
Creu de Sant Jordi

1r TRIMESTRE 2019

Provença, 542 esc. A 1r 3a 
08025 BARCELONA

Tel. 93 318 65 95

Amb la col·laboració de:

Associació Coordinadora
d’Activitats per a la gent gran

L’Associació A.C.A., amb l’ajuda de tots els 
seus socis i membres col·laboradors, realitza 
plenament des de l’any 1973, la seva nalitat 
funcional de donar recolzament social a les 
persones grans, oferint diverses activitats i 
facilitant mitjans per elevar la seva qualitat 
de vida, tot creant uns agradables vincles 
d’amistat i de germanor.

És amb aquest objectiu que l’Associació 
A.C.A. està programant, des de ja fa més de 
trenta anys, múltiples i variades ofertes per 
la gent gran, amb conferències i xerrades, 
amb sortides col·lectives, amb concerts de 
música, amb visites culturals, i en general, 
amb diversos actes que han potenciat moltes 
relacions personals, joioses i permanents.

L’Associació A.C.A. agraeix molt 
sincerament a tots els seus socis la seva 
col·laboració, i la delitat i l’ajuda econòmica 
que sempre li han donat.
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Gen� Febr� M�ç
Dimecres, 9 de gener de 2019
5,30 de la tarda
Tema
“RECORDANT MIQUEL MARTÍ I POL. 15 
ANYS SENSE TU”
Sr. Ramon Besora
Mestre, Editor i Escriptor, President de l'Associació 
d'Amics de Miquel Martí i Pol

Dimecres, 16 de gener de 2019
7 de la tarda
TARDES DE CLÀSSICA al Casal del Metge
Els socis rebran al seu domicili el programa - invitació  
pel  concert

Dimecres, 23 de gener de 2019
5,30 de la tarda
Tema
“ENVELLIMENT ACTIU I 
SALUDABLE”
Sra. Glòria Arbonés i Vilà
Llicenciada en Farmàcia

Dimecres, 6 de febrer de 2019
5,30 de la tarda
Cinefòrum
“ORGULLO Y PREJUICIO” de Joe Wright
Sr. Benet LLebaria
Expert en cinema

Dimecres, 13 de febrer de 2019
7 de la tarda
TARDES DE CLÀSSICA al Casal del Metge
Els socis rebran al seu domicili el programa - invitació  
pel  concert

Dimecres, 20 de febrer de 2019
5,30 de la tarda
Tema
COCO CHANEL
“SUPERACIÓ EN FEMENÍ”
Sra. Dolors Dilmé
Llicenciada en Pedagogia, Escriptora i Poetessa

Dimecres, 6 de març de 2019
5,30 de la tarda
Musical �lmat extraordinari
"EL FANTASMA DE L'OPERA"
d'Andrew Lloyd Webber
Sr. Joan Casanovas
Expert en música

Dimecres, 13 de març de 2019
7 de la tarda
TARDES DE CLÀSSICA al Casal del Metge
Els socis rebran al seu domicili el programa - invitació  
pel  concert

Dimecres, 20 de març de 2019
5,30 de la tarda
Tema
“QUE CAL SABER PER CUIDAR LA PELL 
MADURA”
Sr. Eloi M. Naudin
Llicenciat en Farmàcia

NOTA
Per les dimensions de la sala, la cabuda és limitada a 40 persones.
A partir d’aquí sentim molt no poder rebre a ningú més. 


