
Dimarts, 30 d’abril de 2019 
 
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
Camí de la Murtra, s/n Badalona 

 

Trobada: Plaça Universitat 

 

A les 10,30 h  

 
Itinerari guiat que permet descobrir aquesta 
magnífica obra del gòtic català, un dels millors 
testimonis de l’edat mitjana i moderna al territori 
badaloní. 
Visitarem alguns dels espais més significatius 
d’aquest edifici fundat fa 600 anys,  com el 
refetor, el celler, l’antiga església o el claustre 
on descobrirem els retrats dels reis Joan II, els 
Reis Catòlics, Carles I i, fins i tot de Cristòfol 
Colon, esculpits en els capitells i claus de volta. 
Per la seva importància artística el monestir va 
ser declarat Bé Cultural d’interès Nacional l’any 
2014. 

 

 

PREU SOCIS: 5 € 

     NO SOCIS: 6 € 
Cost del microbús a repartir entre els assistents 

 

 

Important: 

 

Per poder fer qualsevol d’aquestes 

Visites, és indispensable avisar-ho 

abans a les nostres oficines d’A.C.A., 

personalment o per telèfon, ja que algunes 

tenen limitat el nombre d’assistents. 

 

 

 

 

 

Dijous,  23 de maig de 2019 
 
Visita al SOLSONÈS 
Santuari del Miracle, Església de Sant Esteve 
amb la cripta romànica d’Olius i cementiri 
modernista, visita Catedral i Museu Diocesà 

 

Trobada: Plaça Universitat. A les 8,30 h  

 
Santuari del Miracle, recull notables valors 
religiosos i artístics que constitueixen el seu 
patrimoni actual. Importantíssim el seu retaule 
barroc. Esmorzar a càrrec de cadascú a la 
cafeteria del Santuari i temps lliure per realitzar 
la visita. Solsona, recorregut pels racons del 
nucli antic i visita guiada al museu Diocesà que 
conté col·leccions de Patrimoni Històric artístic 
de les comarques que integren el Bisbat. Dinar. 
Olius, visitarem l’Església de Sant Esteve,  
bona mostra del romànic català del S.XI, 
destaca la seva cripta molt valorada dins l’art 
romànic mundial. Al costat, el cementiri obra de 
Bernardí Martorell, exemple únic a Catalunya  
d’integració entre arquitectura i natura. 

 

 

PREU SOCIS:  55 € 

     NO SOCIS:  58 € 

 
 Amanides variades a taula  + 

 Fideuà amb l'all i oli a part 
 

SEGON A TRIAR EN EL MOMENT DE 

L'INSCRIPCIÓ 
 

 Vedella estofada amb bolets 

 Peus de porc al forn a l'Ametlla 

 Pollastre amb prunes 

 Postres casolans variats 

 Vi, aigua, gasosa, cava i cafè 

 

 

 

 

Dimarts, 11 de juny de 2019 

 
Visita al Port de Barcelona en Catamarà 
Ecològic ECO/SLIM 

 

Trobada: Moll Drassanes (Barcelona Naval 

Tours) En front monument Colom, al costat de 

“las Golondrinas” 

 

A les 10,45  h  

 
Contemplarem la façana marítima del Port Vell, 
la vista panoràmica de Barcelona i al mateix 
temps coneixerem com funciona una 
embarcació ecològica, amb navegació 
silenciosa. Durada 40 minuts. 
El vaixell està adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda. L’accés a l’embarcació és 
mitjançant una passarel·la. 
 

 

Metro:  L-3 

Bus:   V15 i V17 (V. Laietana) H14 (Pg. Colom) 

          V13 (Rambles) 

 

 

PREU SOCIS: 10 € 

     NO SOCIS: 13 € 

 

 

 

 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE FER EL PAGAMENT 

AMB ANTELACIÓ.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 finalitat 

fundacional de donar recolzament social a les 

persones grans, oferint diverses activitats i 

facilitant mitjans per mantenir 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 a 

la gent gran, amb visites socioculturals, 

també amb conferències i xerrades d’interès 

social, amb sortides col·lectives, concerts de 

música i, en general, diversos actes destinats 

a potenciar unes relacions personals joioses i 

permanents.  

 

L’Associació A.C.A. agraeix molt 

sincerament a tots els seus socis la seva 

col·laboració i la fidelitat i l’ajuda econòmica 

que sempre li han donat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CONÈIXER BARCELONA 
 

   CONÈIXER CATALUNYA 
 

 

 

 

       Provença 542, esc. A - 1r 3a 

               08025 - Barcelona 

               Tel. 93 318 65 95 
         associacio.aca.adm@gmail.com 

           www.associacioaca.com 
         www.acanoticies.blogspot.com 

 

 

 

       Amb  el suport de: 
  

 
Departament de Benestar Social i Família 

 
 

                            
 
 

    Generalitat de Catalunya 
 

 

 

 

 

          

                         

           ART  I  HISTÒRIA 
 

 
  

   
 

  Creu  de  Sant  Jordi 

 

 

2n  Trimestre  2019 
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