Abril
Dimecres, 20 d'abril de 2022
19 h
CONCERT al Reial Cercle Artístic
El programa s’enviarà a domicili,
o us el lliurarem a l’entrada.
UNITAT D’INTERÈS ARTÍSTIC*
* Dimecres, 27 d'abril de 2022
17:30 h
CLUB DE LECTURA
Autobiografia
“LA MEVA FAMÍLIA i ALTRES ANIMALS”
(1956)
Autor: Gerald Durell
La Butxaca. 2010

Maig
*Dimecres, 4 de maig de 2022
17:30 h
Telefilm: “LA MEVA FAMÍLIA i ALTRES
ANIMALS” (2005)
Directora: Sheree Folkson
Coordinadora de la *Unitat: Eva Torremadé
Dimecres, 11 de maig de 2022
17:30 h
Tema: “EINES LEGALS PER VIURE
TRANQUILS QUAN ENS FEM GRANS”
Rosa Julià Albanell
Advocada i mediadora

Dimecres, 18 de maig de 2022
19 h
CONCERT al Reial Cercle Artístic
El programa s’enviarà a domicili,
o us el lliurarem a l’entrada.

Dimecres, 15 de juny de 2022
19 h
CONCERT al Reial Cercle Artístic
El programa s’enviarà a domicili,
o us el lliurarem a l’entrada.

Dimecres, 25 de maig de 2022
17:30 h
ASSEMBLEA GENERAL D'ACA

Dimecres, 22 de juny de 2022
17,30 h
Recital poètic amb cançons:
“GABRIEL i RAQUEL”
Intèrprets: Qel Xiberta i Manuel Corbalán
Dramatúrgia: Jordi Lara
Espectacle integrat en l’Any Gabriel Ferrater

Juny
Dimecres, 1 de juny de 2022
17:30 h
CLUB DE LECTURA
Novel·la
“LA VIDA DE REBECCA JONES” (2002)
Autora: Angharat Price
Editorial Rata. 2018
Conductora del Club: Eva Torremadé
Dimecres, 8 de juny de 2022

17 h
CINEFÒRUM
Pel·lícula: “LA FUENTE DE LAS
MUJERES” (2011)
Director: Radu Mihaileanu
Forista: Cesca Prats
Tècnica en lectura de la imatge

Taquilla inversa
Parròquia de Sant Ignasi
Carrer Provença, 544 baixos
Dimecres, 29 de juny de 2022
17:30 h
CLUB DE LECTURA
Novel·la
“PEDRA DE TARTERA” (1985)
Autora: Maria Barbal
Edicions RBA La Magrana. 2005
Conductora del Club: Eva Torremadé

L’Associació ACA, amb l’ajuda de les seves
sòcies, socis i voluntariat, realitza des del
1973 la funció que era finalitat fundacional i
és motor de la nostra acció a través dels anys:
donar suport social, cultural i emocional a la
gent gran. Els oferim activitats en diferents
àmbits i treballem per mantenir la seva
qualitat de vida, tot afavorint els vincles
d’amistat i germanor entre persones de
diferents edats, condicions, gustos i idees.
Amb aquest objectiu, estem presentant des de
fa més de quaranta-cinc anys una variada
oferta de lleure i formació adient per a la gent
gran i per a la no tan gran que hi tingui interès.
Tenim uns programes, renovats cada trimestre,
on s’hi poden trobar rutes literàries,
històriques, artístiques, tècnico-científiques,...
clubs de lectura, conferències, cinefòrums,
concerts,
sortides
i
viatges,
tallers
d’empoderament, de nutrició, de manteniment
corporal, mental i emocional,... i qualsevol
activitat o ensenyament que faci créixer el
benestar i la satisfacció de la nostra gent i de
totes aquelles persones que tinguin ganes de
compartir el nostre projecte.
Des d’ACA, agraïm sincerament a tots els
nostres socis i sòcies la col·laboració, fidelitat
i suport en tots els àmbits que sempre ens
doneu

Provença, 542, esc. A, 1r 3a
08025 - Barcelona
Tel. 93 318 65 95 (de 9 a 13h)
Mòbil 682 547 802
associacio.aca.adm@gmail.com

www.associacioaca.com

Creu de Sant Jordi

Tardes de
dimecres

Amb el suport de:
conferències
cinefòrums
club de lectura
unitats d’interès artístic

Segon Trimestre 2022
Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials

GARANTIM EL COMPLIMENT
DE PROTOCOLS DE SEGURETAT
COVID-19

· Ús obligatori de mascareta.
· Hi haurà gel hidroalcohòlic.
· Es mantindrà distància entre seients

