
Dijous 17 de febrer de 2022  
 
DOMÈNECH i MONTANER A CANET DE MAR 
 
 

Trobada: Davant de la Universitat  
                  
A les 9:15h 

 

 
Domènech i Montaner, malgrat néixer el 1849, 
pot definir-se com un “artista del Renaixement”. 
Era arquitecte, professor, polític, heraldista, 
il·lustrador, dissenyador de tipografies, estudiós 
del romànic... Tenia una concepció arquitectònica 
que unia la racionalitat estructural del ferro i el 
maó vist amb l’ornamentació artesanal i 
simbòlica. Fill de Barcelona, treballà per tota 
Catalunya –amb incursions a Cantàbria– però el 
seu “racó” era Canet, on no hi reposa perquè la 
dictadura de Primo de Rivera, el 1923, temia 
aldarulls en el trasllat fúnebre d’un catalanista.  
 
EL MENÚ EL REBREU MÉS ENDAVANT 
 

 
Màxim 20 persones    
 
 

PREU SOCIS:   55 € 
    NO SOCIS:   60 € 
 
INSCRIPCIÓ FINS EL 14 DE FEBRER 
 EL PAGAMENT POT FER-SE A L’INICI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dijous 24 de març de 2022 
 
PUIG i CADAFALCH A MATARÓ 
 
 

Trobada: Davant de la Universitat 
   
A les 9:45h 
 
 

Puig i Cadafalch, mataroní, home polièdric, 
urbanista i arquitecte, arqueòleg i historiador 
de l’art, va arribar a ser president de la 
Mancomunitat, i represaliat pel franquisme, 
que no el deixà exercir d’arquitecte, malgrat 
ser un professional destacat amb quatre 
doctorats honoris causa per quatre 
universitats europees. En els seus gairebé 90 
anys, la seva obra va evolucionar a través de 
diferents etapes anomenades per colors: la 
rosa, modernista; la blanca, racionalista i la 
groga, monumentalista.  
 
EL MENÚ EL REBREU MÉS ENDAVANT 

 
 

Màxim 20 persones  

  
 
PREU SOCIS:   50 € 
    NO SOCIS:   55 € 
 
INSCRIPCIÓ FINS EL 21 DE MARÇ 

 EL PAGAMENT POT FER-SE A L’INICI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dijous 7 d’abril de 2022 
 
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ 
 
 

Trobada: Pl. Catalunya / Ronda Universitat. 
Exterior Estació de Rodalies Renfe 

 

A les 10:00h 
 
Jujol, fill de mestre, tarragoní, educat en escoles 
públiques i extremadament dotat per al dibuix, 
semblava als saberuts un arquitecte menor: el 
definien com “l’ajudant de Gaudí”. D’uns anys 
ençà se l’ha començat a valorar com cal, potser 
influïts per estrangers com l’actor John 
Malkovich, apassionat per l’enorme artista, que té 
una càtedra dedicada a Tòquio i a qui no li 
queien els anells per fer d’arquitecte municipal de 
Sant Joan Despí mentre omplia de color la seva 
obra i començava a reciclar-hi materials, fet que 
el convertí en el precursor de l’Arte Povera.  
 
EL MENÚ EL REBREU MÉS ENDAVANT 
 
 
Màxim 20 persones  
 
 

PREU SOCIS:   40 € 
    NO SOCIS:   45 € 
 
INSCRIPCIÓ FINS EL 4 D’ABRIL 

 EL PAGAMENT POT FER-SE A L’INICI 

 
 
 

LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A 
LES NORMES COVID EN ESPAIS 

TANCATS 
 
 



 
 

 

                       
 

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. 

 

 

 

 

 

   CONÈIXER BARCELONA 

 

   CONÈIXER CATALUNYA 

 

                      
 

 

       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 

 

 
            Amb  el suport de: 

 
        

  
 

      Generalitat de Catalunya  
Departament de Drets Socials 

  

 
 

 

                                     

 ART & HISTÒRIA 

 

           

       

 
   Creu de Sant Jordi 

 

 

Primer  Trimestre  2022 

 

 

 Grans arquitectes en petites 

 ciutats 
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