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EDITORIA L
Benvolguts socis i sòcies, desprès d’un llarg hivern i
d’una primavera una mica revoltada, ja ha arribat el
bon temps, amb dies llargs i agradables que ens conviden a sortir de casa i a trobar-nos amb els amics
per passejar i participar en les nostres sortides i activitats.
Puntual com sempre, teniu a les vostres mans una
nova revista que, amb un format més breu, us porta
informació dels fets més rellevants viscuts per A.C.A.
durant aquests darrers mesos.
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Volem destacar que el passat mes de gener va haver-hi un canvi important dins la Junta: l’amic Albert
Pérez va deixar el seu càrrec de Tresorer desprès de
molts anys de dedicació i lleialtat a la nostra Associació. Tota la Junta li agraïm la seva bona feina i li
desitgem que gaudeixi d’un llarg i merescut descans.
El substitueix el Sr. Josep Ferrer. També tenim la satisfacció de informar-vos de la incorporació a la Junta
de tres persones més, que ens ajudaran en les nostres tasques. A totes elles els donem la més cordial
benvinguda.
Destaquem les sortides realitzades, que han tingut
molt bona acollida, i en les que tots els participants
han quedat molt contents dels llocs visitats. També
cal destacar les interessants visites d’Art i Història,
els Concerts, les Tardes dels Dimecres amb conferències, cinefòrums i xerrades de diversa índole,
que ens han fet gaudir d’unes trobades d’amistat
molt participatives per part dels socis, amb col·loquis
i canvis d’impressions. Aquesta bona acollida dona
ànims als responsables de les diverses comissions,
que ja estan preparant noves ofertes per a la pròxima
tardor, que esperem siguin del vostre grat.
També volem recordar-vos les pròximes “Convivències d’estiu“ a la Seu d’Urgell que, com ja sabeu, és
un lloc perfecte per passar-hi uns bons dies de relax
i per fer excursions i passeigs tranquils, tot gaudint
d’un agradable ambient d’amistat i companyonia. Us
hi esperem!
Que tingueu un bon estiu i fins sempre.
Teresa Herraiz

Recomanem que es consulti periòdicament la web de la nostra Associació:

www.associacioaca.com en la que s’hi podrà trobar una completa informació
de totes les diverses activitats que programa i realitza la nostra Associació.
Portada: Girona. Temps de flors. 2018

VIDA SOCIAL

ASS EMB L E A G E N E RA L

El passat mes de maig, la nostra Associació va celebrar
la seva reglamentària Assemblea anual, durant la qual
es varen comentar les nombroses i diverses activitats
que es varen anar portant a terme durant el transcurs
de l’any passat, es va detallar i aprovar el pressupost
econòmic de l’Entitat, i es varen exposar també els projectes que la nostra Associació té previst realitzar en un
futur immediat. Va ser un acte social molt agradable,
que va posar de relleu les molt bones i cordials relacions de germanor i harmonia que ens uneixen a tots
els socis i sòcies.
Els membres de la Junta Directiva varen agrair el ple
recolzament que, en les seves diverses actuacions, han
rebut sempre per part de tots els socis i sòcies, i després
d’un animat torn de paraules, l’Assemblea General va
finalitzar amb una llarga i cordial conversa establerta
entre totes les persones assistents a l’acte, una conversa
molt animada que va confirmar novament els tradicionals i sincers llaços d’amistat que, el pas dels anys, han
anat creant dins de la nostra Associació ACA.

MERES CUT HOME NATGE

Després de més de vint anys d’un servei continuat i
abnegat a la nostra Associació, amb un treball de voluntariat seriós i eficaç, i amb una entrega sempre total
i desinteressada, el nostre bon amic i tresorer de l’Associació, l’Albert Pérez Trias, ha decidit acollir-se a un
molt digne i ben merescut descans, i jubilar-se de les
seves responsabilitats comptables.
Dotat d’un elevat i generós esperit de servei, i amb
un arrelat sentit de l’estalvi i de l’economia, ha sabut
portar sempre a bon port, durant molt anys, tots els

comptes de la nostra Associació, una
tasca que sovint va
haver de fer en circumstàncies
ben
difícils, però que
malgrat tots els contratemps, va saber
conduir encertadament endavant, amb
un treball constant i
eficaç, i amb una
plena dedicació.
Sota la seva atenció
constant, i amb la seva activa i diligent direcció, les
finances de l’Associació varen estar en tot moment, i
durant molts anys, molt ben encarrilades. La plena i total confiança en el seu bon criteri comptable, que en tot
moment, i durant llargues dècades, li han tingut sempre
tots els socis i sòcies, no va quedar mai defraudada.
L’Albert Pérez, amb el seu caracter obert, alegre i cordial, tenia també sempre una paraula amable i acollidora per a tots nosaltres, sense dubtar mai d’oferir molt
sovint, a tothom, la seva col·laboració desinteressada,
tant fos per transportar maletes, com per ajudar en les
diferents tasques de la nostra Associació.
Ara, amb motiu de la seva honorífica jubilació, tots els
socis i sòcies han volgut retre-li un just i també molt
merescut homenatge de gratitut i de reconeixement, en
la certesa de que el lligam de la sincera amistat que
ens ha unit a tots, no es jubila ni es desfà mai, sinó que
seguirà sempre ben ferm entre nosaltres.

Experiències viscudes

Els que viuen més a prop, sempre són els que arriben més tard
El treball domèstic és aquell que només es nota quan no s'ha fet
Tots els camins tenen sempre més trams de pujada que de baixada
No es pot saber la profunditat d'un toll fins que no s'hi ha ficat el peu
Equivocar-se és humà, i donar-ne la culpa als altres, encara ho és més
L'assegurança ho cobreix tot, menys el que ens pugui passar a nosaltres
La duració d'un minut depèn del costat de la porta del lavabo en que un es trobi
S'ha d'actuar de forma raonable, quan ja s'han esgotat totes les altres possibilitats
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VI S I TES CO·LECTIVE S
Durant aquest any, els nostres socis i sòcies han tingut la
oportunitat de realitzar interessants visites col·lectives a
diferents exposicions i museus, amb especial referència
a les interessantíssimes visites que es varen fer a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, i a la seu del
Col·legi d’Advocats de la nostra ciutat.
Dins d’aquestes sortides culturals,
també hi podem incloure les destacables visites a la Fundació Mapfre, on
es va poder contemplar una suggestiva exposició temàtica sobre “L’infern
segons Rodin”, i a la Fundació Vila
Casas, on va ser possible admirar-hi
una magnífica exposició de quadros
de la pintora Lita Cabellut.
Una altra visita ben destacable va ser
la que els nostres socis i sòcies varen
realitzar, el passat mes d’abril, a dues
“Domus romanes” de la nostra ciutat,
que han estat recuperades recentment:
una d’elles al carrer sant Honorat i l’altra al carrer Avinyó. En aquesta última, es va assistir a una projecció molt
instructiva sobre la ciutat romana de
Barcino, projecció acompanyada amb
detallades explicacions per part d’una
guia molt competent, i amb comentaris sobre diverses

pintures murals d’aquesta casa romana, parcialment restaurades, una d’elles representant el mite de Ganímedes,
i una altra, la deessa Tepsícole amb una lira.

També va ser molt interessant la visita a la “domus” del
carrer sant Honorat, una gran mansió romana d’uns 500
m. quadrats, que tenia un ample pòrtic decorat amb mosaics, unes habitacions igualment decorades amb tesselles, i uns banys termals propis. Aquesta mansió va ser
reestructurada al s. XIII, encabint-hi al damunt sis grans
sitges medievals d’uns 10.000 litres de capacitat, que encara s’hi poden admirar. Sembla que el nom de Massot
Avengemà, que s’hi ha trobat, pugui correspondre tal vegada al seu propietari, segurament jueu, d’aquell temps
passat.
En resumen, unes visites molt agradable i una oportunitat
magnífica per poder recórrer i recordar els interessants i
sorprenents escenaris dels nostres fonaments històrics.

CALÇOTADA AMB SO R P R E SA
El passat 27 de febrer va tenir lloc la nostra clàssica
calçotada. En sortir de Barcelona el dia era gris i fred i en
arribar a Tarragona ens varem trobar amb la “sorpresa”:
estava nevant!!! Passada la primera impressió, i desprès
de fer un canvi de plans, vàrem anar fins al Balcó de la
Mediterrània, amb unas vistes esplèndides de la platja
del Miracle i de l’amfiteatre. Des d’allà, molt ben preparats amb paraigües, barrets i altres estris per combatre el
fred, vàrem continuar fins a la Rambla Nova.
Allà es va dividir el grup. i uns quants varen decidir donar un tomb per visitar els vestigis de l’antiga Tarraco i
contemplar les restes preservades del llegat romà, que es
troben molt ben conservades, entre elles, el Fòrum local,
on es pot contemplar part de la seva Basílica, finalitzant
el passeig pel casc antic. La resta es va quedar per la
Rambla Nova, plena de botigues i cafeteries on prendre
un bon cafetó per combatre el fred.

Continuava caient aigua-neu i el nostre autocar ens va portar cap
a Perafort, on al restaurant Can Vidal ens
esperaven uns fantàstics calçots amb la seva
salsa, i fins i tot un vermut boníssim, a més del vi de
rigor. A continuació va venir un dinar excel·lent, que es
va allargar amb una animada i distesa sobretaula, acabada la qual vàrem tornar a Barcelona. Va ser una sortida
molt divertida per la insòlita climatologia i tothom s’ho
va pasar d’allò més be
.
Gràcies per la vostra participació i bona disposició per
gaudir “d’una aventura a la neu”. Fins a la propera.
Teresa Herraiz
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CONCERTS MUSICALS

TA R DE S DE DI M ECR E S

Ha continuat la programació els acreditats i concorreguts Concerts de música clàssica, que la nostra Associació segueix organitzant mensualment a l’acollidora
sala d’audicions del Casal del Metge de la nostra ciutat.
La sèrie de
c o n c e r t s
d’aquest any,
es va iniciar
amb un magnífic
recital
que va oferir
l’inspirat pianista Albert del
Viso, el qual va
interpretar magistralment la Sonata n.13 de F. Schubert i tres Nocturns de F. Chopin. I va continuar el mes de febrer amb el
també admirat pianista Carles Civera, el qual va saber
commoure i delectar el nombrós públic assistent al Casal del Metge, oferint-li diverses peces escollides de
W.A.Mozart, de F.Liszt i de F.Chopin

Les tradicionals “Tardes dels dimecres”, programades
per la nostra Associació, han continuant sent una cita
habitual i molt agradable per un bon nombre de socis
i socies, que han tingut el goig d’assistir a unes instructives i estimulants
xerrades, sobre temes
molt diversos i interessants, entre els que caldria destacar “Que cal
saber de la hipertensió
arterial” o “Com tractar
el dolor”, amb adients
i pràctics comentaris
orientatius, a càrrec del
Sr. Eloi M. Naudin, una detallada i extensa biografia
de l’escriptora “Simone de Beauvoir”, explicada per la
Sra. Dolors Dilmé, la suggerent descripció de “La Toscana, un romàntic paradís”, que va fer el Sr. Joan Casanovas, i també dues interessants xerrades sobre temes femenins, “La
història en clau de
dona”, i “Industrialització, història de
dones”, impartides
pel Sr. Jordi Pisa.

Aquests dos concerts varen ser seguit, el següent mes
de març, amb un eloqüent recital de guitarra, a càrrec
del magnífic guitarrista francès Jean Baptiste Chicouène.
Els passats mesos d’abril i maig, varen ser els joves
i inspirats pianistes Susana Gómez Vázquez (fotografia adjunta), Juan Pablo Eslava i Emma Strattyon, els
que ens varen interpretar una gran varietat de peces
musicals, molt emotives i variades, de Maurice Ravel, d’Henry Dutilleux, de J.S.Bach, de J. Brahms, de
W.A.Mozart, de F. Chopin, de S. Rachmaninov i també
d’Albert Ginastera i d’Enrique Granados. Tots ells foren molt llargament i merescudament aplaudits.

Aquestes instructives i amenes “Tardes dels dimecres”,
cada vegada tenen
més acceptació i assistència entre els nostres socis i
sòcies, que sempre hi poden trobar un bon motiu per
incrementar la convivència, per canviar opinions i
també per refermar unes amistoses i agradables relacions socials.

El passat mes de maig, en va deixar la inspirada pianista, i estimada sòcia d’ACA, la sra. Rosario
Arderiu Miralles, que durant més de vint anys va assumir la direcció i la responsabilitat dels més
d’un centenar d’actuacions musicals, celebrades a la Sala de concerts del Casal del Metge de la nostra
ciutat.
La seva mort ha estat profundament sentida i el seu estimat record estarà sempre molt present en
totes les activitats musicals futures de la nostra Associació.
4

SESSIONS DE CINEFÒRUM

Han tingut una gran acollida les diverses sessions de
Cinefòrum que, sota la direcció del sr. Benet Llebaria,
ha organitzat enguany la nostra Associació. Els socis
i sòcies assistents varen gaudir molt amb la pel·lícula
“Chocolat”, de Lasse Hallström, que narra la història
de una noia soltera que se’n va a viure, amb la seva
filla, a un petit poble francès, Lansquenet, en el que els
seus habitants, en principi, la
rebutgen, encara que ella aconsegueix després ser acceptada
per algunes persones, gràcies a
una tenda de xocolata que obra
davant mateix de l’església, i
que no tanca mai. Hi ha gent
del poble, però, als que això no
els agrada, perquè consideren
que és un falta de respecte treballar en diumenge. La pel·lícula fa especial referència
a la confrontació que es produeix entre els que la recolzen i els que la repudien.
Una altra pel·lícula, aquesta
de fons musical, “Beethoven”, de Agnieska Holland,
ens va portar a reviure l’any
1824, quan aquest gran compositor, que tenia problemes
de sordesa, estava buscant
inspiració per acabar la seva
“Novena simfonia”, i va contractar, com a copista, a una
jove estudiant del Conservatori de música, de 23 anys, Anna Holtz, també aspirant
a compositora, la qual demostra els seus grans dots en
el món de la música. Part de la pel·lícula, que té una

música magnífica, se centra en la insistència de Beethoven per dirigir, malgrat la seva sordesa, l’estrena de la
seva “Novena simfonia”
Canviant de registre, la pel·lícula
“Un pez llamado Wanda”, de Charles Crichton, ens va relatar la història de un quartet d’atracadors que
aconsegueix executar, amb èxit, un
gran robatori de joies, però es troben amb el problema de que el cap
de la banda, George, l’única persona
que sap on són amagades aquestes joies, es detingut.
Llavors, l’única dona del grup, Wanda, intenta seduir a
l’advocat defensor de George, amb l’esperança de que
li faci dir on ha amagat el botí. Els altres dos membres
del grup d’atracadors, que també esperen rebre la seva
part del botí, i que es barallen entre ells, són Otto, un
perillós i sinistre psicòpat, i Ken,
un tartamut afeccionat als peixos
exòtics.
També va ser molt ben acollida
la pel·lícula “Manuale d’amore”,
de Giovanni Veronesi, que tracta
de les relacions amoroses en les
seves diferents expressions, i relata algunes curioses situacions
per les que a vegades poden passar les parelles, al llarg
de la seva vida. És una història d’amor, vista a través
d’un calidoscopi de colors, en la que s’hi descriuen
quatre diferents fases de les relacions: l’enamorament,
la crisi, la traïció i la separació, protagonitzades per
quatre parelles diferents.

Proverbis catalans
El voler, millor que l'eina, ajuda a fer bona feina
Esponja i vent desfermat deixen sec el que es mullat
Les manyagues d'escardot, sempre deixen mal record
El peix fresc mai no t'enganya, si li saps mirar la ganya
Mentre el pa no surt del forn, no hi ha engrunes a l'entorn
Aquell que esmola a les fosques, en lloc d'afilar, fa osques
Qui ensems serveix dos senyors, malament serveix tots dos
Guanya més aquell que trisca, que aquell que juga a la brisca
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SORTIDES CULTURALS

L A MATERNITAT D’E LNA
Durant el mes d’abril, un nombrós grup de socis i sòcies
varen fer una visita a la històrica ciutat d’Elna, al Rosselló, i al sorprenent edifici de la seva famosa Maternitat.
La ciutat d’Elna, regada pel riu Tec, està presidida pel
magnífic i impressionant edifici de la seva Catedral
romànica del s. XI, amb un esplèndid claustre ornat
amb 64 treballats capitells de marbre. Elna evoca la
magnificència de temps passats, i també el record de
la destrucció que va sofrir, al segle XIV, a mans de les
tropes del rei francès Felip III, en la seva lluita contra
Catalunya. Va conservar les seves muralles fins l’any
1660, quan va ser cedida a França, per l’injust Tractat
del Pirineus.
Als afores de la ciutat hi ha
un palauet, el “castell de Bardou”, edificat l’any 1900, en
el que l’any 1939 s’hi va establir una institució humanitària dedicada a ajudar a les
dones exiliades: la Maternitat
d’Elna, anomenada també
“Maternitat suïssa”, perquè
va ser obra de una fundació humanitària d’aquell
país, concretament la secció
d’Ajuda Suïssa als Nens de
la Guerra Civil d’Espanya.
Va deixar de funcionar l’any
1944, quan els nazis la van tancar, durant la seva ocupació del sud de França.
Al final de l’any 1939, varen passar la frontera francesa
més de 400.000 persones que es refugiaven a França,
fugint de l’exèrcit franquista, de les quals gairebé la
meitat eren dones, nens i gent gran. Tots ells varen ser
reclosos en camps de concentració, en unes condicions
caòtiques, sense lavabos, cuina ni sanitaris. Les possibilitats de supervivència d’un nadó eren pràcticament
nul·les. La mortalitat superava el 90%.
Elisabeth Eidenbenz era una jove mestra suïssa que,
quan tenia 24 anys, va anar a Madrid com a voluntària
de l’Associació d’Ajuda als Nens de la Guerra, i al final
de la guerra es va desplaçar al Rosselló, amb els refugiats, i allí es va dedicar a buscar i recollir les dones que
estaven embarassades, gestionant els permisos necessaris per poder-les treure dels camps de concentració.
Va buscar un lloc adient per allotjar-les i el va trobar en
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un edifici abandonat, el “castell
de Bardou”, que
l’Associació suïssa va comprar
per 30.000 francs
suïssos. El primer
nen hi va néixer el
7 de desembre de
1939

Gràcies a la Creu Roja, rebia biberons, llet condensada, medicaments i aliments infantils: xocolata, sucre,
farina, arròs, formatge. L’escola d’enfermeria suïssa hi
enviava 2 o 3 professionals cada mig any, per atendre
una mitjana de 20 naixements cada mes. Disposava de
50 llits, distribuïts en habitacions de 4 o 8 llits. Per dificultats econòmiques, l’Associació suïssa es va fusionar amb la Creu Roja,
l’any 1942.
Hi van néixer uns 600
nens, fills de refugiades de la Guerra civil,
que estaven internades en camps propers.
Quan va esclatar la
Segona Guerra Mundial, la Maternitat també va recollir mares jueves que fugien de la persecució
nazi. Hi van néixer uns 200 nens jueus, però per aquest
pecat d’amagar-los, els alemanys varen tancar la Maternitat, durant la Pasqua de l’any 1944, i l’edifici va
quedar abandonat.
Va ser l’any 2001 quan Guy Eckstein, que era un dels
nens que havia nascut a la Maternitat, va explicar la
desconeguda història de l’edifici, una història que va
sortir a la llum quan l’Ajuntament d’Elna va decidir
fer un homenatge institucional a Elisabeth Eidenbenz.
L’any següent, l’Ajuntament d’Elna va adquirir l’edifici
per conservar la memòria de la Maternitat suïssa, i va
col·locar-hi una placa commemorativa.
Elisabeth Eidenbenz va morir a Zürick, l’any 2011, als
97 anys, havent rebut la medalla dels Justos, de l’estat
d’Israel l’any 2002, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, l’any 2006, i l’any 2007, la Legió
d’Honor del govern de França.
E.T.

SORTIDES CULTURALS

MONESTIR DE ST. BENET DE B AG E S
El passat mes de maig, la comissió d’Art i Història va fer la
seva sortida anual, amb una visita al Monestir de St. Benet
de Bages. que és un món d’emocions úniques. La visita es
divideix en dos ambients diferents. Un és el Monestir, on
es pot reviure la seva història desde la fundació al segle X,
fins que Ramón Casas va convertir-lo en la seva mansió
d’estiu, a principis del segle XX. Mitjançant projeccions
i sorprenents efectes multisensorials un pot endinsar-se en
aquesta història fascinant, amb un recorregut pels espais
més emblemàtics: l’esglèsia, el claustre, el celler i les cel.
les de la galeria de Montserrat, que et mostren com devia
ser la vida dels monjos.

La part modernista restaurada per la família Casas és també molt interessant. L’arquitecte Puig i Cadafalch va ferhi una feina important de restauració i la familia Cases,
amb la seva passió pel barroc, va decorar les estances amb
mobles, làmpares i objectes de decoració molt singulars,
que donen una idea de la vida de la burgesia benestant del
segle XX.
Un cop finalitzades les visites, que van agradar molt a tots
els participants, es varen recuperar forces amb un excel.
lent dinar a la “Fonda”, acabada amb una animada sobretaula, i una visita a la Fundació Alicia, centre de referencia internacional sobre alimentació i ciencia. Com sempre,
aquesta sortida d’Art i Història va tenir molt d’èxit i tothom va estar molt content d’haver-hi participat.
Teresa Herraiz

CONVI VÈNCIE S
El vinent mes de juliol, la nostra Associació A.C.A.
celebrarà, a la Residència “Sagrada Família”, de la
Seu d’Urgell, les seves tradicionalment jornades de
convivència, unes jornades que són també de descans
físic i mental per a tots els que tenen el goig de participar-hi, i que han estat programades especialment per
a les persones grans, les quals sempre hi ha pogut trobar un agradable ambient de repòs i tranquil·la serenor.
Enguany també es compta, com ja és tradicional,
amb la col·laboració de unes atentes monitores voluntàries, que esmercen moltes hores
de treball i de dedicació, per aconseguir que tothom estigui ben atès i
pugui gaudir d’uns dies de saludable
i profitós descans. Aquestes tradicionals convivències d’ACA, en les que
respira sempre una cordial atmosfera d’amistat i de germanor, deixen
cada any un alegre record a totes les
persones que tenen el goig de participar-hi, gaudint d’uns dies de bona
companyia, pau i serena tranquil·litat.

JOC S F LORA LS DE LA TA R D O R
Han quedat ja programats els tradicionals i poètics
Jocs Florals de la Tardor, un certamen literari que,
des de fa més de quaranta anys, organitza anualment
la nostra Associació, obert a la lliure participació de
tots els poetes i poetesses de casa nostra, majors de
60 anys, Enguany celebrarà ja la seva XLI edició.
L’acte solemne de la proclamació de la Reina d’aquests
Jocs Florals de la Tardor, el discurs del Mantenidor,
la lectura de les poesies premiades, i el posterior atorgament dels premis de la Flor Natural, de l’Englantina i de la Viola, als poetes guanyadors, se celebrarà
dins el solemne Saló de Cròniques de l’Ajuntament
de Barcelona, durant el vinent mes de novembre.
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PRÒXIMES ACTIVITATS

PROGRAMACIO N S E N CUR S
Segueix la preparació dels diferents
programa d’activitats que es portaran
a terme a partir del vinent mes de setembre, quan s’inicii el nou curs 20182019, amb especial referència a la visita cultural que es projecte realitzar al
poblat ibèric d’Ullastret, a les xerrades
dels dimecres que es fan al nostre local social, als Concerts musicals al Casal del Metge de Barcelona, a les visites culturals
d’Art i Història, i als diferents Tallers de manualitats
que s’organitzen als locals de la nostra Associació.

C E LE BRAC I Ó N A DA LE N CA

També se celebrarà, a mitjans de desembre, la tradicional festa nadalenca de la nostra Associació, amb
una celebració litúrgica comunitària, seguida després per una alegre i multitudinària turronada, a la
que tots el socis i sòcies hi estan sempre molt cordialment invitats. Durant aquesta festiva trobada
de germanor es farà l’habitual rifa d’una atractiva
i generosa panera, farcida de productes nadalencs.

TROBADA D’AMISTAT
A MONTS E R RAT

La tradicional trobada de recès i d’amistat que, com
anunci de les imminents festes nadalenques, celebra tradicionalment la nostra Associació A.C.A. al Monestir
de Montserrat, està previst realitzar-la enguany durant
el segon cap de setmana del vinent mes de desembre.
L’anada a Montserrat és sempre una ocasió magnífica
per passar uns dies de molta tranquil·litat, de bon descans i d’alegre convivència, amb visites facultatives al
seu esplèndid Museu, o amb passejades pel planer Camí
dels Degotalls o pel panoràmic Camí de la Santa Cova.

JUNY 2018

EQUI P DE R E DACC I Ó

NOTA DE R E DACCIÓ
Els articles signats que es publiquen en aquest
butlletí només reflecteixen l’opinió dels seus
autors.

ENRIQUETA CIVIL
MIQUEL M. LLUCH
ORIOL NOGUÉS
EUDALD TENAS

ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
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FLAIXofset Arts Gràfiques

Provença, n. 542 Esc. A 1r 3a
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www.associacioaca.com
Generalitat de Catalunya
Departement de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària
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