
Dimarts 25 d'octubre de 2022  
 
CASTELL DE PLEGAMANS - FUNDACIÓ 
FOLCH I TORRES 
Carrer del Castell, 27-29. Palau-solità i  
Plegamans 

 
Trobada: Carrer d’Aribau entre Gran Via i 
Diputació (carril Bus)  
                  
A les  9:50h  
 
 
El mot castell, l'associem a batalles, matances i 
Edat mitjana, però molts castells han perviscut, 
s'han fet habitables i ara tenen utilitzacions 
diverses. El de Plegamans, amb orígens al segle 
X, remodelat entre els segles XIV i XV, ara 
estatja la Fundació Folch i Torres, on es 
conserva l'obra i la memòria de cinc germans 
que, tot i el seu origen humil, tots treballaren en 
diferents àmbits de la cultura. En Manuel, 
advocat i escriptor; en Lluís, pedagog; en Josep 
Maria, escriptor i dramaturg per als infants; 
l’Ignasi, periodista i en Joaquim, museòleg. 
 

Al Restaurant on anirem a dinar, Can Duran, 
podreu gaudir, a més del menjar, d'un museu 
d'eines del camp. 
 

 

INSCRIPCIÓ FINS EL 21 D'OCTUBRE 
 

 ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA 
SORTIDA 

 
  Màxim 25 persones   

  
  PREU SOCIS:  58 € 
      NO SOCIS:  68 € 
 
 
 

Dijous 24 de novembre de 2022 
 
CASTELL DE SANTA FLORENTINA 
Av. Dr. Marià Serra s/n. Canet de Mar 

 
 
Trobada: Carrer d’Aribau entre Gran Via i 
Diputació (carril Bus) 
         
          
A les 10:30h 
 
 

Saber que s'alça sobre la planta d'una 
fortificació romana, ens mostra el seu valor 
estratègic. El nom del seu primer propietari 
Gaudamir de Canet, documentat el 1024, és 
ple de ressons medievals d'uns inicis guerrers 
que han guardat poques restes. Els Montaner 
que hi arribaren a finals del segle XVI, van 
decidir que Lluís Domènech i Montaner, a 
partir del 1900, el convertís en un “veritable 
castell medieval” concebut pel Modernisme. 
És tan medieval que s'hi roden films 
d'espases i cavallers com “Joc de Trons”.  

 
 
US INFORMAREM DEL MENÚ MÉS ENDAVANT 
 

 
 

INSCRIPCIÓ FINS EL 21 DE NOVEMBRE 
 

 ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA 
SORTIDA 

 
  Màxim 25 persones 
 
  PREU SOCIS:  65 €  
      NO SOCIS:  75 € 
 
 
 

Dimarts 13 de desembre de 2022 
 
CASTELL PALAU DE LA BISBAL D'EMPORDÀ 
Plaça del Castell s/n 

 
 
Trobada: Carrer d’Aribau entre Gran Via i 
Diputació (carril Bus) 
 
 
A les 9:30h  
 
 

El castell, documentat per primera vegada el 
1180 i que ara s'alça al centre de la ciutat, rep el 
qualificatiu de palau perquè havia estat el Palau 
Episcopal dels Bisbes de Girona. És una de les 
grans construccions d'obra civil d'estil romànic, 
edificada entre els segles XII i XIII, al mig de les 
batalles dels Bisbes de Girona amb   els Cruïlles, 
que Jaume I pacificà. Al llarg dels segles hi 
hagué moltes més batalles, en el seu pati s'hi 
van aixecar forques, es convertí en presó,... però 
al segle XX s'hi allotjà l'Arxiu Històric Comarcal i 
ara és un gran marc d'exposicions.  
 
 
US INFORMAREM DEL MENÚ MÉS ENDAVANT 

 
 

 

INSCRIPCIÓ FINS EL 9 DE DESEMBRE 
 

ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA 
SORTIDA 

 
 

  Màxim 25 persones  
 

  PREU SOCIS:  55 € 
      NO SOCIS:  65 € 
 
      
 



 
 
 

 

 
 

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 

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 

 

 

 

  Quart  Trimestre  2022 

 

  Castells de cultura 
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