Dimarts, 14 de gener de 2020

Dimarts, 18 de febrer de 2020

Dimarts, 17 de març de 2020

ÒPERA, PASSIÓ I POLÍTICA. CAIXAFORUM
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8

ANTIC CONVENT DE LA MERCÉ.
CAPITANIA GENERAL DE BARCELONA

Trobada: CaixaForum

Trobada: Passeig Colom, 14

PARC DE LA CIUTADELLA.
DE LA FORTIFICACIÓ A L’EXPOSICIÓ
UNIVERSAL
Passeig Lluís Companys s/n

Edifici Capitania General

Trobada: Sota l’Arc del Triomf
A les 11,15 h

A les 11 h
A les 10,30 h

Una exposició envolupant que connecta passat,
present i futur gràcies a la complicitat entre de
la música i les peces procedents de més de 30
institucions diferents, des de vestits i partitures
fins a gravats i escenografies. Nascuda de la
col·laboració entre The Victoria and Albert
Museum i la Royal Opera House de Londres, la
mostra incorpora un nou àmbit dedicat a
Barcelona juntament amb el Gran Teatre del
Liceu.

L’edifici original (Barroc), antic convent de la
Mercé, construït entre 1605 i 1653, és un
exemple fonamental entre les edificacions
conventuals barcelonines del segle XVII. La
monumental façana va ser remodelada per
l’arquitecte Adolf Florensa, en estil Neoclàssic.
Edifici de planta rectangular està organitzat al
voltant de dos patis interiors. Veurem escultures
de grans dimensions i pintures en diversos
salons, sales, galeria i patis.

Visita amb presentació inicial de 15 minuts per
part d’un guia + recorregut lliure amb audicions
musicals a través d’audioguia automàtica.

Sense límit de persones

Després de la presa de Barcelona el 1714, el
règim borbònic va fer construir una ciutadella o
fortificació per tenir controlada la ciutat, que va
ser enderrocada el 1868. En el seu lloc es va
erigir un parc en el qual va tenir lloc la Primera
Exposició Universal celebrada a Barcelona l’any
1888. En aquesta ruta farem un itinerari per
conèixer els edificis que encara perduren de la
Ciutadella militar, els pavellons de l’Exposició
Universal, el patrimoni artístic i escultòric del
parc i moltes curiositats de la seva història.

Metro: L-3

Sense límit de persones

Màxim 25 persones per grup

Bus: V-15, V-17

Metro: L-1
Bus: 6, 7, B-20, H-16

Metro: L-3 i L-1, Plaça Espanya
Bus: 109, 13, 150, A-1, D-20, H-16, L-95

PREU SOCIS:
NO SOCIS:

5€
7€

PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ ÉS
PREFERIBLE REALITZAR ELS PAGAMENTS
AMB ANTELACIÓ

PREU SOCIS:
NO SOCIS:

Gratuït
2€

Important:
Per poder fer qualsevol d’aquestes
Visites, és indispensable avisar-ho
abans a les nostres oficines d’A.C.A.,
ja que algunes tenen limitat el nombre
d’assistents.

PREU SOCIS:
NO SOCIS:

6€
8€

Per saber més activitats d’A.C.A.,
consulteu la nostra pàgina web:

www.associacioaca.com

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.

ART I HISTÒRIA
CONÈIXER BARCELONA
CONÈIXER CATALUNYA

Provença 542, esc. A - 1r 3a
08025 – Barcelona
Tel. 93 318 65 95

És amb aquest objectiu que l’Associació
A.C.A. està programant des de ja fa més de
quaranta anys, múltiples i variades ofertes
per a la gent gran, amb visites socioculturals,
conferències, cinefòrums 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.

associacio.aca.adm@gmail.com

www.associacioaca.com

Amb el suport de:
Departament de Benestar Social i Família

La nostra entitat agraeix molt sincerament a
tots els seus socis la seva col·laboració, la
fidelitat i l’ajuda econòmica que sempre li
han donat.

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

1r Trimestre 2020

