
 

Dijous, 22 d’octubre de 2020 
 
PARC DE LA CIUTADELLA. 
DE LA FORTIFICACIÓ A L’EXPOSICIÓ 
UNIVERSAL 
Passeig Lluís Companys s/n 
 
Trobada: Sota l’Arc del Triomf 
 
A les 10,30 h 

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

 
PREU SOCIS:     6 € 
    NO SOCIS:     8 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous,  19 de novembre de 2020 
 
EXPOSICIÓ BARCELONA MEMÒRIA 
FOTOGRÀFICA 
Carrer Dr. Trueta, 196 

 
Trobada: IDEAL (Centre d’Arts Digitals de 
Barcelona)   
 
 A les 10’45 h                                        

 
Una experiència immersiva de la Barcelona dels 
anys 50 i 60, a través de la mirada de 6 dels 
millors fotògrafs del país: Francesc Català-
Roca, Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Juana 
Biarnés, Xavier Miserachs i Colita. 
Activitat fotogràfica innovadora i “única” en un 
espai de projeccions amb ulleres 3D. 
Estan garantides totes les mesures de seguretat 
amb una capacitat de 50-70 per hora quan 
l’aforament real és de 450 persones.  

 
 
Bus: 6, V25  

 

 

PREU SOCIS:     10 € 
    NO SOCIS:     12 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 17 de desembre de 2020 
 
RUTA BARCELONA MÀGICA I MISTERIOSA 
 
 
 
Trobada: Passeig de Gracia, 1 (al costat de 
l’Appel Store)  
 
A les 10,30 h 
 
La Història de Barcelona està plena de 
llegendes i profecies que recorren els seus 
carrers i els seus edificis. 2000 anys d’història 
ens ofereixen el millor escenari per mostrar-vos 
els misteris i els secrets que amaguen les 
ombres de la ciutat i per introduir-nos en una 
Barcelona diferent i oculta a l’aire lliure. 
 
Metro: L-1 
 
Bus: Tots els que van a Plaça Catalunya 

 

 

PREU SOCIS:    6 € 
    NO SOCIS:    8 € 
 

 

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



 
 

 

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. 

 

És amb aquest objectiu que l’Associació 

A.C.A. està programant des de ja fa més de 

trenta anys, múltiples i variades ofertes per a 

la gent gran, amb visites socioculturals, 

també amb conferències 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.  

 

L’Associació A.C.A. agraeix molt 

sincerament a tots els seus socis la seva 

col·laboració i la fidelitat i l’ajuda econòmica 

que sempre li han donat. 

 

 

 

 

 

 

 

   CONÈIXER BARCELONA 
 

   CONÈIXER CATALUNYA 
 

 

 

       Provença 542, esc. A - 1r 3a 

               08025 - Barcelona 

               Tel. 93 318 65 95 
         associacio.aca.adm@gmail.com 

           www.associacioaca.com 
      

 

 

       Amb  el suport de: 
  

 
Departament de Benestar Social i Família 

 

                            
 

    Generalitat de Catalunya 
 

 

 
 

          

               

           

           ART  I  HISTÒRIA 
 

 
  

   
 

  Creu  de  Sant  Jordi 
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