
Dijous, 8 d'abril de 2021 
 
 
BASÍLICA DELS SANTS JUST i PASTOR 
Plaça de Sant Just s/n  
 

 

Trobada: A la placeta davant la Basílica.                   

 
 
A les  10:45 h 
  
Els historiadors somreien quan s'esmentava la 
tradició que considera Sant Just i Pastor el 
temple més antic de Barcelona, del segle IV. 
Però, les excavacions realitzades, han demostrat 
que la llegenda no era equivocada, ni exagerada. 
Les pedres han parlat desmentint la datació pel 
primer document escrit, del 801, quan Lluís I el 
Pietós ordenà reconstruir la Basílica. Malgrat  
l'antigor, va ser la darrera gran església gòtica de 
la ciutat, iniciada el 1342 per l'arquitecte Bernat 
Roca. I ara, després de la restauració, podem 
gaudir del seu terrat de vistes impressionants. 
 
 
Màxim: 20 persones. Es faran 2 grups.    
 
 
Metro:  L3 > Liceu - L4 > Jaume I  
Bus:     47 - V15 - V17 - 120 > Via Laietana / Pl.       
                                                Ramon Berenguer                                      

 
 
PREU SOCIS:    9 €  
    NO SOCIS:  11 € 
 
 
PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ EN TOTES 
LES SORTIDES, PREGUEM INSCRIPCIÓ I 
PAGAMENT ANTICIPAT.  

 
 

Dijous, 6 de maig de 2021 
 
 
BELLESGUARD, EL CASTELL DEL REI 
MARTÍ, AMB MIRADA DE GAUDÍ 
Carrer Bellesguard, 20  
 
Trobada: Al jardí d'entrada, a prop de la 
porta. 
     
 

A les 10:15 h (1r grup)  i  10:45h (2n grup) 
 

L'any 1900, Maria Sagués va comprar la  
residència d'estiu de Martí l'Humà, que 
Bernat Metge havia nomenat Bellesguard, i 
n'encarregà les obres a Gaudí. Del palau, 
només en quedaven els murs i el pati, però 
l'arquitecte, en homenatge a l'últim rei de la 
dinastia catalana, decidí aixecar el palau en 
estil neogòtic i aprofitar i dignificar les restes. 
D'aquesta idea sorgí un castell idealitzat, que 
posava en valor les pissarres de l'entorn, els 
maons, el ferro forjat,... i enfrontava nous 
desafiaments arquitectònics.  
 
 
Màxim 20 persones. Es faran 2 grups.   
 
 

Bus: 196 - H2 > Ronda de Dalt / Bellesguard          
       123 > Bellesguard / Valeta d’Arquer 

            
 
PREU SOCIS:   10 € 
    NO SOCIS:   12 € 
 
 
 
 
 
 
 

Dijous, 3 de juny de 2021 
 
 
FONTS MEDIEVALS DE FESTA 
Ciutat Vella 

 

 

Trobada: Carrer de Cucurulla, al final del Portal 

de l'Àngel. 
 

A les  16:30 h 

 

L'aigua és element imprescindible per a la vida, 
tant rural com urbana. Les ciutats, des dels 
temps més remots, han ideat solucions 
imaginatives perquè les fonts brollessin a l'abast 
dels ciutadans. A Barcelona, la medievalitat ens 
ha llegat un bon nombre de fonts històriques que 
resolien les necessitats d'hidratació i higiene de 
la població. Visitarem fonts que s'agrupen a 
Ciutat Vella i, algunes, joiosament transfigurades 
en celebració eucarística o de la fertilitat 
primaveral, trieu vosaltres,... perquè l' Ou com 
balla és una festa per a tothom, senti com senti. 
  
 
Màxim 20 persones.  
 
 
Metro:  L1 - L3   > Pl. Catalunya 
Bus:     59 - V13 > La Rambla / Pl. Catalunya 
            55 - H16 > Pl. Catalunya / Portal de        
                            l’Àngel 

 
PREU SOCIS:    4 € 
    NO SOCIS:    6 € 
 
 
LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A LES 
NORMES COVID SOBRE ESPAIS TANCATS I 
PODRÍEN SUSPENDRE'S. 

 
 



 
 

 

 

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 

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.  

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

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: 

 

 
 

 

 

            

ART & HISTÒRIA 
 

      

                  
 

            Creu de Sant Jordi 
 

    

       Segon Trimestre 2021 

 

 

     Joies medievals de Barcelona 
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