
Dimarts, 16 d’octubre de 2018 

 

PORT DE BARCELONA EN CATAMARÀ 

ECOLÒGIC ECO/SLIM 

Moll de Drassanes - Barcelona 
 

Trobada: Moll de Drassanes (Barcelona Naval 

Tours). Davant el monument a Colom, al costat 

de “Las Golondrinas”. 
 

A les 11h 
 

Contemplarem la façana marítima del Port Vell, 

la vista panoràmica de Barcelona i al mateix 

temps coneixerem com funciona una embarcació 

ecològica, amb navegació silenciosa. Durada 40 

minuts. 

A l’interior trobarem taules i bancs que fan sigui 

mes còmoda la sortida. 

El vaixell es troba adaptat per persones amb 

mobilitat reduïda. L’accés a l’embarcació és 

mitjançant una passarel·la. 

 

Sense límit de persones 
 

Metro: L-3 (Drassanes)    

Bus: V15 i V17 (Via Laietana), H14 (Passeig 

Colom), V13 (Rambles) 

 

PREU SOCI:  10 € 

   NO SOCIS:  13 € 
 

 

 

Important: 

Per poder fer qualsevol d’aquestes 

Visites, és indispensable avisar-ho 

abans a les nostres oficines d’A.C.A., 

personalment o per telèfon, ja que algunes 

tenen limitat el nombre d’assistents. 

 

Dimarts, 13 de novembre de 2018 

 

PALAU MERCADER  

Ctra. de l'Hospitalet, s/n - Cornellà de Llobregat 
 

 

Trobada: Porta principal 
 

A les 11h 
 

Edifici construït en 1864 pel comte de Bell-lloc, 

Joaquim de Mercader i Bell-lloc. 

Es va esdevenir en la residencia d’estiu de la 

família. 

L’aspecte exterior de l’edifici recorda un castell 

medieval, de planta rectangular, amb pati central 

i quatre torres als angles de la planta. 

Visitem la planta baixa amb les cavallerisses i 

l’entrada de carruatges; planta principal amb la 

sala dels retrats, saló Lluis XIV, saló àrab, saló 

de bany, saló rosa, sala Isabelina, sala del 

Renaixement, sala dels Àustries, sala dels 

pianos, menjador, galeria i capella. 

 

Màxim 20 persones per grup. Confirmar 

assistència 10 dies abans de la visita. 

 

Metro: L-5 (Sant Ildefons) 

Bus: 57, 67, 68, 94, 95 

FGC: L8 (Almeda) 

Cotxe: Ronda de Dalt, sortida 15.  

Servei optatiu: Minibus i assegurança 

 

PREU SOCI:  5 € 

   NO SOCIS:  8 € 
 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE FER EL PAGAMENT 

AMB ANTELACIÓ.  

 

 

Dimarts, 11 de desembre de 2018 

 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT 

PAU 

C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 - Barcelona 
 

Trobada: Porta principal 
  
A les 11h  
 

Conjunt hospitalari modernista més gran 

d’Europa. L’edifici principal està envoltat per 

jardins, vint-i-set pavellons de maó vermell, 

biblioteca i església. Els pavellons es troben 

comunicats per una xarxa de passadissos que té 

prop de 20 km. Declarat en 1997 Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO. Hospital de la Santa 

Creu, inaugurat el 1401, és el resultat de la fusió 

d’altres sis hospitals en situació de crisis 

econòmica a causa de la Pesta de 1348. El 1902, 

gràcies a les donacions de Pau Gil i Serra, 

banquer català establert a Paris, comença la 

construcció del nou hospital de la Santa Creu  i 

Sant Pau (primera fase de tretze edificis 

modernistes), segons projecte i direcció de 

l’arquitecte Lluis Domènech i Montaner. El seu 

fill, Pere Domènech i Rovira, dirigeix una 

segona fase, en un modernisme moderat, fins 

l’acabament de les obres el 1930. 

El conjunt de l’hospital ha sofert diverses 

reformes al llarg dels anys, la darrera, el nou 

hospital inaugurat al febrer de 2014. 
 

Màxim 30 persones per grup 
 

Metro: L-5  (Sant Pau / Dos de Maig) 

Bus: H8, 19, 45, 47 (Sant Antoni Maria Claret)      

191 i 192 (Cartagena i Sant Quintí)  
 

PREU SOCI:  10 € 

   NO SOCIS:  13 € 

 



 

 

 

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 
          www.acanoticies.blogspot.com 

 

 

 

 

       Amb  el suport de: 
  

 
Departament de Benestar Social i Família 

 
 

                            
 
 

    Generalitat de Catalunya 
 

 

 

 

 

                                  

           ART  I  HISTÒRIA 

 
 

 
  

   
 

  Creu  de  Sant  Jordi 

 

 

4t  Trimestre  2018 
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