
Dimarts, 16 de gener de 2018 
 
FUDACIÓ MAPFRE 
Exposició  “L’INFERN SEGONS RODIN” 
Casa Garriga Nogués: c/ Diputació, 250 - BCN 
 
Trobada: Cancell d’entrada casa Garriga Nogués  
 
A les 11h 15’ 
 
En 1880, l’Estat Francès va encarregar a Rodin, 
que llavors encara era un escultor poc conegut, 
una porta monumental, en bronze, amb baixos 
relleus que representen la Divina Comèdia de 
Dante Alighieri. 
La Porta de l’Infern està considerada com l’obra 
central de la carrera de l’escultor francès i clau per 
a l’inici de la modernitat en escultura. 
Els nombrosos grups i figures que Rodin va crear 
per la Porta de l’Infern constitueixen un veritable 
repertori de formes que l’escultor va reutilitzar 
fins al final de la seva carrera, amb una 
extraordinària capacitat expressiva. 
Veurem escultures com El pensador, El bes, 
Ugolino i els seus fills o Les tres ombres, que 
sorgeixen d’aquest projecte. 
Aquesta exposició ha sigut organitzada en 
col·laboració amb el “Musée Rodin” de Paris 
amb motiu del centenari de la mort de l’artista. 
 
Màxim 15 persones 
 
Bus: 7, 22, 24, 50, 54, V15 i H12 
  
PREU:  3 € 
 
ÉS IMPRESCINDIBLE FER ELS 
PAGAMENTS  AMB ANTELACIÓ  
 
 
 

Dimarts, 6 de febrer de 2018 
 
EDIFICI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA I EL SEMINARI 
CONCILIAR 
UB - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - BCN 
Seminari Conciliar - c/ Diputació, 231 - BCN 
 
Trobada: Porta principal Universitat 
 
A les 10h 
 
La Universitat de Barcelona ens ofereix 
l’oportunitat de visitar el seu edifici més 
emblemàtic, l’Edifici Històric, a la plaça de la 
Universitat i el Seminari Conciliar de Barcelona, 
dissenyats per l’arquitecte Elies Rogent. 
Acompanyats per un guia expert, gaudirem d’un 
recorregut pels espais de més interès de tots dos 
edificis: el vestíbul principal, l’escala d’honor, el 
paranimf, els claustres, la biblioteca del 
seminari... i en coneixerem els seus aspectes 
històrics, arquitectònics i artístics.  
 
Sense límit de persones 
 
Bus: 7, 50, 54, H12 i V15 
 
 
PREU: Entrada + guia 4 € 
 
 
Important: 
Per poder assistir a 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, 6 de març de 2018 
 
FUNDACIÓ VILA CASAS    
Exposició “OBRA PICTÒRICA DE LITA 
CABELLUT” 
Espai Volart: c/ Ausiàs Marc, 22 - BCN 
 
Trobada: Cancell d’entrada Espai Volart  
  
A les 11h 15’ 
 
Lita Cabellut, Sarinyena (Osca) 1961, d’origen 
gitano, no va conèixer mai als seus pares que la 
van deixar, als tres mesos, amb la seva avia a 
Barcelona. Quan tenia 10 anys va morir la seva 
àvia i va ser ingressada a un orfenat. Als tretze 
anys va ser adoptada per una família catalana. En 
una visita al museu del Prado va descobrir la seva 
vocació per la pintura. Al garatge de casa seva va 
muntar un petit estudi. L’any 1978 va fer la seva 
primera exposició a l’Ajuntament del Masnou. 
Als 19 anys es va traslladar a estudiar als Països 
Baixos a la Guerrit Rietveld Academy. Des de 
llavors viu a La Haya. Treballa amb llenços de 
gran format. Cabellut, reivindica la universalitat 
de l’art i descriu la realitat humana visiblement 
influïda per artistes com Goya o Francis Bacon. 
Introdueix en l’obra una tècnica en la que la 
importància recau en captar la vivacitat de la 
pell, l’òrgan més extern que revela el pas del 
temps. En el 2015 va ser considerada per la 
revista “Artprice” com un dels artistes 
contemporanis més cotitzats del món. 
 
Màxim 25 persones 
Bus:  V17    /   Metro:  L1 i L4 - Urquinaona 
 
PREU:  8 € 
 
 
 



 
 
 
 

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. 
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