
Dijous, 7 d'octubre de 2021  
 
PALAU MOJA 
Carrer Portaferrissa, 1  
 
Trobada: A la Font de Portaferrissa 
 A les 16:45 h   
 
El president d'ACA, l'Ernest Escasany ens obrirà 
aquest espai entre barroc i neoclàssic que 
mostra la manera de viure de l'alta burgesia 
aristocratitzada del XVIII i del XIX. L'edifici, 
construït damunt la muralla a partir del 1771, va 
ser adquirit el 1870 per Antonio López, home de 
gran fortuna feta a Cuba, i plena d'ombres, que 
seria nomenat marqués de Comillas i que va 
hostatjar quinze anys al segon pis del seu palau 
un empleat que era sacerdot, Mestre en Gai 
Saber i políticament rebel: Jacint Verdaguer. 
 
Màxim 25 persones  
 
Metro: L1 > Plaça Catalunya 
           L3 > Liceu 
Bus:    47, 59, D50 i V15  
 
 

PREU SOCIS:    5  € 
    NO SOCIS:    8  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ EN TOTES 
LES SORTIDES, PREGUEM INSCRIPCIÓ I A 
SER POSSIBLE, PAGAMENT ANTICIPAT. 
  

  
 
 

Dijous, 4 de novembre de 2021 
 
CASA MUSEU VERDAGUER i ENTORN 
Carrer Major, 7. Folgueroles 

 

Trobada: A la Plaça Universitat 
A les  9:30 h  
 
La Casa Museu Verdaguer vol recrear l'espai 
del nen de poble que va acabar essent el 
poeta d'una llengua i d'un país i és un dels 
museus literaris més antics de Catalunya 
(1967). El pare d'en Jacint hi va viure en 
aquesta casa edificada cap al segle XVII i 
que, amb els materials etnogràfics que s'hi 
apleguen, deixa ben clara la vida plena 
d'austeritat que va viure, malgrat ser fill d'un 
mestre d'obres que, a més, feia de pagès i 
d'una mare que sabia llegir i el va encaminar 
cap als estudis i la poesia, com explicava ell 
mateix en diversos escrits. 
Dinar: a Can Pascual. 
 
Màxim: 28 persones  

 
PREU SOCIS:    55  € 
    NO SOCIS:    60  € 
 

Entrants al mig de la taula: 
-Tastet de Pa amb tomàquet i Embotit de la 
plana. 
-Tastet de Pastís d’Escalivada amb crema 
d’anxoves i cruixent de ceba. 
Primer : 
-Amanida amb gambes i boletes de formatge 
de Cabra farcides de codony. 
Segons a escollir : 
-Bacallà amb tomàquet panses i pinyons, 
gratinat amb muselina d’all i oli. 
-Assortit de: Botifarra, botifarra negra i 
xistorra amb acompanyament. 
-Galta de Porc guisat amb prunes. 
Postre: 
-Gelat de vainilla amb xocolata calenta. 
 

(Pa,Vi, Aigües,Cafès,Tallats o Infusions) 
 

Dijous, 2 de desembre de 2021 
 
VIL·LA JOANA.  
Carretera de l'Església, 104. Vallvidrera 
 

Trobada: A la porta 
A les  10:45 h o les 11:45 h 

 

En Plena Serra de Collserola trobem la darrera 
casa de mossèn Cinto. Hi va viure, exactament, 
vint-i-quatre dies. Amb la tuberculosi molt 
avançada, el poeta tornà a buscar recer entre les 
muntanyes i el trobà en aquest antic mas, que el 
batlle de Sarrià Ramon Miralles havia reconstruït 
com a residència de vacances i que conserva 
l'espai on Verdaguer va morir, il·lustracions 
d'importants artistes per a les seves obres i un 
contingut molt especial: la seva veu recitant, 
gravada el 1887. Qui ens guiarà serà la Isabel Pi 
Brillas, darrera restauradora de la masia. 
 
Màxim 30 persones - Dos grups de 15 
  
FFGG: S1 i S2 > Baixador de Vallvidrera 
 
 

 
PREU SOCIS:    5 € 
    NO SOCIS:    8 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ACA, 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 ACA 

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: 
 

 

                             
 

       Generalitat de Catalunya 

Departament de Drets Socials 
 

           
 

 

 

                     

               

 

              ART & HISTÒRIA 
 
 

 

                       
 

  Creu de Sant Jordi 
 

 

 

Quart  Trimestre  2021 

 

 

  Verdaguer, l'home, el poeta i el mite 
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