
Dimarts, 17 d’ abril de 2018 

 

DOMUS ROMANA I SITGES MEDIEVALS 

 

Carrer de la Fruita, 2 cantonada amb C/ Sant 

Honorat - Barcelona 

 

Trobada: Porta principal  

 

A les 11h 

 

Domus Romana: 

Visitarem una gran “Domus Romana” del segle 

IV, propietat d’un personatge important. 

La casa s’organitza a l’entorn d’una mena de 

pati porticat que permet l’entrada de llum i 

ventilació. Era un punt de trobada familiar i 

espai lliure sobretot a l’estiu. Les habitacions 

estan pavimentades amb mosaics policroms i les 

parets decorades amb pintures. 

 

Les Sitges Medievals: 

Veurem restes de sis grans sitges que van formar 

part d’un gran magatzem i d’un alfòndec on els 

mercaders que arribaven a la ciutat deixaven les 

mercaderies i passaven la nit. 

 

Màxim 15 persones per grup. Poden ser dos 

grups de 15 persones, començant un pel Domus i 

l’altre per les Sitges. 

 

Metro: L4 - Rambles  

            L3 - Liceu 

Bus:    V15 i V17 - Via Laietana 

  

PREU SOCI:   10 € 

   NO SOCIS:   12 € 
 

 

 

Dimarts, 22 de maig de 2018 

 

SORTIDA A MÓN SANT BENET 

 

Món Sant Benet ofereix tres visites temàtiques 

diferents: Visita Medieval, Visita Modernista i 

Fundació Alícia. 

 

Visita Medieval: Mil anys de sensacions d’un 

monestir, l’església, el claustre, les cel·les dels 

monjos, el celler. Es fa un repàs per tota la 

història d’aquest monestir. 

  

Visita Modernista: Un dia en la vida de Ramon 

Casas. El 1907 va comprar el monestir i en va 

reformar una casa per l’estiueig. En aquesta 

visita es recorren algunes estances tal qual com 

les va deixar la família Casas. 

 

Fundació Alícia: Es un centre de recerca i 

investigació alimentària. Es fa un recorregut per 

les instal·lacions creades per Ferran Adrià i el 

Dr. Valentí Fuster (cardiòleg) amb la finalitat 

d’orientar l’alimentació per combatre diverses 

malalties. 

 

Oportunament s’enviarà el programa 

definitiu  amb punt de trobada, horaris i 

preus. 
 

 

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, 19 de juny de 2018 

 

PALAUET CASADES 

Seu Col·legi d’Advocats 

 

C/ Mallorca, 283 - Barcelona 

 

Trobada: Porta principal 

  

A les 11h  

 

El Palauet va ser edificat per Pau Casades, 

empresari dedicat a l’estampació sobre teixits i 

promotor immobiliari de l’Eixample, com a 

vivenda familiar al 1885. El 1924 el Palauet és 

adquirit pel Col·legi d’Advocats, respectant una 

part de l’edifici com a vivenda. Visitarem la 

planta baixa on es disposa un pati central que 

estructura l’edifici i permet la il·luminació 

interior, el despatx, la capella, la biblioteca i les 

dependències de la família. 

 

Màxim 25 persones per grup 

  

Bus: V17 - Pau Claris / Roger de Llúria 

  

PREU SOCI:   11 € 

   NO SOCIS:   13 € 

 

Cal fer el pagament al menys 10 dies 

abans de la data prevista per la visita. 
 

 

 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE FER EL PAGAMENT 

AMB ANTELACIÓ.  

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

2n  Trimestre  2018 
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