
Dijous, 26 de maig de 2022  
 
 
ESPAI SUBIRACHS 
Carrer Batista, 6 
 
Trobada: A la porta                   

 
A les 11:15h 
 
La majoria de gent percep l’obra de Subirachs     
-Josep Maria Subirachs i Sitjar- gairebé com un 
apèndix de la Sagrada Família. Perdent-se una 
obra llarga i sòlida expressada en diferents 
llenguatges. Va rebre el seu primer premi de 
dibuix quan tenia 16 anys, aprengué d’escultors 
noucentistes, escandalitzà amb l’abstracte als 50, 
va fer murals, frisos, escenografies, portes de 
bronze i escultures a tot arreu: al món i a casa. 
Judit Subirachs i Burgaya, doctora en Història de 
l’Art, té cura de l'obra de l'artista, d’aquest espai i 
el mostra personalment. 

 

 
Màxim: 12 persones   
 
Metro: L-4 > Poblenou; L-1 > Glòries + Tram T4 > 
Pere IV    
Bus: H14, 192, 6,7, B20, V25 i V27  
 

 
PREU SOCIS:    8 € 
    NO SOCIS:  11 € 
 
 
INSCRIPCIONS PER ORDRE RIGORÓS 
FINS  EL 23 DE MAIG 
 
 
 
 
 

Dimarts, 14 de juny de 2022 
 
 
CASA AMATLLER 
Passeig de Gràcia, 41  
 

Trobada: Prop de la porta 
     
A les 10:45 h 
 
El 1910 Teresa Amatller, una dona soltera, 
intrèpida i viatgera, va perdre el seu pare, 
l’industrial xocolater, col·leccionista d’art i 
mecenes que havia encarregat a Puig i 
Cadafalch la reforma escandalosa de casa 
seva el 1898. Ella s’havia criat amb ell i havia 
conviscut molt poc amb la mare, que vivia a 
Itàlia. Teresa, amb l’ajuda de Josep Gudiol, 
va crear la Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic, premiava els cartellistes que feien 
publicitat de la seva marca, però també als 
obrers... una dona industrial i mecenes.  
 

 
Màxim 20 persones 
 
Metro: L-5 > Diagonal 
Bus: 54, 67 i V13   
 
 
PREU SOCIS:  18 € 
    NO SOCIS:  21 € 
 
 
INSCRIPCIONS FINS EL 10 DE  JUNY 
 
 
LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A 

LES NORMES COVID EN ESPAIS 
TANCATS 

 
 
 

Dijous, 30 de juny de 2022 
 
 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES 
Baixada del Monestir, 9 

  
Trobada: A la porta 

 
A les 11:15h 
 
Elisenda de Montcada no seria mare de l’hereu 
de Jaume II el Just perquè ell ja tenia deu fills 
quan es van casar. Ella temia ser bandejada un 
cop vídua. La solució va ser fundar un monestir 
on retirar-se. L’edificaren en un any i van 
inaugurar-lo just sis mesos abans la mort del rei. 
La comunitat seguia la Regla de Santa Clara, 
que Innocenci IV va obligar a ser de clausura. Tot 
i el tancament, les monges tenien un alt nivell 
cultural,  des d’Elisenda  fins Sor Eulària Anzizu, 
l’abadessa ça Portella,... i tantes altres que 
gaudien de l’art, la música, la lectura,… 

 

 
Màxim 20 persones  
 
FGC: L-12 >Reina Elisenda 
Metro: L-3 > Maria Cristina o Palau Reial 
Bus: H4 i 68 > Bisbe Català/Plaça Pedralbes 
 

PREU SOCIS:    7 € 
    NO SOCIS:  10 € 
 
 
 
INSCRIPCIONS FINS EL 27 DE JUNY 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

L’Associació ACA, amb l’ajuda de les seves 

sòcies, socis i voluntariat, realitza des del 1973 

la funció que era finalitat fundacional i és motor 

de la nostra acció a través dels anys: donar 

suport social, cultural i emocional a la gent gran. 

Els oferim activitats en diferents àmbits i 

treballem per mantenir la seva qualitat de vida, 

tot afavorint els vincles d’amistat i germanor 

entre persones de diferents edats, condicions, 

gustos i idees. 

Amb aquest objectiu, estem presentant des de fa 

més de quaranta-cinc anys una variada oferta de 

lleure i formació adient per a la gent gran i per a 

la no tan gran que hi tingui interès. Tenim uns 

programes, renovats cada trimestre, on s’hi 

poden trobar rutes literàries, històriques, 

artístiques, tècnico-científiques;... clubs de 

lectura, conferències, cinefòrums, concerts, 

sortides i viatges, tallers d’empoderament, de 

nutrició, de manteniment corporal, mental i 

emocional,... i qualsevol activitat o ensenyament 

que faci créixer el benestar i la satisfacció de la 

nostra gent i de totes aquelles persones que 

tinguin ganes de compartir el nostre projecte. 

Des d’ACA, agraïm sincerament a tots els 

nostres socis i sòcies la col·laboració, fidelitat i 

suport en tots els àmbits que sempre ens doneu. 

 

 

 

 

 

 

 

   CONÈIXER BARCELONA 

 

   CONÈIXER CATALUNYA 

 

                    
 

       Provença, 542, esc. A, 1r 3a 

               08025 Barcelona 

 

      Tel. 93 318 65 95 (de 9 a 13h) 

              Mòbil 682 547 802 
         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 

 

 

 

Segon  Trimestre  2022 

 

Dones que promouen i  

conserven l’Art 
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