Dimarts, 15 de gener de 2019

Dimarts, 5 de febrer de 2019

Dimarts, 12 de març de 2019

CAIXAFORUM: Velázquez i el Segle d’Or
Avinguda Francesc Ferrer i Guardia, 6-8

VISITA PARLAMENT DE CATALUNYA
Parc de la Ciutadella

RUTA BARCINO ROMANA

Trobada: CaixaForum Barcelona

Trobada: Porta Parlament

Trobada: Plaça de l’Àngel al costat sortida
metro L4

A les 11h 30’

A les 11h

A les 10h 30’

Una oportunitat magnífica per veure l’obra de
Velázquez al costat de la d’altres genis del seu
temps, com ara Tiziano, Rubens, Giordano,
Ribera, Brueghel el vell, Van Dyck, Zurbarán i
Murillo.
La mostra ens acosta a aquest mon de Velázquez
a través de set obres del mestre sevillà i
cinquanta obres més de grans artistes
internacionals contemporanis seus, ordenades
seguint un criteri temàtic.

L’edifici del Parlament va ser l’antic arsenal de
la Ciutadella.
La Ciutadella era el recinte que el rei Felip V va
fer construir a Barcelona després de la derrota
dels catalans en la guerra de successió.
Les obres van durar del 1716 al 1748 i dirigides
per Pròsper de Verboom, un enginyer flamenc al
servei del Rei.
Semblava que havia de servir per defensar la
ciutat però, en realitat, va esdevenir un lloc de
control i submissió de la població. Des de
llavors fins l’actualitat ha viscut molts canvis.

Barcelona és una ciutat amb més de 2000 anys
d’història. Fundada en temps de l’emperador
August. Descobreix els secrets arqueològics de
la Barcino Romana amb una ruta en la que
podràs visitar els seus espais més emblemàtics.
L’itinerari s’inicia a la Plaça de l’Àngel;
seguirem el tram de Muralla Romana del carrer
Sotstinent Navarro; visitarem les Termes
Romanes i les restes de la Porta de Mar al Pati
Llimona fins arribar a la plaça Sant Jaume;
visitar el temple d’August situat a la seu del
Centre Excursionista de Catalunya. Per als que
els que vulguin completar la ruta, finalitzarem la
visita a la Via Sepulcral de la plaça de la Vila de
Madrid.

Màxim 20 persones per grup
Metro: L1 i L3 Plaça Espanya
Bus: H12

Màxim 25 persones
Metro: L1 Arc de Triomf
Bus: H14, H16, 39, 40, 42, 51, 120, B20, B25

Aforament il·limitat

PREU: Gratuït

Metro: L4 Plaça de l’Àngel
Bus: V17 Pau Claris - Roger de Llúria

PREU SOCIS: 3 €
NO SOCIS: 5 €

PREU SOCIS: 3 €
NO SOCIS: 5 €

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.

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.

ART I HISTÒRIA
CONÈIXER BARCELONA
CONÈIXER CATALUNYA

Provença 542, esc. A - 1r 3a
08025 - Barcelona
Tel. 93 318 65 95
associacio.aca.adm@gmail.com

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.

www.associacioaca.com
www.acanoticies.blogspot.com

Amb el suport de:
Departament de Benestar Social i Família

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.

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

1r Trimestre 2019

