Dijous 20 de gener de 2022

Dijous 3 de febrer de 2022

Dijous 10 de març de 2022

MUSEU DE LA XOCOLATA i TALLER DE
DEGUSTACIÓ
Carrer del Comerç, 36

COL·LECCIÓ OPISSO i HOTEL ASTORIA
Carrer París, 203

MUSEU DELS AUTÒMATS i ATRACCIONS
ANTIGUES
Parc d’Atraccions del Tibidabo

Trobada: A la porta

Trobada: Prop de la porta

Trobada: A la Plaça del Doctor Andreu.

A les 10:45h

A les 10:45 h

Estació del Funicular
A les 11:15h

El Gremi de Pastisseria de Barcelona volia
difondre la “mona de Pasqua” per reivindicar el
treball de la xocolata com a manifestació artística i
donat que a l’Europa de cap al nord se n’obrien
museus, van optar per fer-ho a Barcelona, una
ciutat de gran tradició xocolatera. Per instal·lar-lo,
van trobar un edifici molt apropiat: l’antic Convent
de Sant Agustí, on els frares segur que al segle
XVI, havien debatut en la polèmica sobre si es
trencava el dejuni amb xocolata i els militars
borbònics l’havien engolida amb avidesa quan era
caserna. Un taller de tast acabarà la visita.
Màxim: 20 persones
Metro: L-1 > Arc de Triomf i L-4 > Jaume I
Bus: 39, 40, 41, 42, 51, 120 i 141

PREU SOCIS: 20 €
NO SOCIS: 23 €
INSCRIPCIÓ FINS EL 10 DE GENER
EL PAGAMENT FINS EL 13 DE GENER

La Col·lecció Ricard Opisso és a l’Hotel
Astoria, un espai tan singular com ell. El nen
que assistí a una sola classe de Llotja treballà
d’aprenent amb Gaudí i publicà els seus
dibuixos en tota mena de revistes: d’art,
infantils, satíriques, obscenes, esportives...
perquè agradava molt com retratava la gent:
amb tendresa i ironia. Les seves heterogènies
masses humanes denunciaven els costums,
els tarannàs i les ridiculeses de totes les
classes socials. Però aquest només és un
dels tresors artístics de l’Astoria... a més, hi
ha sorpresa final.
Màxim 20 persones
Metro: L-5 > Diagonal
Bus: 54, 67 i V13

PREU SOCIS: 10 €
NO SOCIS: 13 €
INSCRIPCIÓ FINS EL 31 DE GENER

El famós farmacèutic doctor Andreu s’uní a
d’altres inversors per urbanitzar el Tibidabo i ferne zona d’esbarjo. S’inaugurà el 1901 i ja tenia
autòmats. Se’n van comprar més, però l’ interès
del públic dequeia. El 1982 s’inaugurà el Museu,
després d’una laboriosa posada a punt, i aviat els
entesos van nomenar-lo el millor del món. Aquest
no serà, però, el nostre únic objectiu. A més de
pujar amb el Funicular, també podrem pujar a
l’avió del 1928, a l’atalaia, única i funcionant des
de fa cent anys o als cavallets, una còpia molt
acurada dels antics.
Màxim 20 persones
Bus: 196, T2A, T2B, T2C

PREU SOCIS: 10 €
NO SOCIS: 13 €
INSCRIPCIÓ FINS EL 7 DE MARÇ
EL PAGAMENT POT FER-SE A L’INICI

EL PAGAMENT POT FER-SE A L’INICI

LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A
LES NORMES COVID EN ESPAIS
TANCATS

ART & HISTÒRIA
CONÈIXER BARCELONA
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 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

Creu de Sant Jordi

Primer Trimestre 2022

Més que museus

