abans i ara
butlletí informatiu de l’Associació Coordinadora
d’Activitats per a la gent gran

Creu de Sant Jordi
BARCELONA DESEMBRE 2018
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La Junta Directiva d’A.C.A. i l’equip de redacció de la revista
“Abans i ara”, us desitgen cordialment un sant i feliç Nadal
Ressò de música dolça
amb càntics i llum d'Estel.
Tota la terra és un cel
perfumat de suro i molsa.
Passa un vol d'àngels que espolsa
somnis d'or vora el Portal
i un missatge celestial
de pau, amor i alegria
que arreu del món anuncia
el miracle de Nadal.

E D I T O R I A L
Benvolguts socis i sòcies. Quan aquesta revista arribi
a les vostres mans ja estarem quasi als vols de Nadal
i el 2018 estarà a punt d’acabar. Ha sigut un any molt
intens amb canvis dins la nostra Associació i incerteses dins les Administracions i Fundacions que col·laboren amb nosaltres pel millor funcionament d’ACA.
Malgrat tot, podem dir que, afortunadament, l’acabem de manera satisfactòria.
Gràcies al suport i a la confiança dels nostres socis
i sòcies, i a la important feina i dedicació de tota la
Junta Directiva, hem pogut continuar amb la nostra
tasca més important, que és la de donar-vos l’oportunitat, a tots vosaltres, de gaudir de les activitats que
posem al vostre abast perquè passeu unes bones
estones d’esbarjo i cultura dins un clima d’amistat i
bona sintonia.
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Com sempre, han tingut molt bona acollida les Tardes
dels Dimecres, les sortides d’Art i Història i sobretot
les Tardes Musicals al Casal del Metge. També varen tenir una important participció les “Convivències
d’estiu” a la Seu d’Urgell. Les sortides i viatges han
jugat un paper important en el conjunt d’activitats. A
la revista hi trobareu també un recull de les nostres
escapades i dels solemnes XLI Jocs Florals de la Tardor, que acabem de celebrar, els quals enguany ens
han sorprès molt positivament per la gran quantitat
de poemes rebuts.
Tots aquests bons resultats es donen ànims i forces
per continuar endavant amb les nostres tasques per
oferir un bon servei a tots els socis i socies, i agraïm
molt sincerament la vostra important col.laboració.
Només ens resta desitjar-vos unes bones Festes de
Nadal, envoltats de totes les persones que us estimen i que l’alegria estigui present en totes las llars.
També esperem que el proper 2019 sigui un bon any
per tothom.
							
		
Teresa Herraiz

Recomanem que es consulti periòdicament la web de la nostra Associació A.C.A.

www.associacioaca.com en la que s’hi podrà trobar una completa informació
de totes les diverses activitats que programa i realitza la nostra Associació.
Portada: Fotografia Pati interior del palau Requesens

EXCURSIÓ CULTURAL A L’EMPORDÀ

El passat mes de setembre, la nostra Associació va realitzar una interessant visita cultural a diverses poblacions
emblemàtiques de l’Empordà, en les que hi podem llegir, a través dels seus recintes murallats, de les seves
antiquíssimes esglésies i dels seus casals monumentals,
tota l’evocadora i milenària història del nostre país.
Peratallada va ser la població més ben fortificada de
l’Empordà i una de les millors de Catalunya. El seu
destacat caractert medieval encara subsisteix de manera
molt evocadora, conservant bona part de les muralles
que anys enrere l’envoltaven amb dotze altes torres,
en les que s’obrien les portes d’accès a la població.
D’aquestes torres fortificades, encara se’n conserven
quatre en bon estat. Avui dia, el que més crida l’atenció,
en arribar-hi, és el gran fossat que rodeja la població,
excavat a la roca viva. És tracta d’una obra insòlita, que
va donar nom a la població, citada com “Petra-taliada”
o com “Petra incissa”, en documents dels anys 1065 i
1128. Avui dia, si volem entrar a la població per un dels
portals medievals que encara hi ha, ens cal passar per
un atrevit pont de pedra, aixecat demunt del fossat que
rodeja la muralla.
Al centre de la població hi destaca el seu
antic castell palau,
amb una massissa torra de planta rectangular, coronada amb
airosos merlets. Va
ser residència reial en
diverses ocasions, i
és l’origen del gloriós
cognom que va donar
grans figures al nostre país, com el bisbe Guillem de
Peratallada, constructor del Palau Episcopal de Girona,
i com Bernat de Peratallada, l’únic cavaller que l’any
1283 va acompanyar al rei Pere II fins a Burdeus, en
ocasió del seu cèlebre desafiament amb el príncep francès Carles d’Anjou, que va ser covard i no s’hi va presentar. L’església parroquial de sant Esteve està situada
als afores de la població. És un edifici romànic del s. XII
amb un curiós campanar de cadireta format per quatre
altes arcades apuntades, que guarda el sepulcre de Gilabert de Cruïlles, de l’any 1348.

2

Ullastret també és una població molt antiga, amb una
llarga història de segles, ja que consta que al segle X va
ser venuda per Gislabert, comte d’Empúries, al comte
de Barcelona, Ramon Borrell, que en va fruir la propietat durant tota la seva vida. Per una escriptura de l’any
1018, ara fa exactament mil anys, sabem que després
de la mort del comte Ramon Borrell, la seva viuda Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramón, ja nou comte
de Barcelona, varen cedir Ullastret al bisbat de Girona,
el qual en va ser propietari durant varis segles. L’església parroquial de sant Pere és un edifici romànic de tres
naus cobertes amb volta de canó i acabades amb tres
àbsis de decoració lombarda. Conserva a la façana antigues i curioses imatges d’àligues, lleons i sirenes.
Palau-sator és també
una antiquíssima població d’origen romà, que
conserva encara un marcat ambient medieval,
amb les seves fermes
muralles i el seu palau
fortificat, del que destaca una alta torre, de 21
m. d’alçada, que dóna
nom a la població, que al s. X era propietat del bisbat
de Girona. L’església parroquial, dedicada a sant Pere,
és una construcció romànica del s.XII, amb un alt campanar d’espadanya de tres pilars. Al costat del campanar
s’hi va edificar el comunidor, en forma de torreta quadrangular.
Una curta passejada ens va portar fins l’església més antiga de l’Empordà, sant Julià de Boada, que conserva
encara la seva primitiva arquitectura romànica amb arcs
de ferradura i restes de parets construides amb la tècnica
de les pedres col·locades obliquament, conegudes com
en “cua de peix”. Sembla que havia estat la primitiva
església parroquial de Palau-sator i a ella fan referència
diversos documents del segle X, conservats al bisbat de
Girona.
Aquesta interessant sortida cultural va finalitzar amb
un agradable retorn a Barcelona, en el que es va poder
ratificar la concòrdia, l’avinença i la germanor que ens
uneix sempre a tots els socis i sòcies dins la nostra Associació.
E. T.

VISITES COL·LECTIVES

Recordem amb molta satisfacció, les interessants visites col·lectives de caire històric, artístic i cultural, que
organitza periòdicament la Secció d’Art i Història de
la nostra Associació, com les que es varen efectuar al
Palauet Casades, edifici modernista de l’any 1885, que
actualment és la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i la que es va fer al Palau Mercader, de Cornellà de
Llobregat, edifici de l’any 1864, que recorda un castell
medieval, amb un gran pati central i nombroses i luxoses
estances (saló Lluis XIV, saló àrab, saló rosa, sala del Renaixement, sala Isabelina, sala dels pianos) i que va ser
la residència familiar del comte
de Bell-lloc.
Especialment interesant va ser
la sortida cultural realitzada a
Sant Benet de Bages, amb tres
diferents visites temàtiques: una
visita medieval a l’esglèsia, i
també al claustre i monestir, una
visita modernista a les estances
del pintor Ramon Casas, i una
visita a la Fundació Alícia, amb
un recorregut per les instal·lacions creades per Ferran Adrià i
pel cardiòleg Dr. Valentí Fustar, amb la finalitat d’orientar una sana alimentació.

CON VI VÈN C I E S A LA SE U D’U R G E L L
El passat mes de juliol, un animat nombre de socis i sòcies de la nostra Associació ACA, varen anar a passar,
com ja és tradicional, uns molt estimables dies de descans i de convivència, a la “Residència Sagrada Familai”, a la població de la Seu d’Urgell.

L’ambient tranquil i agradable de les contrades pirinenques, en les que el rigor de la calor estiuenca queda agradablement suavitzat gràcies al frescal oreig del riu Segre
i de les altes muntanyes veines, va ajudar molt a crear
un admirable ambient familiar d’amistat i de germanor,
entre totes les persones que varen tenir l’oportunitat de
fer l’agradable experiència d’aquestes reposades convivencies, de les que se’n varen endur un imborrable bon
record.
O.N.

		

I sumament agradable va ser també l’excursió col·lectiva que es va fer a l’interessant Museu del Traginer, de
Sant Sadurní d’Anoia, població en la que es va poder tenir l’oportunitat de visitar l’espai temàtic de la Xocolata
Simó Coll, amb la projecció d’un instructiu audio-visual
sobre aquest deliciós i temptador producte.
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NAVARRA – VALL DEL BAZTAN – SE LVA DE IRATI

Fantàstic viatge el que la
nostra Associació A.C.A.
va organitzar per Navarra,
el passat mes d’octubre,
on vàrem gaudir d’una
natura increïble, amb uns
paisatges espectaculars.
La part cultural del recorregut ens va permetre conèixer la història dels bascos i
les vicissituds del regne, primer de Pamplona i desprès
de Navarra, amb els seus lligams i diferències amb la
veïna França. El nostre hotel estava a la vora d’Elizondo, la capital de la Vall de Baztán, amb els seus “caserones”, palaus i edificis monumentals i religiosos. Prop
d’allà es troba el “Señorio de Bertiz”, un gran parc natural de 2.040 ha.
Amb una guia, vàrem visitar el Palau de Bertiz, dels
segles XVII – XVIII, actualmente Centre d’Interpretació de la Natura, i vàrem donar una bona passejada
pel Jardí Zaharra, amb una gran varietat d’arbres, flors
i llacs. De tornada, parada al Mirador de Baztán, amb
una esplèndida vista sobre tota la Vall.
Al dia següent, vàrem agafar el tren de la Rhune, a la
part francesa, que es un autèntic cremallera de l’any
1924, que et puja fins al Larrun a 905 m. Desprès de
sortir d’un mar de boira, el panorama desde allà va ser
excepcional. Per descansar de tanta muntanya i tants
ports amunt i avall, vàrem anar a Hendaya i a Hondarribia, a veure el mar Cantàbric i passejar per aquestes
boniques poblacions.

St. Jean de Pied de Port, típica població francesa que
forma part del Camí francés de St. Jaume. I qué dir de
Roncesvalles, mític lloc de pas del Camí i centre de
romeries marianes. Ens va impressionar moltíssim tot
l’entorn.
Una guia ens va ensenyar el Museu amb el famós escacs de Carlomany, un reliquiari del segle XIV, i la
maragda de Miramamolín, que amb les cadenes de la
batalla de les Naves de Tolosa, formen part de l’escut
de Navarra. A continuació, visita a la imponent Col.
legiata de Sta. Maria dels segles XII i XIII, d’estil gòtic francès, i a la Sala Capitular amb el sepulcre del
rey Sancho VII “el fuerte”, el Silo de Carlomagno i
l’esglèsia de Santiago. Al marxar hi havia una mica
de boira, que encara li donava un aire més místic. Tot
plegat, una meravella.
I com a plat fort,
la visita a la Selva
de Irati, la segona
fageda més gran
i millor conservada d’Europa.
Amb 3 “vanettes”
i acompanyats per
guies, vàrem fer
una bona excursió visitant l’anti- ga fàbrica d’armes i
pujant fins a l’estació megalítica d’Azpegi
(1.400
m. amb boira, vent i fred). De baixada, i ja amb
sol, parada a l’embassament de Irabia i un recorregut final per una meravella de boscos i paisatge.
Finalment, visita guiada a Pamplona amb els seus monuments i esglésies històriques, l’Ajuntament, la Catedral, el famós carrer de la Estafeta, la Pl. del Castillo,
el centenari Café Iruña, el Baluarte del Redin, etc.

Un altre visita que ens va agradar molt, va ser la de
4

Si a tot aixó hi afeixim el bon temps que va fer, els
àpats típics de la zona i la bona sintonia del grup de
la nostra Associació A.C.A., que com sempre era molt
simpàtic i animat, podem concloure que va ser un viatge rodó. I ara a esperar amb il·lusió la propera sortida.
Fins aviat.
							
				
Teresa Herraiz

ACTIVITATS SOCIALS

Segueixen essent molt ben valorades i concorregudes
les agradables xerrades i col·loquis que s’organitzen al
nostre local social, sempre sobre interessants qüestions
d’actualitat, com la
instructiva conferència que va impartir
el sr. Eloi M. Naudin
sobre el tema, ben
actual, del colesterol,
o com la que l’historiador sr. Jordi Pisa
va explicar sobre les
sempre curioses històries i llegendes dels
Templers, o també com la que el musicòleg sr. Joan
Casanovas ens va oferir, comentant la vida i l’obra de
Joan S. Bach, el més important compositor de l’època
barroca.

tives cançons
d’Amor i de
guerra, de Martínez Valls, i
d’un esplèndid
Concert que la
inspirada pianista Llum Colomer va oferir
el passat mes
de novembre, amb l’emotiva interpretació de la sonata “Waldstein” de Beethoven i de seleccionades peces
musicals de Liszt, de Ravel i d’Albéniz, totes elles llargament aplaudides.

Durant aquest darrer trimestre de l’any, la nostra Associació A.C.A. ha seguit programant noves actuacions
musicals a la sala de concerts del Casal del Metge, de
Barcelona, i així els nostres socis i sòcies varen poder
gaudir d’un magnífic recital de cant, amb boniques i
inspirades peces de Bizet, Rossini, Verdi, Donizetti,
Gluck, Puccini, recital que va finalitzar amb unes emo-

SESS I ONS DE CIN E F ÒR UM
Continuen tenint una gran acollida les sessions de Cinefòrum que, sota la direcció del senyor Benet Llebaria, va programant la nostra Associació. Els socis i
sòcies assistents varen gaudir molt amb la pel·lícula
“El mundo está loco, loco”, de Stanley Kramer, en la
que el moribund conductor d’un auto estimbat confessa, abans de morir, a totes les persones que l’estaven auxiliant, que havia amagat, en un parc llunyà, un
gran botí de milers de dòlars, producte d’un robatori.
Tots els que l’escolten inicien llavors una desenfrenada carrera per arribar els primers a l’indret indicat
i així apropiar-se del botí, intentant de totes maneres
avançar-se als altres, cosa que ocasiona una trepidant
i divertida comèdia.

Les sessions de Cinefòrum que organitza la nostra Associació, són un bon motiu per retrobar-se els socis i
sòcies, en un agradable i relaxant ambient de conversa
i companyonia, i passar junts una agradable i bona estona de convivència i amistat.
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800 ANYS DE L’ORDRE MERCEDÀRIA

La tradició històrica que ens ha arribat fins a nosaltres,
ens diu que ara fa exactament 800 anys, la nit del 2
d’agost de l’any 1218, la Mare de Déu es va aparèixer
a Pere Nolasc, a Ramon de Penyafort i al rei Jaume I,
ordenant-los la fundació d’una ordre religiosa que es
dediqués a la redempció dels tots els infeliços cristians
que queien captius i esclavitzats en mans dels pirates
nord-africans.
Pere Nolasc ja era abans
el director d’una confraria formada per cavallers,
ciutadans i clergues, que
tenia cura de l’Hospital
de santa Eulàlia, i que
recaptava almoines per
a rescatar cristians captius. Però va ser l’any
1218, quan basant-se en
la miraculosa aparició de
la Mare de Déu, aquesta
confraria es va constituir
en l’Ordre de la Mercè. I
el dia 19 d’agost d’aquell
mateix any 1218, el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, amb l’assesorament de Ramón
de Penyafort i amb l’ajuda del rei Jaume I, va donar
l’hàbit blanc de mercedari a Pere Nolasc i a tretze cavallers més, als quals el rei va autoritzar a portar l’escut
reial a l’habit, sota la creu de santa Eulàlia.
Aquesta nova ordre va ser autoritzada pel papa Gregori
IX, i durant els trenta anys que Pere Nolasc la va dirigir,
va organitzar nombroses expedicions per a deslliurar
captius a Alger i a Tunis. Els mercedaris feien vot de
“redempció de captius”, que implicava la substitució
personal d’un captiu per un membre de l’Ordre. Un
segle més tard, el 1318, quan els cavallers mercedaris
varen ingressar al nou ordre militar de Montesa, l’Ordre de la Mercè va passar a ser només clerical, i es va
estendre per tot Catalunya, València, Mallorca i Aragó,
i també per l’Occitània, Castella, Portugal i País Basc.
Maria de Cervelló també va fundar, l’any 1261, l’Ordre
femenina de les mercedàries, una Ordre de monges de
clausura que més tard s’estengué ràpidament per Espanya i Amèrica.
L’actual basílica de la Mare de Déu de la Mercè és un

edifici barroc del
s. XVIII, que va
substituir a la
primitiva església del s. XIII. El
cambril i la cúpula varen ser construits més tard, el
1888. La cúpula
està
coronada
amb una gran
imatge de la Mare de Déu, obra de Maximí Sala, que
va ser refeta, després del 1939, per l’escultor Camps
Arnau, i la imatge de la Mare de Déu és una bonica talla
de fusta gòtica, del s. XIV, realitzada per Bertran Roca,
l’any 1361. El Nen Jesús, que la Mare de Déu porta a
la falda, és una bonica peça escultòrica posterior, del s.
XV.
L’any 1637, amb motiu d’una funesta plaga de llagosta,
el Consell de la Ciutat va declarar a la Mare de Déu
de la Mercè, Patrona de Barcelona, i durant l’Exposició
Universal de l’any 1888, va ser coronada canònicament.

L’obra dels mercedaris es projecta avui dia cap a l’assistència humana i socio-cultural, envers totes aquelles
persones que pateixen alguna mena de presó. I no solament als interns de les presons, sinó també a moltes
persones amb problemes d’addiccions a les drogues,
de marginalitat i en situacions de difícil sortida. Amb
aquest esperit, l’Ordre mercedària, estesa per molts països del món, continua treballant avui dia perquè l’esperança evangèlica obri camins d’alliberament de les
doloroses “presons” físiques i morals, que encara encadenen homes i dones del nostre entorn.
1218-2018: Vuit-cents anys d’una tasca solidària i redemptora, que es va iniciar a Barcelona i actualment
està ja estesa per tot el món.

M. Ll.
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JOCS FLORALS DE LA TARDOR

El passat mes de novembre es va celebrar, de forma solemne, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament
de la nostra ciutat, la tradicional trobada literària
dels Jocs Florals de la Tardor, en la seva 41ª edició,
una festa poètica molt concorreguda, que continua
organitzant, des de ja fa més de quaranta anys, la
nostra Associació A.C.A., i que està oberta a la participació de totes les persones grans del nostre país.
Els Jocs Florals són, en la història de Catalunya, un
homenatge a la dignitat de la nostra parla, que els catalans hem conservat al llarg dels segles. En aquest
emotiu certàmen poètic, la llengua esdevé poesia, en
noble lluita literària entre poetes i poetesses que ens
parlen dels sentiments i emocions més arrelades en
la persona humana. I així l’amor, la pàtria i l’esperit
enalteixen uns valors que mai hem de deixar morir.
La nostra Revista es complau en reproduir uns versos de
la poesia, escrita per Francesc Blancher i Puig, que va
guanyar la Flor natural, en la ja llunyana primera edició
d’aquests Jocs Florals de la Tardor, celebrats l’any 1978:

El desig i la il·lusió de la nostra Associació A.C.A. seria que totes les poesies presentades als Jocs Florals
poguessin ser premiades, perquè els seus autors, les
persones grans que les han escrit i enviat, són ben mereixedores de tot el nostre reconeixement. Però els premis que s’atorguen són només quatre, i el jurat que forma
el Consistori poètic s’enfronta cada any a una tasca ben
difícil: la d’escollir només les quatre poesies que seran
premiades, malgrat que totes són ben dignes de mèrit.
Encara que molts dels poemes rebuts deixin de ser premiats, els seus autors són mereixedors del nostre més
sincer agraïment. Cal tenir present que són moltes, històricament, les boniques poesies que tampoc han estat
premiades en Jocs Florals anteriors. Com anècdota, podem recordar que el conegut poema “El Pi de Formentor”, d’en Costa i Llobera, va ser presentat als Jocs Florals de l’any 1874, sense rebre-hi cap premi ni menció
honorífica. I és que, com anys després va dir el mateix
Costa i Llobera, en el seu parlament com a president

Cor candorós i lliure de les noses / aquelles per les quals el somni mor,
que amb les ales descloses / com quan s’aixeca un vol d’aloses,
			
cova un dolç sentiment que es fa tresor.
Amor que remuntant totes les coses / es torna d’or.
O amor, maig infinit, ric de poncelles
			
i nit de somnis blancs aureolats d’estrelles
Enguany, en aquests 41 Jocs Florals de la Tardor, convocats per la nostra Associació A.C.A., hi han concursat més d’un centenar de variades i inspirades poesies,
arribades de diverses poblacions del nostre país, uns
bonics poemes que són un magnífic exponent de la vigoria, la riquesa i l’expressivitat de la llengua catalana.

dels Jocs Florals de l’any 1906, “un certamen no representa tota la producció poètica, i pot molt ben ser que a
vegades, en fer-se la tria d’un munt de perles, sovint les que són més valuoses, com que tenen major
pes, no són les primeres en sortir a la superfície”.

Durant l’esplèndid i molt concorregut acte literari, celebrat dins el solemne i acollidor ambient de
l’Ajuntament de la nostra ciutat, el president i mantenidor de la festa poètica, el sr. Miquel Pérez-Sánchez i Pla, va pronunciar un emotiu discurs, es varen
atorgar els diplomes i guardons als diversos poetes
i poetesses premiats, i es varen recitar les poesies
guanyadores, que varen ser llargament aplaudides.

La nostra Associació ACA fa molt present el seu
agraïment a totes les persones que, malgrat no ser
premiades, han col·laborat en aquests XLI Jocs
Florals de la Tardor, amb unes poesies que palesen uns elevats sentiments d’amor i de pàtria i
els encoratgem a seguir col·laborant en pròxims
anys. Moltes gràcies a tots els poetes participants.
Una curiosa i intrigant novel·la de ciencia-ficció, en
Comissió organitzadora dels Jocs Florals
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EL S AMB AI XA DOR S
per Albert Villaró
Edit. Destno. Barcelona, 2014.
Premi Josep Pla
la que s’han capgirat els fets històrics de la Catalunya
c o n t e m - porània, de manera que el general Franco
va trobar la mort en un atemptat que va sofrir l’any
1936,
en Carrasco i Formiguera és el president
d’una Ca- talunya independent des dels Fets d’octubre de l’any 1934, a Espanya hi governa el general
Sanjurjo, i el nostre país s’està refent de la dura invasió que va sofrir l’any 1940, per part de l’exèrcit nazi.
En aquesta imaginària situació històrica, relatada

amb un estil personalíssim, un gran sentit de l’humor i també amb una punta de malícia, en Primo de Rivera fa meetings falangistes a Lleida, en
Ventura Gassol es ministre de cultura i en Josep
Pla és corresponsal de La Vanguardia a Madrid.
I l’argument central es fonamenta en un grup de combatent catalans a la reserva, que encapçalats per un
llegendari Mn. Farràs, intenten desactivar l’amenaça
d’una potencial bomba atòmica que uns nazis intenten construir a Madrid, i que podria posar en perill la supervivència de la jove República Catalana.
Aquesta original novel·la ens suggereix un enorme
ventall de possibles i sorprenents canvis històrics, fruit
de l’exhuberant imaginació creativa de l’autor, el qual
també ens ofereix tres possibles finals diferents, per tal
de que el lector esculli el que sigui més del seu gust, i
completa l’obra amb una original i divertida descripció
dels més de tres-cents personatges, alguns reals i altres inventats, que intervenen en l’acció de la novel·la.
				
E. C.

D E SE MBRE 2018
NOTA DE R E DACCIÓ
Els articles signats que es publiquen en aquest
butlletí només reflecteixen l’opinió dels seus
autors.

ENRIQUETA CIVIL
MIQUEL M. LLUCH
ORIOL NOGUÉS
EUDALD TENAS

ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

I M PR ÈS
FLAIXofset Arts Gràfiques

Provença, n. 542 Esc. A 1r 3a
08025 Barcelona | Tel. 93 318 65 95
secretaria-aca@terra.com · acaasso@terra.com
www.associacioaca.com
Generalitat de Catalunya
Departement de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

8

EQUI P DE R E DACC I Ó

Aragó 37 · 08015 · Barcelona
www.flaixofset.net

D.L. B-26271-76
Revista impresa en paper ecològic TCF

Fundación
Antoni
Serra Santamans

