Dimarts, 22 d’octubre de 2019

Dimarts, 12 de novembre de 2019

Dimarts, 10 de desembre de 2019

PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Estany de Banyoles.

SEU D’ÈGARA DE TERRASSA i
CARTOIXA DE VALLPARADIS

VISITA CASA DELS DOFINS. EL JARDÍ DE
QUINT LICINI. BEATULO, Badalona

Trobada: Plaça Universitat.

Trobada: Plaça Universitat.

A les 8,30 h

Visita guiada al poblat neolític de la Draga situat
en una península al centre del marge oriental de
l’estany de Banyoles. Va ser descobert l’any
1990 arran de les obres d’enjardinament del
parc de la Draga. Des d’aleshores s’hi ha
realitzat excavacions arqueològiques, tant al
sector terrestre com a la zona subaquàtica, on
estava la antiga platja neolítica. El moment
d’ocupació del territori es situa entre mitjans i
finals del vuitè mil·lenni aC. A continuació es
realitzarà una visita pel barri vell de Banyoles
amb un passat medieval important. A la tarda,
després de dinar, visitarem la població de
Besalú amb la nostra guia, on gaudirem de
temps lliure per visitar aquesta bonica població
medieval de la Garrotxa.
DINAR:
Penjoll d’ embotits i amanida de l’àvia i Patates
d’Olot
Ànec amb peres o Bacallà amb samfaina
(Escollir amb antelació)
Postre
Pa, Vi, Aigua i Copa de Cava
Café

PREU SOCIS: 50 €
NO SOCIS: 55 €
Assegurança de viatge inclosa

A les 9 h

SEU D’ÈGARA DE TERRASSA El conjunt
monumental de Sant Pere de Terrassa el
formen les tres esglésies romàniques de Sant
Pere, Sant Miquel i Santa Maria. Va ser l’antic
nucli visigòtic d’Ègara, una joia de l’art romànic
català. Recientment han estat objecte d’una
important reordenació (2009). Les tres esglésies
es van construir prop de l’emplaçament de
l’antiga Ègara romana. A banda dels edificis
romànics, els elements artístics mes singulars
són, les pintures murals alt-medievals,
romàniques i gòtiques.
CARTOIXA DE VALLPARADÍS. L’any 1110
Berenguer de Santlà i la seva dona
Ermessendis compren al Comte de Barcelona,
Ramón Berenguer III, unes terres per construirhi la seva residencia, el castell de Vallparadís.
Aquesta família, que adopta el cognom de
Terrassa, conserva el castell fins el 1344 quan
Blanca de Centelles i de Terrassa el cedeix als
monjos cartoixans d’Escala Dei. Després de
diversos canvis de propietat, el darrer propietari,
família Mauri, cedeix la propietat a l’Ajuntament
de Terrassa. El 1944 es declarat com a
Monument Històric.

PREU SOCIS: 10 €
NO SOCIS: 13 €
Autobús opcional (10€ per persona)

ÉS IMPRESCINDIBLE FER EL PAGAMENT
AMB ANTELACIÓ

Trobada: Plaça Universitat.

A les 9,30 h

CASA DELS DOFINS. És una “Domus” o casa
benestant romana de finals del segle I aC.
Situada a la part alta de l’antiga ciutat de
Beatulo (Badalona). Es conserven diverses
estances on veurem mosaics de gran qualitat i
restes de pintures murals originals. Cal destacar
la seva ambientació a través la incorporació de
reproduccions de mobles i estris romans que
reflexa la vida quotidiana dels seus ocupants.
EL JARDÍ DE QUINT LICINI. Era una de les
parts importants de la “Domus” romana, espai
de relació, de passeig, de descans i una
manera de temperar el calor a l’estiu. Veurem
les restes de l’estany - piscina que presidia el
jardí d’una casa de finals del segle I dC que ens
ha permès conèixer la vegetació existent. En
aquests recintes es cultivaven verdures, plantes
ornamentals i aromàtiques. La visita ens
submergeix en l’ambient d’un jardí romà, per la
utilització de mitjans audiovisuals i escènics.

PREU SOCIS: 7 €
NO SOCIS: 10 €
Autobús opcional (10€ per persona)
Metro: L2 / Badalona–Pompeu Fabra

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.

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

4t Trimestre 2019

