
 
Dijous, 28 d'abril de 2022  
 
 
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE 
BARCELONA 
Plaça de Leonardo Da Vinci, 4-5 
 
Trobada: A la porta                   

 
A les 15:45h 
 
 
Francesc Martorell i Penya (1822-1878) va llegar 
a Barcelona les seves col·leccions de ciències 
naturals i arqueologia; la seva biblioteca i diners 
per construir un museu. El Museu Martorell es 
va inaugurar el 1882 i és la base del Museu 
actual que té diverses ubicacions, la més nova, 
del 2011, al Fòrum on hi trobem peces tan 
emblemàtiques com l’esquelet de la balena que 
va quedar varada a la platja de Llançà l’11 de 
juny de 1862 o com l’exposició Planeta vida 
centrada en la teoria d’evolució Gaia de James 
Lovelock, que entén la Terra com a ésser viu. 
 

 
Màxim: 25 persones   
 
Metro: L-4 > Maresme - Fòrum (Sortida Rambla 
Prim)  
Bus: H 16 > Fòrum i 7 > Diagonal Mar   
Tramvia: T4 > Maresme - Fòrum. 
 

 
PREU SOCIS: 5 € 
    NO SOCIS: 8 € 
 
INSCRIPCIONS FINS  EL 25 D'ABRIL 

 
 
 

 
Dijous, 12 de maig de 2022 
 
 
MUSEU DEL CINEMA  
COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL 
Carrer Sèquia, 1. Girona  
 

Trobada: Davant de la Universitat. 
     
A les 9:30h 
 
 
Aquest és un museu que té l’origen en  un 
problema domèstic. La casa de Tomàs Mallol 
i Deulofeu, a Torroella de Fluvià, tenia tres 
pisos però no s’hi podien moure perquè la 
col·lecció d’aparells i publicitat de precinema i 
cinema de tota mena sortia per les finestres. 
El 1994 se la va vendre a l’Ajuntament de 
Girona a condició que es mostrés en un 
museu i ell pogués seguir ampliant-la. El 
resultat va ser un museu de 3.000 metres 
quadrats, inaugurat el 1998 i que està 
considerat el millor de l’Estat i el 4r del món.   

 
 

Màxim 22 persones 
 

 
PREU SOCIS: 55 € 
    NO SOCIS: 65 € 
DINAR I TRANSPORT INCLOSOS 
 
 

INSCRIPCIONS FINS EL 9 DE MAIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dijous, 9 de juny de 2022 
 
 

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA i LA 
TÈCNICA DE CATALUNYA 
Rambla d'Ègara, 270. Terrassa 

  
Trobada: Davant de la Universitat. 
 
A les 10:45h 

 
 
El Vapor Aymerich, Amat i Jover, edificat a  les 
primeries del segle XX per Lluís Muncunill és 
considerat l’edifici industrial modernista més 
important del país. El museu té l’objectiu de 
promoure la cultura científica, tècnica i industrial 
mentre conserva els avenços que van portar-nos 
a les Revolucions Industrials, sempre precedides 
de revolucions tecnològiques i que impulsen els 
canvis socials, mentals i culturals de les 
modernitats successives. Ens endinsarem en La 
fàbrica tèxtil per veure, en un escenari original, 
la indústria que originà el gran salt de Catalunya. 
 

 
Màxim 22 persones  
 
 

PREU SOCIS: 50 € 
    NO SOCIS: 60 € 
DINAR I TRANSPORT INCLOSOS 
 
 

INSCRIPCIONS FINS EL 6 DE  JUNY 

 
 
 

LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A        
LES NORMES COVID EN ESPAIS 

TANCATS 



 

 

 

 

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 

 

Estudis i màquines de progrés 

mailto:associacio.aca.adm@gmail.com
http://www.associacioaca.com/

