Dijous, 22 d'abril de 2021

Dijous, 20 de maig de 2021

Dijous, 17 de juny de 2021

BIBLIOTECA ARÚS
Passeig de Sant Joan, 26

PARC DEL LABERINT D'HORTA
Passeig dels Castanyers, 1

REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES i ARTS DE
BARCELONA Rambla dels Estudis, 115

Trobada: A la porta de la Biblioteca.

Trobada: Als jardinets, a prop de la taquilla.

Trobada: Davant el Teatre Poliorama, al
passeig central.

A les 16:45 h

A les 10:45 h

A les 11:15 h

La Biblioteca Arús, la primera Pública de
Barcelona, és un espai ple de misteri, malgrat
haver estat pensat per il·lustrar el poble
treballador. Rossend Arús i Arderiu, periodista,
dramaturg, filantrop i maçó, llegà el seu domicili i
el seu fons bibliogràfic i l'arquitecte Bonaventura
Bassegoda i Amigó remodelà el palauet. Obrí el
1895 amb 24.000 volums de totes les matèries
científiques i humanístiques i amb una Estàtua
de la Llibertat guardant-la. Ara és un gran centre
d'investigació sobre els moviments socials, la
maçoneria... i Sherlock Holmes.

El Laberint és el jardí conservat més antic de
Catalunya i és parc urbà des del 1970. Joan
Antoni Desvalls i d'Ardena, era un noble
hisendat, il·lustrat i científic, que va dissenyar
els jardins de la seva finca d'esbarjo a Horta
amb l'arquitecte italià Domenico Bagutti.
L'obra, vista sense coneixements previs, ens
delecta per la seva bellesa, però els estudis
d'iconologia i simbòlica ens porten a detectar
una sèrie de missatges ocults que semblen el
testament ideològic del marquès de Llupià,
Poal i consort d'Alfarràs.

Barcelona va perdre la Universitat el 1715, per
ordre de Felip V, i en ple esclat de la Il·lustració.
Un grup d'estudiosos van unir-se, el 1764, en la
Conferència Fisicomatemàtica Experimental, per
seguir la seva activitat i van originar així
l'Acadèmia actual. En l'edifici popular, eclèctic i
clos de Josep Domènech i Estapà hi descobrirem
l'aire del segle XVIII: rellotges únics, instruments
científics, milers de llibres... en un espai carregat
d'art i d'història tot guardant una institució que
continua realitzant la seva tasca científica i de
progrés, des de fa 257 anys.

Màxim 25 persones. Es faran grups més petits.

Màxim 25 persones.

Màxim 20 persones. Es faran dos grups.

Metro: L1 > Arc de Triomf - L2 > Pl. Tetuan
Bus: 19 - V19 > Passeig de Sant Joan / Alí Bei

Metro: L3 > Mundet
Bus: 27 - 60 - 76 - H4 > Vall d'Hebron /
Velòdrom

Metro: L3 > Liceu - L1 > Pl. Catalunya
Bus: 59 - V13 > Rambla / Pl. Catalunya

PREU SOCIS: 13 €
NO SOCIS: 15 €

PREU SOCIS: 5 €
NO SOCIS: 7 €

PREU SOCIS: 10 €
NO SOCIS: 12 €

PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ EN TOTES
LES SORTIDES, PREGUEM INSCRIPCIÓ I
PAGAMENT ANTICIPAT.

LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A LES
NORMES COVID SOBRE ESPAIS TANCATS I
PODRÍEN SUSPENDRE'S.

ART & HISTÒRIA
CONÈIXER BARCELONA
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.
És amb aquest objectiu que l’Associació
A.C.A. està programant des de ja fa més de
quaranta anys, múltiples i variades ofertes per
a la gent gran, amb visites socioculturals,
conferències, cinefòrums 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.
La nostra entitat agraeix molt sincerament a
tots els seus socis la seva col·laboració, la
fidelitat i l’ajuda econòmica que sempre li han
donat.

CONÈIXER CATALUNYA

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

www.associacioaca.com

Amb el suport de:

Creu de Sant Jordi

Segon Trimestre 2021
Al voltant de l’ il·lustrat,
Joan Antoni Desvalls i d'Ardena

