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Amb aquestes activitats, la nostra entitat es proposa que les 
persones amb qualsevol grau de discapacitat visual, que pot 
ser total (B1), severa (B2) o lleu (B3) , així com els seus fa-
miliars, amics i tota la societat, disposin d’una àmplia oferta 
d’oci confeccionat a la seva mida.

Mercès a l’ampli equip de voluntaris de la nostra associació, 
les persones cegues sense acompanyant compten sempre 
amb un d’aquests voluntaris al seu costat.

El cost de totes les sortides que realitzem és veritablement 
excepcional, tota vegada que es financen en part amb els 
nostres pressupostos.

Les nostres activitats són un important punt de trobada i, per 
això, la participació n’és un punt clau. Us animem doncs a 
acompanyar-nos en elles i a aportar les vostres opinions.
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Gener Diumenge 17  la Pedrera “Aristides Maillol”  
La Pedrera ens ofereix una vi-
sita adaptada a l’exposició de 
l’artista Aristides Maillol (1861-
1944) qui creà unes escultures, 
pintures, tapisseries... on la raó, 
l’harmonia i la proporció són ele-
ments essencials. Podrem gau-
dir de tocar escultures, algunes 
d’elles col·locades al exterior de 
la Pedrera, al Passeig de Gracia. 

Aquesta exposició vol retre un merescut homenatge a aquest 
destacat artista nord-català a través d’un recorregut retros-
pectiu que mostra totes les seves facetes creatives.
Lloc i hora: 9:00 Casa Golferichs
Preu: Gratuït

Gener Dissabte 23  Refugi antiaeri Sant Adrià del Besos 
El Refugi antiaeri de la Guerra Civil situat a la placeta Macià, 
recuperat l’any 2006, ha rebut un procés de museïtzació in-
tegrativa que assegura a qualsevol persona, amb discapaci-
tats o sense, una visita al recinte en igualtat de condicions. 
Això s’ha aconseguit mitjançant un tractament multisenso-
rial dels espais expositius, que inclou elements com: Maque-
tes volumètriques per a l’abast tàctil de persones invidents, 

ACTIVITATS 
PROGRAMADES
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que el reprodueixen en diversos materials, així com plafons 
retroil·luminats per a baixa visió. L’adaptació inclou també 
braille, imatge i so en un sector del refugi on es veu i se sen-
ten els bombardeigs de 1938 sobre Barcelona.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Gratuït

Gener Dissabte 30 “Presentació de productes Dipyme, 
empresa col·laboradora,  per a la salut i el benestar de la
persona” 
El nostre nou espònsor Dipyme (fabricant i especialista en 
nutrició interior i exterior) que participa a l´entitat recolzant-
nos econòmicament, s’apropa a la nostra seu per a presen-
tar els seus productes. Vindrà Balbino Poncelas, membre de 
l’equip executiu de l’empresa i explicarà com utilitzar cadas-
cun dels productes i les seves propietats. Destaquem que 
serveixen per augmentar les defenses, retardar l’envelliment, 
regular el metabolisme, eliminar la retenció de líquids, cre-
mar els greixos, etc.
A més per cuidar la nostra pell ens mostraran diversos pro-
ductes dotats de col·lagen pur, que repara, regenera i suavit-
za la pell. Dypime oferirà als socis, voluntaris i col·laboradors 
un 10% de descompte en tots els productes.
Lloc i hora: A la seu, dues sessions 11:00 o bé 18:00 
Preu: Gratuït 

Gener Diumenge 31 “Les escletxes de Collserola”
En Miquel Tormos ens portarà a caminar per la muntanya 
de Collserola on visitarem les escletxes naturals, que actual-
ment serveixen per fer les primeres pràctiques d’escalada. 

GFM_2010_CANVIS.indd   4 16/12/09   18:43:23



5

Desprès d’aquí ens di-
rigirem al turó de Santa 
Madrona on visitarem 
l’ermita de la Salut i des 
d’allà ens dirigirem cap 
al Papiol on podrem to-
car l’exterior del castell. 
Lloc i hora: 9:00  
Casa Golferichs
Preu: 15€  
(autocar i guia)

Febrer Divendres 5 Teatre Lliure “El encuentro de 
Descartes con Pascal joven” (audiodescrita)
Descartes i Pascal s’entrevisten el 1647. Assistim a la pos-
sible discussió entre els dos filòsofs units per la passió ma-
temàtica: la raó és l’eina per trobar la veritat a través de les 
ciències, o bé l’empirisme i el racionalisme no arribaran mai 
tan lluny com la fe en la comprensió de l’univers? Un duel 
interpretatiu que suposa el retorn de Flotats al Lliure després 
de 32 anys.
Lloc i hora: 19:30 Casa Golferichs 
Preu: 19€

Febrer Diumenge 7 Museu Casa Verdaguer 
Per arribar al Museu – Casa Verdaguer, cal endinsar-se en el 
parc de Collserola i deixar-se envoltar de la naturalesa i de 
la calma. Jacint Verdaguer, un dels grans artífexs de la recu-
peració del català com llengua literària, va passar els seus 
últims dies en aquesta casa pairal. La visita al recinte, supo-
sa un complet repàs de la trajectòria del poeta i és també un 
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recorregut sentimental pels objectes i ambients que podia 
lluir una casa com aquesta a principis del segle XIX. 
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: 6€ (entrada i transport) 

Febrer Dissabte 13 TNC “L’auca del senyor Esteve” 
(audiodescrita) 
L’auca del senyor Esteve, publicada com a novel·la l’any 
1907, és una de les obres cabdals del modernisme català 
i va ser la peça escollida per inaugurar oficialment el Tea-
tre Nacional de Catalunya l’11 de setembre de 1997. A La 
Puntual, una botiga familiar barcelonina fundada fa quatre 
generacions, en Ramonet, el més jove de la família decideix 
no seguir la tradició familiar i dedicar-se a l’escultura. San-
tiago Rusiñol parteix d’aquesta trama per escriure un retrat 
magnífic i punyent de la burgesia barcelonina, menestral i 
treballadora, i de la confrontació entre l’artista i la societat.
Lloc i hora: 20:30 Casa Golferichs (comença a les 21:30)
Preu: 20€

Febrer Diumenge 14 “la Fageda”   
En Joan Martín ens acostarà a 
la cooperativa La Fageda  que 
es troba situada a la fageda 
d’en Jordà, en un entorn natu-
ral incomparable dins del Parc 
Natural de la Garrotxa.  Desco-
brirem la granja, on ens podrem 
acostar a les vaques i tocar els 
vedells petits. Coneixerem la 
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seva manera de treballar. La cooperativa disposa de serveis 
assistencials i realitza activitats productives en contacte amb 
la natura. Aprendrem  el procés de fabricació del iogurt i de 
les postres làctiques elaborats amb la llet de la granja, sense 
colorants ni conservants. I finalment tastarem els productes 
de La Fageda.
Lloc i hora: 9:00 Casa Golferichs
Preu: 25€ (autocar, guia i esmorzar)
*S’ha de dur dinar, roba i calçat còmode i aigua. 

Febrer Divendres 19 Liceu “La fille du régiment” 
de Gaetano Donizetti (audiodescrita) 
Una obra amable, brillant i contrastada que exigeix un com-
plert domini de la tècnica vocal, en algun cas al límit de les 
possibilitats dels cantants. El argument és limita als amors de 
Maria, la cantinera de un regiment francès acampat a Suïs-
sa, molt estimada pels soldats i fillola del sergent Sulpice, i 
el jove Tonio, qui s’allista al exèrcit per poder casar-se amb 
ella. Però apareix la marquesa Berckenfiels, qui declara ser 
tieta de la jove, emportant-se-la per donar-li una educació 
exquisida.
Lloc i hora: 19:00 Liceu
Preu: 9€

Febrer Diumenge 21 Ajuntament de Barcelona 
L´Ajuntament de Barcelona compta amb varies peculiaritats 
que podrem conèixer d’ell, com per exemple la façana prin-
cipal d’estil neoclàssic o la sala de l’entrada que té dibuixos 
al sostre, per dintre ens trobem espais gòtics amb una esca-
la de marbre negre amb el sostre amb unes grans bigues de 
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fusta... entre molts altres detalls que anirem descobrint en la 
visita guiada d’aquest espai.    
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Gratuït

Febrer Dissabte 27 Auditori “La quarta de Txaikovski”
Les ombres dels temps 
L’Auditori ens ofereix dues obres sensacionals de dos grans 
autors. Per un costat Shadows of time de Dutilleux i per l’altre 
la Simfonia nº 4 de Txaikovski. Dutilleux sempre ha estat al 
marge de la dialèctica conservadorisme-avantguarda, i amb 
els anys ha desenvolupat un llenguatge personal. La música 
de Txaikovski, també representa una posició personal en el 
panorama musical de l’època i del país que li tocà viure, la 
Rússia de les darreries del segle XIX.
Lloc i hora: 18:00 Casa Golferichs
Preu: 9€ 
 
Febrer Diumenge 28 Pla Cerdà amb Rosa Gratacós
La Rosa Gratacós ens aproparà a explicar el Pla Cerdà que 
és El Pla de Reforma i Eixample de Barcelona. Es considera 
un projecte pioner en l’evolució de l’urbanisme modern. Cer-
dà aspirava a una ciutat que s’articulés a través de carrers 
amples i espais verds. Sobre el plànol l’enginyer va dissen-
yar una quadrícula on imperava una geometria estricta de 
carrers paral·lels i perpendiculars que només trencaven les 
grans avingudes que travessaven la trama en diagonal. Entre 
les principals novetats hi havia les illes octogonals que incor-
poraven els xamfrans per facilitar la circulació.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Activitat Gratuïta Trimestre 

GFM_2010_CANVIS.indd   8 16/12/09   18:43:37



9

Març Diumenge 7 Aiguamolls de l’Empordà 
La Flor Fernandez, en aquesta sortida, ens portarà a visitar el 
Parc Natural dels aiguamolls l’Empordà i Sant Pere Pescador. 
D’un a l’altre indret anirem fer una ruta a peu de aproximada-
ment 18 Km amb una dificultat mitja-alta. En aquesta excur-
ció podrem gaudir d’uns paisatges fascinants amb diversitat 
de plantes i animals que podrem percebre en tot el camí.
Lloc i hora: 8:00 Casa Golferichs
Preu: 28€( inclou esmorzar, autocar i guia)
*S’ha de dur dinar, roba i calçat còmode i aigua. 
 
Març Dissabte 13 Museu gremi de Serrallers 
Aquest museu es troba en una casa particular, es tracta de la 
casa de un serraller, que és la persona que fabrica objectes 
de ferro com baranes, escultures, panys... per tant podrem 
aprofitar per escoltar l’explicació de com funciona aquest 
ofici mentre anem gaudint d’alguna de les feines que ha po-
gut conservar o recol·lectar en la seva vida.    
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Gratuït

Març Diumenge 14 El barri de Les Corts de Barcelona
En Ferran, guia local, ens donarà a conèixer el barri de Les 
corts, des de la zona de Palau Reial, passant vora una an-
tiga masia del s.X, i entrant al parc i recinte noucentista de 
la Maternitat, a prop també de l’antic frenopàtic, la moderna 
clínica Dexeus i acabant la sortida pels tranquils carrers del 
nucli antic de les Corts, amb les seves placetes acollidores.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs  
Preu: 5€
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Març Diumenge 21 Museu Parc Arqueològic Mines de Gavà 
El Parc Arqueològic Mines de Gavà és un gran centre d’oci 
cultural, adaptat per a persones amb problemes visuals, 
on es pot reviure la prehistòria a partir de les restes troba-
des a les mines prehistòriques. El visitant podrà gaudir de 
l’experiència d’acompanyar una missió arqueològica en la 
investigació d’un dels més grans i més ben conservats jaci-
ments neolítics d’Europa Occidental.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: 10€ (guia, entrada i transport)

Març  Diumenge 28 Manresa Medieval
Un guia ens acompanyarà endinsant-nos pel nucli antic de 
la ciutat seguint les petjades medievals. Resseguirem la tra-
ma urbana medieval, com a exemple de configuració de les 
ciutats emmurallades. Visitarem la Seu de Manresa, un dels 
màxims exponents del gòtic català i la Torre de Sobrerroca, 
l’única de les vuit torres de guaitar situades a les entrades 
de la ciutat. Tot això 
ho començarem amb 
la percepció de la ma-
queta de la ciutat per 
ubicar-nos en l’espai.
Lloc i hora: 9:30 
Casa Golferichs
Preu: 8€ 
(transport i guia)
*S’ha de dur esmorzar 
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ART-TERÀPIA 
(dimecres 3-10-17-24 de febrer i 3-10-17 i 24 de Març)
sessions dinàmiques pensades en portar al participant per un 
recorregut d’exploració i descobriment, de trobament amb si 
mateix i amb l’altre a través de la creació i la seva transfor-
mació utilitzant diversos materials i tècniques artístiques. Les 
sessions començaran des d’una proposta de material o acti-
vitat concreta com a punt de partida, i seguidament el partici-
pant serà convidat a explorar i crear d’ una manera més lliure 
i imaginativa, on cadascú farà el seu propi recorregut per el 
simbòlic-imaginatiu dins d’un marc grupal. L’escolta interna 
pròpia i de l’altre… Un èmfasi en el lúdic i el joc.
Lloc i hora: 18:00 a la seu (sessió de 1’30 de durada)
Preu: 20€ (inclou totes les sessions, monitora i material)

Sessions de Reiki
Un grup de voluntaris de l’associació Integra Reiki ens ofe-
reixen sessions de Reiki de forma gratuïta per a tothom qui 
vulgui. Amb això fan una tasca solidària i, a més, donen a 
conèixer aquesta pràctica mèdica xinesa, reconeguda com a 
eficaç en molts indrets. Vine tots els divendres que vulguis!! 
(truqueu abans).
Lloc i hora: Tots els divendres de 18:00 a 20:00, a la nostra Seu
Preu: Gratuït

ACTIVITATS 
ESPECIALS
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Penya Blaugrana
Els dies de partit ens reunim la Penya Barcelonista B1 B2 B3  
al restaurant Royal Express, perquè un partit amb companys 
d’afició sempre més agradable. El restaurant està al carrer Car-
denal Reig 18, cantonada amb el carrer Poblet, a poc menys 
de dos-cents metres del mateix Camp Nou i a cinquanta de la 
nostra seu. Ens comencem a trobar mitja hora abans del partit 
i gaudim de l’ambient i la companyia. Vine i t’ho passaràs bé!
Lloc i hora: Cada dia que hi ha partit, mitja hora abans de co-
mençar. (C/ Cardenal Reig,18). Cal confirmar l’assistència.
Preu: Gratuït (No inclou les consumicions)

Sense afany de lucre
Sense afany de lucre és un programa entorn a les entitats del 
Tercer Sector, que s’emet els diumenges de 15 a 16 hores a 
l’ona mitja de COMRàdio (882 OM). Aquest programa pretén 
apropar als oients temes d’actualitat social, com el món dels 
discapacitats, el tercer món, els drets civils, la política social o 
l’ecologia i això es fa amb entrevistes a persones del col·lectiu 
o bé a responsables d’àrees relacionades amb aquest món i a 
professionals que puguin aportar la seva visió d’aquests temes.

B1+B2+B3
Discapacidad.tv és el primer canal televisiu dedicat al col·lectiu 
de persones amb discapacitat. En aquest podem trobar el pro-
grama “B1+B2+B3” dedicat al col·lectiu de persones amb dis-
capacitat visual, on el Manel Martí i la Yasmina Méndez ens 
explicaran totes les novetats, tecnologia i altres temes de gran 
interès pel col·lectiu. Podreu gaudir d’aquest programa a la web  
www.discapacidadtv.com els dimarts de 20:30 a 21:30 en di-
recte. A més a més hi ha varies redifusions, els dijous de 19:30 
a 20:30 de la tarda i caps de setmana, podeu consultar a la pro-
gramació de la web del canal.

GFM_2010_CANVIS.indd   12 16/12/09   18:43:40



13

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS
Grup d’Incondicionals de l’Òpera al Liceu 
de l’Associació (GIOLA)
Per a satisfer el desig d’alguns socis, des de l’Associació 
hem constituït el Grup d’Incondicionals de l’Òpera al Li-
ceu de l’Associació (GIOLA) Aquest grup serà apuntat en 
bloc a totes les òperes que es facin des de l’àrea general 
d’animació, a més de les funcions que us comunicarem a 
principi de cada temporada. També estarà obert a participa-
cions esporàdiques, sempre que en disposem de places su-
ficients. Ens complaurà molt comptar amb vosaltres, els ha-
bituals, els incondicionals, els de sempre; i amb tots aquells 
que se’ns vulguin afegir per a gaudir de la música d’òpera i 
de l’espai del Liceu. Apunteu-vos, si voleu participar, per a la 
temporada vinent.

Activitat gratuïta del trimestre
Cada trimestre la nostra entitat ofereix una activitat gratuïta. 
En aquesta ocasió serà la sortida del Pla Cerdà. Hem decidit 
oferir una activitat gratuïta perquè tothom pugui gaudir amb 
nosaltres de les activitats d’animació de l’Associació. A més, 
aquest trimestre com podeu consultar en aquest Anem-hi hi 
ha varies activitats totalment gratuïtes que no tenen cost per 
l´associació, així doncs animeu-vos a venir amb nosaltres.
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS
En aquest apartat presentem tres possibles activitats, que tan 
sols poden portar-se a terme amb vosaltres. Aquestes estan 
pensades per gaudir del que ens agrada en el nostre temps 
lliure. Animeu-vos i comuniqueu-nos si voldríeu participar-hi!!

Grup de teatre
Des de l’Associació ens agradaria iniciar un grup de teatre, 
per a realitzar alguna obra o taller. Estem convençuts que 
molts de vosaltres estaríeu interessats en representar algun 
personatge o us agradaria passar una estona agradable imi-
tant, rient, recitant...   

Grup cultural
Totes aquelles persones que pugueu assistir a actes avisats 
en poc temps, que estigueu interessats en conèixer l’oferta 
cultural del moment, no tingueu ganes d’avorrir-vos i vulgueu 
fer un grupet maco per fer activitats, feu-nos-ho saber i, així, 
organitzarem activitats els dies de cada dia. 

Coral 
Entre els nostres socis hi ha molta afició a la música, i més 
concretament al cant. Per aquest motiu us presentem la pro-
posta per iniciar una Coral. 
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Taller cuina
Fem una crida a totes les persones interessades en rebre 
classes de cuina adaptada, perquè estem preparant un taller 
grupal, donat la petició per diversos socis que senten aques-
ta necessitat. Agrairem que us poseu en contacte amb la Sò-
nia o la Marli, per a posar en el nostre coneixement el vostre 
interès en apuntar-vos i la vostra disponibilitat d’horaris.

Activitats esportives
Volem introduint-se al món dels esports, per això pròxima-
ment rebreu informació sobre diferents activitats esportives 
en concret vela i golf. Animen a tots els interessats que ens 
truqueu per poder organitzar aquestes activitats.

- El dia límit d’inscripció serà el dijous anterior a l’activitat, a 
través del nostre contestador automàtic de l’Anem-hi, o bé 
trucant al 93-447-04-04 en horari d’oficina.

- Per les sortides als teatres i concerts s’haurà d’avisar amb 
la major antelació possible, perquè que us podríeu quedar 
sense entrades, donat que les places són limitades.

- En les excursions de muntanya és imprescindible dur ca-
lçat i roba adequada, cantimplora i un xiulet.

- El lloc de trobada serà: la Casa Golferichs, Gran Via de les 
Corts Catalanes, 491 (cantonada amb C/ Viladomat). Sem-
pre i quan no s’expliciti que es fa en un altre indret.

- L’abonament de les activitats s’efectuarà el mateix dia 
d’aquesta.

- Per a contactar:
Marlí Amat Solé, Animadora Sociocultural
Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3
Tel. 93 447 04 04 / Mòbil: 654513061
marli@b1b2b3.org
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Cardenal Reig, 32 Local 1 · 08028 Barcelona
Tel. 93 447 04 04 · Fax: 93 447 01 14

www.accdv.org
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