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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 ex-
cepcional, tota vegada que es financen en part amb els nos-
tres pressupostos.

Les nostres activitats són un important punt de trobada, 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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Juliol Dijous 2 “Xerrada dels Mossos d’Esquadra”
Vindran a l’Associació un parell de mossos que ens donaran 
uns consells per a què, quan estiguem de vacances, la nos-
tra casa estigui el més segura possible. Què hem de fer en 
cas de estar de vacances i deixar la casa sola? Com podem 
millorar la seguretat a casa? Preguntes d’aquest tipus que-
daran resoltes a la conferència. Així, t’esperem a la xerrada i 
podràs marxar ben tranquil aquest estiu.
Hora i lloc: 18:00 a l’Associació
Preu: gratuït

Juliol Diumenge 5 Cosmocaixa “Toca, toca!”
Experimenta el contacte directe amb els animals i les plan-
tes de diferents hàbitats del planeta. Una singular manera 
de conèixer l’entorn, la natura i els animals amb un objec-
tiu clar: fomentar el respecte pels éssers vius a través d’una 
comprensió millor dels seus hàbitats. Realitzarem unes acti-
vitats basades en la relació directa amb tres espais naturals 
emblemàtics del planeta: les selves, les zones mediterrànies 
i els deserts.
Hora i lloc: 10:00 Casa Golferichs
Preu: 5€ (entrada, guia, bitllet d’anada)

ACTIVITATS 
PROGRAMADES
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Juliol Diumenge 5 Liceu “Salomé” (audiodescrita)
Salomé és una òpera en un acte de Richard Strauss sobre 
llibret en alemany del compositor, basat en l’obra de teatre 
“Salomé” d’Oscar Wilde. Wilde alterà la tradició bíblica que 
fa de la filla una noieta ingènua que obeeix passivament els 
dictats de la mare per convertir-la en una dona que protago-
nitza la història amb plena consciència, posseïda d’un ob-
sessiu desig sexual per Jochanaan, i que reclama el cap del 
profeta, que no ha volgut cedir al seu amor. 
Lloc i hora: 16:00 al Liceu
Preu: 8€

Juliol Dissabte 11  “Port Aventura”
Passarem un magnífic dia a aquest gran Parc Temàtic de les 
nostres terres. En aquest parc tenim vàries opcions a portar 
a terme. Per un costat pujar a unes atraccions de vertigen, 
no vàlides per gent amb problemes de cor, i per un altre, 
sense moure’ns de Catalunya, endinsar-nos en altres països 
com Mèxic, Xina... I, perquè no, aprofitar per provar els plats 
típics d’aquestes zones.   
Lloc i hora: 8:30 a Golferichs 
Preu: 40€ (inclou tren i entrada al recinte)
*S’ha de portar dinar i esmorzar

Juliol Diumenge 19 “Anem a la platja de Sitges”
Aprofitant l’estiu tan maco que ens espera, ens aproparem 
a Sitges per aprofitar la seva platja. Al matí agafarem el tren 
i ens dirigirem cap a la platja amb la motxilla plena entre la 
tovallola, la crema solar i el dinar. Passarem el matí a la platja, 
prenent el sol i banyant-nos i un cop ja sigui l’hora de dinar 
anirem a una zona més tranquil·la i sense sorra per menjar 
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l’entrepà o el que cadascú hagi dut.  Havent dinat ens apro-
parem a una gelateria, menjarem un saborós gelat i després 
tornarem cap a casa.
Lloc i hora: 9:00 Casa Golferichs
Preu: 5€ (transport i gelat) Cal portar el dinar

Juliol Divendres 24 Teatre Grec “Edipo, una trilogia”de
 Sòfocles, (audiodescrita)
La identitat és un gran problema i, en aquesta tragèdia, jus-
tament té conseqüències desastroses. Saber qui som, què 
fem aquí i fins a on podem arribar ens ajudarà a ser-hi. Si més 
no, a no molestar. A l’escenari privilegiat del Teatre Grec s’hi 
presenta una historia que no per representada milers de ve-
gades al llarg i l’ample de la Mediterrània deixa de ser actual. 
Aquest nou Èdip és la versió que el dramaturg Daniel Loayza 
ha fet de la refosa dels textos Èdip Rei, Èdip a Colonos i An-
tígona del poeta tràgic Sòfocles, en aquest cas traduïda per 
l’escriptor Eduardo Mendoza.
Lloc i hora: 20:30 Casa Golferichs
Preu: entre 12 i 28€
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Juliol Diumenge 26  Dinar abans de vacances
Ens ajuntarem tots els que volem acomiadar-nos abans de 
les vacances d’estiu. És una trobada d’estiu habitual entre 
socis i voluntaris on aprofitarem per xerrar una mica i desit-
jar-nos unes bones vacances. El lloc on anirem a dinar és el 
Restaurant Danzarama (Gran Via de les Corts Catalanes 604 
cantonada Balmes) i el que ens oferiran per aquest àpat és:

Croquetes casolanes 
Primer plat 

Amanida de Ensalada de “cogollos” amb vinagreta de 
“crudites” i tonyina o  Penne regate amb salsa siciliana 

Segon plat
Broqueta de pollastre amb verdures i patates fregides o 
Filet de mero amb salsa d’espàrrecs i puré de carbassa 

Postres
Puding de la casa amb mini-broqueta de fruites 

Begudes 
Vi blanc, tint o rosat / Aigües o refrescos / Cafè o infusions

Lloc i hora: 13:30 Casa Golferichs
Preu: 30€
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Agost Dissabte 1 Teatre Grec “Don Carlos” de Friedrich von
Schiller (audiodescrita) 
A Calixto Bieito mai no l’han espantat els reptes, més aviat 
l’han estimulat. La seva carrera, de fet, està construïda a 
base de salts mortals, tots ells resolts amb gran personalitat. 
L’última experiència amb la Companyia Teatre Romea, de la 
qual ens fa partícips, és la seva desconstrucció i reconstruc-
ció de la tragèdia Don Carlos, un dels drames més famosos 
i polèmics de Friedrich von Schiller. Una història que parteix 
de la llegenda entorn de la mort del príncep Carlos i el seus 
suposats amors amb Isabel de Valois, l’esposa del seu pare, 
per descriure l’enfrontament entre la Inquisició, guardiana de 
la moral, i aquells que defensaven la tolerància i la llibertat 
de consciència.
Lloc i hora: 20:30 Casa Golferichs
Preu: entre 12 i 28 €

Setembre Diumenge 6 “Literatura de parc en parc” 
Gràcies a aquesta iniciativa, podrem passejar per diferents 
parcs de la ciutat gaudint d’unes lectures relacionades amb 
aquests espais. Quin tipus de lectures? Doncs ens recitaran 
poesies que segur que són molt maques i ens ubicaran en 
l’espai on estem en aquells moments.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Activitat gratuïta del Trimestre

Setembre Diumenge 13 Comiat de l’estiu amb un bany
Aprofitant la piscina que es va crear amb l’aigua del mar al 
Fòrum de les Cultures, ens aproparem a aquest espai per 
fer l’últim bany de l’any per als que ens agrada l’aigua i el 
clima calorós. Ens estarem un parell d’hores banyant-nos en 
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aquesta piscina que està al costat del mar i per accedir-hi 
hi ha unes escales com les que podem trobar a l‘entrada 
de  molts edificis. A més, els espais del costat estan fets de 
ciment i de fusta.
Lloc i hora: 10:00 Casa Golferichs
Preu: Gratuït
 
Setembre Diumenge 20 Visita a Girona i al seu Call Jueu
Aquesta sortida ens permetrà recórrer la ciutat medieval amb 
els estrets carrerons de l’antic barri jueu. També visitarem la 
devesa, un gran parc de plataners de l’època de Napoleó. 
Ens portarà per aquesta ciutat la nostra voluntària “gironina” 
l’Anna Pagès.
Lloc i hora: 9:00 Casa Golferichs 
Preu: 15€ (inclou viatge i guia) *S’ha de dur dinar

Setembre Dissabte 26 “Concerts per la Mercè” 
Ja estem en plena festa major de la Mercè, una festa molt im-
portant per als que vivim en aquesta ciutat. Per aquest motiu, 
aquest dissabte aprofitarem algun dels magnífics concerts 
que segur que ens oferiran. Us convidem a que vingueu a 
passar un vespre de balls pel centre de la ciutat. 
Lloc i hora: a concretar
Preu: Gratuït
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--------------------------------------------------------------------------
17/08 Barcelona - Amsterdam. Un autocar ens recollirà a Golferichs 
a les 8 h. i ens durà a l’aeroport amb temps suficient per agafar el nos-
tre vol a les 11 h. Assistència a l’aeroport d’Amsterdam amb guia de 
parla hispana. Trasllat a l’hotel. Tarda lliure i sopar a l’hotel. 
--------------------------------------------------------------------------
18/08 Amsterdam. Visita de la ciutat. Recorregut a peu amb guia. 
Dinar inclòs i sopar lliure.
--------------------------------------------------------------------------
19/08 Gran Tour d’Holanda. Excursió Gran Tour d’Holanda, visita de 
les ciutats de la Haya, Rotterdam, etc. Dinar en ruta i sopar a l’hotel.
--------------------------------------------------------------------------
20/08 Visita Dic de Tancament i Zuiderzee. Excursió de tot el dia 
amb dinar inclòs. Sopar a l’hotel.
--------------------------------------------------------------------------
21/08 Alkmaar. Visita d’Alkmaar, mercat de formatges i molins.   
Dinar a Amsterdam ciutat, tarda i sopar lliures. 
--------------------------------------------------------------------------                                                 
22/08 Brujes. Excursió de tot el dia. Dinar en ruta. Sopar inclòs.
--------------------------------------------------------------------------
23/08 Amsterdam. Dia lliure per visitar Amsterdam.
--------------------------------------------------------------------------                                                 
24/08 Amsterdam - Barcelona. Trasllat a l’aeroport d’Amsterdam. 
Tornada a Barcelona

Preu total del viatge en habitació doble: 1.450 euros.
Inclou: 4 Sopars - 5 Dinars, Hotel de 4* al centre d’Amsterdam, 
begudes no incloses.

VIATGE ESTIU
Viatge d’estiu del 17 al 24 d’agost “AMSTERDAM”

La màgica ciutat d’Amsterdam combi-
na els seus extensos canals i nombro-
sos ponts amb l’original arquitectura 
dels segles XVI i XVII concentrats en 
una petita superfície. Caminant per la 
ciutat, aquesta ens ofereix la història 
viva d’una de les ciutats mes maques i 
romàntiques d’Europa.
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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 
constituïm el Grup d’incondicionals de l’òpera al Liceu 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 temporada. També estarà 
obert a participacions esporàdiques, sempre que en dispo-
sem de places suficients.
Ens complaurà molt comptar amb vosaltres, els habituals, 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, ja, que hem de preparar la tempora-
da vinent abans de l’estiu!

Activitat gratuïta del trimestre
Cada trimestre des de l’Associació Discapacitat Visual Ca-
talunya: B1+B2+B3 oferirem una activitat gratuïta, en aquest 
cas serà “Literatura de parc en parc”. Hem decidit oferir una 
activitat gratuïta perquè tothom pugui gaudir amb nosaltres 
de les activitats d’animació de l’Associació. 
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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 els dies de cada dia.
Si algú té una proposta o vol participar truqueu a l’Associació 
(demaneu per Marlí) o envieu un correu electrònic a 
marli@accdv.org
 
- El dia límit d’inscripció serà el dijous anterior  a l’activitat,a 

traves del nostre contestador automàtic de l’Anem-hi, o bé 
trucant al 93-447-04-04 en horari d’oficina.

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

- 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 a la nostra seu. 

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

Marlí Amat Solé
Animadora Sociocultural
Tel. 93 447 04 04 · marli@accdv.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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