
ACTIVITATS   SOCIOCULTURALS 

ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA

B1  B2  B3

ANEM-HI
Abril, Maig i Juny 2010



SUMARI
2

03 ACTIVITATS PROGRAMADES
11 ACTIVITATS ESPECIALS
13 INFORMACIÓ D’INTERÈS
14 PROPOSTA D’ACTIVITATS
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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Abril Del 2 al 5 Setmana Santa 2010: Viatge Saragossa
Gràcies a guies experts podrem gaudir del recorregut històric-
cultural de Saragossa, entenent i apreciant cada racó de la  
ciutat i d’espais pròxims a ella com Tarassona, que té repre-
sentacions de l’art mudèjar protegides per l’UNESCO, Veruela, 
on trobarem una muralla del S.XVI amb una portalada oberta 
en una torre medieval i visitarem el monestir de Piedra, entre 
moltes d’altres sorpreses.
Aquesta activitat, ja va ser anunciada a través de carta 
amb anterioritat

Abril Dissabte 10 Caixa Forum “Fellini” 
Federico Fellini (Rímini, 1920 
- Roma, 1993) està considerat 
avui un dels artífexs més im-
portants de la modernitat cine-
matogràfica. L’exposició, ex-
plora l’univers fellinià com en 
una mena de laboratori: inclou 
més de quatre-centes obres i 
s’hi propicia el diàleg. 
Lloc i hora: 10h Casa Golfe-
richs
Preu: Gratuït

ACTIVITATS 
PROGRAMADES
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Abril Diumenge 11 “De Can Cuiàs a Canyelles” 
En Miquel Tormos ens portarà des de Can Cuiàs per la 
muntanya de Collserola tot passant per coll ventosa, per la 
baixada de Can Mas Deu... És tracte de conèixer caminar 
pel paratge natural més pròxim a Barcelona, la muntanya de 
Collserola. La finalitat és caminar i passar-ho d’allò més be. 
Lloc i hora:9h Casa Golferichs
Preu:8€ (Guia)
*S’ha de dur esmorzar, aigua, a més de roba i calçat còmodes.

Abril Diumenge 18 “La Fàbrica Anís del Mono”
Fundada l’any 1868 és la fàbrica d’anisats més important 
d’Espanya. La visita permet conèixer el sistema de produc-
ció artesanal que s’utilitza. Destaquen les sales modernistes 
de destil·lació, l’arxiu i el despatx del gerent.
Lloc i hora:9h Casa Golferichs 
Preu: 6€

Abril Dijous 22 Tiflollibre 
Arriba la segona edició del Fes-
tival Tiflollibre, que es vol sumar 
als actes de la Diada de Sant 
Jordi. Per això es celebrarà al 
CaixaForum, Centre Social i 
Cultural de l’Obra Social “la 
Caixa”, el qual ens convida a 
visitar les seves exposicions 
abans de l’acte. Té una durada 
prevista de dues hores i consis-
tirà en un seguit de lectures en 
veu alta i música en directe. És 
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un esdeveniment molt important per a l’entitat i us demanen 
que us apunteu ja que gaudirem d’una gran tarda.
Hora i lloc: 18:15 Golferichs o 18:45 Caixa Forum (Mar-
ques de Comillas 6-8)
Preu: Gratuït

Abril Diumenge 25 
“Caminada per Port de Llançà, Port de la Selva...”
La voluntària Flor Fernández ens portara per un itinerari va-
riat ja que és divideix en quatre trams amb característiques 
diferenciades, segons les ganes que tinguem de caminar. El 
primer, entre port de Llançà i el Port de la selva segueix la 
línia de costa; el segon, dirigit cap a l’interior és la pujada cap 
a les parts altes del massís del Cap de Creus; el tercer tra-
més el Cap de Creus i l’últim, la baixada cap a Cadaquès.
Lloc i hora: 8h Casa Golferichs
Preu: 28€ (inclou transport, esmorzar i guia)
*S’ha de dur dinar, aigua, a més de roba i calçat còmodes.

Maig Diumenge 2
“Un passeig pel cementiri de Poble Nou” 
La Ruta del Cementiri de Poblenou consisteix en una visita a 
la Barcelona del segle XIX a través dels diferents panteons i 
dels personatges que hi ha enterrats. La Ruta és, en defini-
tiva, una breu però fantàstica i evocadora reconstrucció de 
cent anys d’història. Un recorregut que s’inicia l’any 1775, 
quan el bisbe Climent va beneir el nou recinte funerari, i con-
clou amb l’Exposició Universal de 1888.
Lloc i hora: 9:30h Golferichs (la visita és a les 10:30)
Preu:4€



6

Maig Dissabte 8 TNC “Nit de Reis” de Wiliam
Shakespeare (audiodescrit)
Una comèdia que resulta una peça d’orfebreria com a arte-
facte teatral i navega amb sagacitat per l’univers de l’ésser 
humà, construït a través d’amors, d’il·lusions i d’enganys 
(fins i tot d’autoenganys). Nit de Reis, en fi, és una peça que 
captiva, sedueix i enriqueix a través de l’art la nostra expe-
riència de la vida.
Lloc i hora: 20:30 a Golferichs. (A les 21:30 comença 
l’obra)
Preu: 20€
 
Maig Diumenge 9 
“Fortuny. El mag de Venècia” a La Pedrera
Mostra l’exuberant i enlluernadora trajectòria artística de Ma-
rià Fortuny Madrazo (Granada 1871 – Venècia 1949). Home 
polifacètic, la seva producció abraçà camps tan diversos 
com la pintura, el gravat, l’escenografia, la luminotècnia, la 
fotografia, el disseny tèxtil i la moda.
LLoc i hora: 9h Casa Golferichs
Preu: Gratuït
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Maig Diumenge 16 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
En Joan Martín ens portarà a veure les flors al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac situat entre el 
Vallès Occidental i el Bages i ens acostarà a algunes magní-
fiques espècies de plantes que floreixen en aquesta època 
de l’any.
Lloc i hora: 9h Casa Golferichs 
Preu: Activitat Gratuïta del Trimestre (autocar i guia)

Maig Dissabte 22 Liceu Der Rosenkavalier
Der Rosenkavalier (El 
cavaller de la rosa), és 
una de les obres més 
reeixides i sens dubte 
la més famosa de Ri-
chard Strauss. Sota 
l’aparença d’una ama-
ble «comèdia musical» 
ambientada a la Viena 
de l’emperadriu Maria 
Teresa i amb elements 
de l’opera buffa italia-
na, emociona per la 
bellesa i el refinament 
de l’orquestra straus-
siana.
Lloc i hora: 19h Liceu 
(inici òpera 20h)
Preu: 9€
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Maig Diumenge 23 Castell de Montjuïc
El castell de Montjuïc és un equipament municipal situat al 
damunt d’una terrassa rocosa,a més de 170 metres d’altura 
sobre el nivell del mar, al cim de la muntanya de Montjuïc de 
Barcelona. Es va iniciar la seva construcció l’any 1640 i s’ha 
reformat fins els nostres dies.
Lloc i hora: 9h Casa Golferichs
Preu: 7€

Maig Dissabte 29 
Cinema amb crispetes “Alatriste” (audiodescrit) 
En l’Espanya Imperial del segle XVII, Diego Alatriste, valerós 
soldat al servei de la seva majestat, combat a Flandes. En 
una emboscada, Balboa, el seu amic cau ferit de mort. Al seu 
retorn a Madrid, es troba amb un imperi moribund. Ell mateix 
serà contractat al costat d’altre mercenari, per donar mort 
a dos misteriosos. El Destí d’Alatriste quedarà marcat quan 
decideix perdonar la vida als dos. Aquella nit es guanyarà un 
enemic per a tota la vida.
Lloc i hora: 18h a la nostra seu
Preu: Gratuït
 
Maig Diumenge 30  Passejada per la historia
“Naixement d’una nació”
En aquest passeig que ens ofereix la Rosa Gratacós po-
dem veure com sorgeixen els comtats catalans a través de 
l’historia. El naixement de Catalunya com la coneixem en 
l’actualitat.
Lloc i hora:10h Casa Golferichs
Preu: 6€
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Juny Diumenge 6 
DIADA DEL SOCI “Monestir de Santa Maria de Lluçà”
L’any passat varem po-
der anticipar que se-
gurament aniríem a vi-
sitar aquest monestir. 
L’església de Santa Ma-
ria de Lluçà fou consa-
grada el 905, però és a 
finals del segle XIII quan 
la comunitat assolí la 
seva màxima esplendor. 
Creiem que, en un espai 
amb tanta història, po-
dem celebrar un dia tan 
especial com la Diada 
del Soci, on esperem reunir molts socis i voluntaris.
Lloc i hora: 8h Casa Golferichs
Preu: 30€ (inclou transport, guia, esmorzar i dinar)

Juny Dissabte 12 Una nit de solidaritat al Solidarik 
Qui ho diria que a Barcelona es pot trobar bona música, de 
totes classes en un local que destina tots els beneficis que 
fa a diverses ONGs. Com a ONG creiem que hem de donar 
suport a aquesta iniciativa, a més de poder fer una festeta on 
moure l’esquelet i riure molt. Us animem a venir per gaudir 
tots junts, si no vols ballar ens pots acompanyar per xerrar 
una mica. 
Lloc i hora: 22h Casa Golferichs
Preu: Entrada gratuïta (no inclou consumició)
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Març  Dissabte 19 “Xarxes, un viatge per les
infraestructures de Catalunya”
Una gran exposició sobre les infraestructures que estan en 
fase de construcció o de projecte a tot Catalunya on s’explica 
amb esperit pedagògic com influeixen o influiran les infraes-
tructures en el desenvolupament sostenible del país i en la 
vida de les persones, al temps que es corregeix el dèficit 
històric en aquest àmbit.
Lloc i hora: 10h Casa Golferichs
Preu: Gratuït

Juny Diumenge 20 “Barri de Sant Pere”  
Ferran Pastor ens portarà al barri de Sant Pere, situat entre 
plaça Urquinaona i la Barceloneta. Un dels barris que manté, 
encara ara, l’estructura medieval. Carrers estrets, retorçats i 
entrelligats mantenen una activitat arrelada dels orígens: el 
treball tèxtil, transformat ara en activitat comercial.
Lloc i hora: 10h Casa Golferichs
Preu: 5€

Juny Dissabte 26  
Museu d’història de la immigració de Catalunya
El Museu d’història de la immigració de Catalunya, el trobem 
a la Masia de Can Serra i acull una sala d’exposicions tem-
porals i el Centre de documentació del MhiC. S’ubica a Sant 
Adrià de Besòs, municipi lligat molt directament al fet migra-
tori. En aquest espai podrem gaudir del tren “el sevillano”, i 
de documents en veu on immigrants ens expliquen com va 
ser el seu viatge.
Lloc i hora: 10h Casa Golferichs
Preu: 4€
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ACTIVITATS 
ESPECIALS
ART-TERÀPIA 
(dimecres 14-21-28 d’abril i 5-12-19-26 de maig)
Sessions dinàmiques pensades per portar al participant per un reco-
rregut d’exploració i descobriment, de trobament amb si mateix i amb 
l’altre a través de la creació i la seva transformació utilitzant diversos 
materials i tècniques artístiques. 
Lloc i hora: 18h a la nostra seu (sessió de 1’30 hores de durada)
Preu: 20€ (inclou totes les sessions, monitora i material) 

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 és molt més agradable. Ens comencem a tro-
bar mitja hora abans del partit i gaudim de l’ambient i la com-
panyia. 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)
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Programes audiovisuals fets per nosaltres
En Manel Martí i la Yasmina Méndez produeixen i presenten 
dos programes de difusió per a donar a conèixer les nostres 
inquietuds: Sense afany de lucre és un programa radiofònic 
entorn a les entitats del Tercer Sector, que s’emet els diu-
menges de 15 a 16 hores a l’ona mitja de COMRàdio (882 
OM). D’altra banda, B1+B2+B3 és un programa de televisió 
per Internet dedicat al col·lectiu de persones amb discapa-
citat visual, on es presenten les novetats en tecnologia i en 
d’altres temes de gran interès pel col·lectiu. Podreu gaudir 
d’ell a la web de Discapacidad TV: www.discapacidad.tv, 
que  és el primer canal televisiu dedicat al col·lectiu de per-
sones amb discapacitat. S’emet els dimarts de 20:30 a 21:30 
hores, en directe, i en diferit en altres 3 ocasions (consulteu 
la parrilla a la predita pàgina web). 
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Grup  d’Incondicionals de l’Òpera al Liceu de
l’Associació (GIOLA)
El 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. Apunteu-vos abans del juliol, si voleu 
participar a la temporada vinent.

Activitat gratuïta del trimestre
Cada trimestre la nostra entitat ofereix una activitat gratuïta 
perquè tothom pugui gaudir amb nosaltres de les activitats 
d’animació de l’Associació. En aquesta ocasió serà la sortida 
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 

Auditori
Cada trimestre, seguirem assistint a un concert a l’Auditori 
però, per saber quina obra i quan, la informació serà transme-
sa a través del correu electrònic i de la informació telefònica 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3.

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS
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En aquest apartat presentem algunes possibles activitats, 
que tan sols es podran portar a terme si n’hi ha prou perso-
nes. Si algú vol participar o té una altra proposta, truqueu a 
l’Associació o envieu un correu electrònic a marli@b1b2b3.
org. Animeu-vos i participeu!! Les activitats ja definides són:

Grup de teatre
Perquè estem convençuts que molts de vosaltres estaríeu 
interessats en representar algun personatge o us agradaria 
passar una estona agradable imitant, rient, recitant, etc...

Grup Cultural
Per a totes les persones que pugueu assistir a actes avisats 
amb poc tems de marge. “Coral”, per als què hi tingueu afi-
ció a la música i el cant (no cal tenir bona veu, només ganes 
de cantar).

Activitats esportives
Volem introduir-nos 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 
truquin per poder organitzar aquestes activitats.

PROPOSTA
D’ACTIVITATS
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Voluntari per actes culturals
Encetem un servei d’acompanyament actes culturals perso-
nalitzat. Cal demanar amb uns dies d’antelació i esmentar 
quin acte i quan es vol acudir.

- El dia límit d’inscripció a les nostres activitats serà el dijous 
anterior a la mateixa. Ho podeu fer a través del contestador 
automàtic de l’Anem-hi, o bé trucant a l’Associació.

- Per a les sortides a 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
marli@b1b2b3.org
Tel. 93 447 04 04



Cardenal Reig, 32 Local 1 · 08028 Barcelona
Tel. 93 447 04 04 · Fax: 93 447 01 14

www.accdv.org
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