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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 familiars, 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 la
participació en elles esdevé un punt clau per a refermar els
lligams entre els socis i mirar de fer pinya davant els temps
difícils. Us animem doncs a acompanyar-nos en elles i a
aportar les vostres opinions.

ACTIVITATS

PROGRAMADES
Juliol Diumenge 3 Museu del Rock
El Museu del Rock compta amb un dels fons propis més complets i singulars del món en el seu camp: una col·lecció permanent única que et transporta d’un objecte a un altre a través
de diverses èpoques de la Història del Rock. A més, va ser
declarada Patrimoni Cultural per la Generalitat de Catalunya
l’any 2010.
Lloc i hora: 10:00 h. Casa Golferichs.
Preu: 6,50 €

Juliol Diumenge 10 Jornada de platja a Sitges
Aprofitant l’estiu tan maco que ens espera, ens aproparem a
Sitges per gaudir de 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,
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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
l’entrepà o el que cadascú hagi dut. Havent dinat i després
de mandrejar una mica en la sobretaula tornarem cap a casa.
Lloc i hora: 09:00 h. Casa Golferichs.
Preu: 5 € (transport) Cal portar el dinar

Juliol Diumenge 10 “Todos eran mis hijos”, de Arthur
Miller, al Teatre Poliorama (adaptat)
Aquesta obra parla dels rèdits econòmics i socials que la Segona Guerra Mundial va portar a l’empresari Keller i a la seva
família. Els Keller són una família respectada després que
l’empresari fos exonerat en un judici per negligència sobre
unes peces defectuoses venudes a l’exèrcit, que va carregar
sobre el seu soci. El Poliorama és el primer teatre privat que
ofereix una programació regular audiodescrita.
Lloc i hora: 17:45 h. Casa Golferichs. 18:30 h. Teatre Poliorama.
Preu: 32 €

Juliol Dissabte 16
Sortida “Caminada
Nocturna per Collserola”
En Miquel Tormos ens farà participar d’aquesta festa excursionista que cada any aplega molts
entusiastes dels camins de Collserola. Els habituals no us podeu
perdre aquesta marxa fresca i
amb les remors nocturnes, ben
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diferents de les que podem escoltar a plena llum del dia.
Lloc i hora: 21:00 h. Casa Golferichs.
Preu: 8 € (Inclou transport i guia)
*S’ha de dur entrepà, roba i calçat còmodes i aigua.

Juliol Dimecres 20 “La Caída de los dioses”, de Tomaž
Pandur, al Teatre Grec (adaptat)
El Festival Grec ofereix aquest espectacle audiodescrit. El
muntatge, amb un repartiment excepcional, és la història
del declivi i la descomposició d’una família aristocràtica
alemanya durant els dies que transcorren entre l’incendi del
Reichstag i la Nit dels ganivets llargs, és a dir, en els primers
moments del III Reich. Els Essenbeck, que han oscil·lat entre
el suport i el menyspreu al partit de Hitler, protagonitzen una
lluita sagnant pel poder després de l’assassinat del patriarca,
el baró Von Essenbeck. Duració: Dues hores i mitja (150 min).
Lloc i hora: 20:30 h. Casa Golferichs. 21:30 h. Teatre Grec.
Preu: 16 €

Juliol Diumenge 24 Sortida a Portaventura Aquatic Park
Aquest dia ens aproparem a Portaventura, on han condicionat
una platja per a fruir d’espectacles aquàtics a més de gaudir del
sol i una platja artificial. Cal que us apunteu amb una setmana
d’antelació com a mínim. Abans del dia 15.
Lloc i hora: 9:00 h. Casa Golferichs.
Preu: 25 € (inclou autocar i entrada al parc)

Juliol Dissabte 30 Comiat de la temporada
Just abans de les vacances acostumem a reunir-nos per a
desitjar-nos dies propicis i tranquils, alhora que refermem la
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nostra voluntat de mantenir-nos units. Farem la trobada al
Port Vell de Barcelona on aprofitarem per a passejar una estona i prendre una copa al vaixell “Luz de Gas”, amarrat al
Moll del Dipòsit, al costat del Museu d’Història de Catalunya.
Allà oblidarem per una estona les dificultats i els problemes
d’aquests temps difícils.
Lloc i hora: 21:30 h. Casa Golferichs.
Preu: Segons la pròpia consumició

Juliol Diumenge 31 “Tragèdia. Un poema visual sobre el
naixement de la tragèdia”, de Friedrich Nietzsche, al Teatre
Grec (adaptat)
El Festival Grec d’enguany
també ofereix aquest altre
espectacle audiodescrit, que
combina teatre i dansa. Una
mirada onírica sobre l’origen
de la tragèdia en un paisatge mediterrani habitat per divuit intèrprets que dialoguen
i que, ballant, ens mostren
l’acceptació de viure entre la
felicitat i el patiment. Duració
80 min.
Lloc i hora: 20:30 h. Casa Golferichs. 21:30 h. Teatre Grec.
Preu: 16 €

Agost Viatge d’estiu
Aquest any suspenem el viatge d’estiu per causa de la situació econòmica de l’entitat, derivada de la reducció en les
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subvencions i la manca de Concert amb la Generalitat de
Catalunya. Ens hagués agradat anar al Principat d’Astúries,
tal vegada ho podrem fer l’any vinent, si milloren les perspectives. Gràcies pel vostre suport en aquests temps difícils
i per la vostra comprensió.

Setembre Diumenge 4 Visita al nou Museu de Ciències
Naturals
El tradicional museu de Ciències Naturals, que tantes bones
estones ens deparà a la Ciutadella s’ha traslladat al Fòrum
per a millorar les seves infraestructures i oferir millor servei.
Aquest dia comprovarem les millores i gaudirem de les seves
valuoses col·leccions.
Lloc i hora: 10:00 h. Casa Golferichs.
Preu: 7 €

Setembre Diumenge 11 Relaxació i salut: SPA

Metropolitan Las Arenas
Al centre comercial Las Arenas s’ha obert un spa totalment
equipat, al què provarem d’acudir tot i que encara està co-
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mençant i no hem pogut aclarir tots els detalls amb els seus
responsables. En tot cas comptarem amb diferents opcions
de benestar per a renovar el cos i la ment.
Lloc i hora: 10:00 h. Casa Golferichs.
Preu: A determinar.

Setembre Diumenge 18 Visita al “Museu de les Idees de
Barcelona (MIBA)”
El miba (C/ Ciutat, 7) sorgeix de la iniciativa de Pep Torres
dins del món de la invenció i la creativitat. El projecte vol
vertebrar i vehicular la creativitat i la invenció a través de la
inspiració, la formació, la comunicació i la relació amb els
protagonistes de la innovació a tots nivells. A més ofereix un
seguit d’experiències sensorials per tal de trencar la monotonia d’allò normal.
Lloc i hora: 10:00 h. Casa Golferichs. 10:30 h. MIBA.
Preu: 5 €
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Setembre Diumenge 25 Sortida “Camí de Ronda de la
Costa Brava”
En Joan Martín ens portarà per una agradable passejada
vora el mar, per sobre dels penya-segats que vigilen la Costa
Brava, al voltant de Palamós. Aquest “camí de ronda” vigilava els atacs piràtics que sofria la població cap al segle XVI i
XVII, i ara ens depara una jornada tranquil·la, per a passejar,
menjar un bocata i descansar de l’estrès de la ciutat.
Lloc i hora: 9:00 h. Casa Golferichs.
Preu: Sortida gratuïta del trimestre (inclou autocar i guia)
*S’ha de dur dinar, roba i calçat còmodes i aigua.
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INFORMACIÓ
D’INTERÈS
Activitat gratuïta del trimestre
Cada trimestre la nostra entitat finança una activitat gratuïta.
Aquesta vegada ho serà la sortida al “Camí de Ronda de la Costa Brava”, que ens ofereix en Joan Martín. Continuem així oferint
una activitat gratuïta perquè, malgrat la crisi, tots els socis puguin gaudir amb nosaltres d’alguna activitat d’animació rellevant
de l’Associació.

Tots per tots
Sense afany de lucre és un espai del programa “Tots Per
Tots” de COM Ràdio, dirigit i presentat per Ramon Company,
on Manel Martí hi col·labora tractant temes d’actualitat social
com el Tercer Sector, el món dels discapacitats o la política
social. Ens podeu sintonitzar, en directe, els dimarts de 20:30
a 21 hores aproximadament, en el 91.0 de la FM.
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Sessions de Reiki
Voluntaris d’Integra Reiki ofereixen sessions gratuïtes de
Reiki a la nostra seu. Així fan una tasca solidària i, a més,
donen a conèixer aquesta pràctica mèdica xinesa, reconeguda a molts indrets. Vine! Només cal trucar per a confirmar
l’assistència. Et relaxarà i t’omplirà d’energia.

Grup d’Incondicionals de l’Òpera
al Liceu de l’Associació (GIOLA)
Aquest grup s’apunta en bloc a les òperes que es fan des
de l’àrea general d’animació (audiodescrites) i, a més, hi va
a les altres òperes sense adaptar. Ja es prepara la temporada vinent. Els interessats, apunteu-vos. Aquesta temporada
encara anirem a veure 4 òperes més abans de mitjans juliol.

Grup de l’Associació per a d’Actes
Culturals (GAAC)
Aquells que pugueu assistir a actes avisats amb poca antelació, vulgueu conèixer l’oferta cultural del moment i no
tingueu ganes d’avorrir-vos, apunteu-vos al GAAC i podrem
organitzar grupets per a activitats no programades.
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Voluntari per a d’actes culturals
Oferim un altre servei gratuït: Es tracta de facilitar un voluntari
per a qualsevol acte cultural per al què necessiteu un acompanyant. Només cal trucar-nos amb uns dies d’antelació, especificant quin i quan és l’acte.

Voluntari per a
assessorament sobre
estètica
Alguns voluntaris especialment formats en la matèria
estan disposats a acompanyar els socis a comprar roba
i complements i assessorar-los sobre els resultats estètics
de les seves adquisicions. També és un servei gratuït.
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS
En aquest apartat us presentem possibles activitats, que només podran portar-se a terme amb vosaltres. Estan pensades per gaudir del que ens agrada en el nostre temps lliure.
Animeu-vos i comuniqueu-nos en quines voldreu participar.

Grup de Google B1+B2+B3 a Googlegroups
Pensat per a compartir, comunicar, sol·licitar i oferir tot tipus
d’informació, a més de fer de taulell d’anuncis. D’aquí ja han
sortit bones idees per a activitats culturals i d’animació. És
obert a tots els nostres socis. Per a contactar has d’escriure a
b1b2b3@googlegroups.com un missatge i tots els membres el
rebran i podran contestar-te, com en un for, però per e-mail. Us
animem a participar!

Taller de braille
Desenvolupem un taller estable de braille, els dimarts d’11 a
12 hores. És a càrrec de la nostra companya la Teresa Marbà, que també ofereix a continuació un taller de multilingüisme. Activitats gratuïtes i obertes a tothom.
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COMENTARIS A
PEU D’ANDANA:
“Manca d’audiodescripció als cinemes”
Tot i que comença a ser normal que hi hagin produccions
teatrals audiodescrites, tan per part d’entitats culturals públiques, com algunes de privades, el Setè Art encara és
refractari a impulsar mesures d’accessibilitat a les sales de
cinema.
És veritat que a Madrid n’hi ha una sala adaptada, però a
Catalunya no n’hi ha ni la mostra. Ni la Filmoteca, ni cap
sala comercial no s’han atrevit a fer aquest pas, que d’altra
banda si han fet algunes productores, quan comercialitzen
els seus productes en DVD. De moment, aquesta ha estat la
única manera d’apropar-nos a algunes pel·lícules: Demanar
permís per a fer un passi adaptat a la productora i llogar un
espai que permetés gaudir de l’audiodescripció. És a dir
quelcom d’ocasional i molt excepcional. No hi ha excuses,
ni crisi, ni res.
Cal exigir els nostres drets i comptar amb passis audiodescrits de les pel·lícules. De la mateixa manera que es doblen
al català i al castellà es poden doblar en audiodescripció i
n’hi ha diverses solucions tecnològiques per a fer arribar
aquesta versió a les butaques de la sala.
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El dia límit d’inscripció serà el dijous anterior a l’activitat
(fins a les 19 h), trucant a l’Associació, al 93-447-04-04 en
horari d’oficina, o a través de la “opció 1” de centraleta que
porta al contestador automàtic de l’Anem-hi.
A les sortides a teatres i concerts cal avisar amb la major
antelació possible, perquè les places són limitades i us
podríeu quedar sense entrada.
En les excursions de muntanya és imprescindible dur calçat
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). Sempre que no s’indiqui altra ubicació.
L’abonament de les activitats s’efectuarà el mateix dia
d’aquesta.
PER A CONTACTAR:
Secretaria General de l’Associació
93 447 04 04 / info@b1b2b3.org
Àrea d’Animació Sociocultural
Contestador Automàtic de l’Anem-hi. 93 447 04 04 (Opció 1)
605 87 97 97 (El dia de la sortida) / montse@b1b2b3.org

Cardenal Reig, 32 Local 1 · 08028 Barcelona
Tel. 93 447 04 04 · Fax: 93 447 01 14
www.b1b2b3.org

www.cactus-disseny.com

Col·labora:

