
 

 

Activitats socioculturals 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 

ANEM-HI 31a (Juliol del 2016) 
 
 
SUMARI 
A l’estiu fem dues edicions reduïdes de l’Anem-hi, una per al juliol i altra el setembre, per tal 
d’estalviar costos. Per a qualsevol consulta, ja sabeu on ens podeu trobar. 
 
SORTIDES REGULARS 
 
Dissabte 2 juliol: Òpera al Liceu: "La Bohème", de Giacomo Puccini (AD). Durada: 2:50 h. 
Aventures i desventures amoroses i vitals de dues parelles de joves enamorats i alguns amics en 
l’ambient de la bohèmia parisenca del segle XIX. 
Lloc i hora: Liceu, 17:00 h. 
Preu: 11 € 
 
Dissabte 9 juliol: Visita a Girona 
Al Museu d’art de Girona han fet nous esforços d’adaptació i, a més, han portat com a exposició 
temporal els quadres tàctils del Museu del Prado. No us perdeu aquesta ocasió de tocar aquest 
quadres, són una passada! 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 10 € (inclou l’autocar i l’entrada al museu) 
 
Diumenge 17 juliol: Sortida de platja a Sitges 
Inaugurem la temporada de sol i platja amb un clàssic. Gaudim de la calor i de l’aigua a Sitges, 
menjant el nostre bocata a frec d’un xiringuito on, qui vulgui podrà menjar quelcom, si li plau. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 6 € (inclou tren) 
 
Diumenge 24 juliol: Sortida de platja a Ocata 
Una jornada matinal de platja aquí, en el Maresme, per gaudir del sol, de l’aigua i de la bona 
companyonia. Sortida matinal, tornarem a casa a dinar. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 4 € (inclou tren) 
 
Dimarts 26 juliol: Teatre Lliure: “Cuando vuelva a casa voy a ser otro” de Mariano Pensotti. 
AD. Durada: 1,25 h. 
Reflexió sobre la validesa dels ideals jovenívols un cop passat el temps i l’evolució ideològica que 
patim en fer-nos grans. 
Lloc i hora: Golferichs 19:30 h. / Teatre Lliure de Montjuïc 20:30 h. 
Preu: 12 a 24 € 
 
Dissabte 30 juliol: Sopar de comiat de temporada al Laietà 
Després de voltar per molts restaurants el què ens dóna millor resultat és el Laietà, així que, allà 
ens trobarem a la fresca de la terrassa. 
Lloc i hora: Seu de l’Associació 21 h. 
Preu: 30 € 
 

 



 

 

Activitats socioculturals 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 31b (Setembre del 2016) 

 
 
 
 
 

SUMARI 
 
A l’estiu fem dues edicions reduïdes de l’Anem-hi, una per al juliol i l’altra el 
setembre, per tal d’estalviar costos. Per a qualsevol consulta, ja sabeu on ens 
podeu trobar. 
 
SORTIDES REGULARS 
 
Diumenge 18 setembre: Passejada pel Barri Xino 
La nostra voluntària, Olessya Kiria, ha preparat una visita al Raval, per recordar 
l’antic Barri Xino, nom que rebia el Raval a mitjans del segle XX. Una època de gran 
volada cultural, però soterrada per la pressió de la Dictadura. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: Gratuït 
 
Dissabte 24 setembre: La Mercè: Barcelona en Festes 
Una passejada tranquil·la per la ciutat en festes, que ens durà al centre de la ciutat 
a la recerca d’una mica de sarau, per passar un matí entretingut. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: Gratuït 
 
Diumenge 25 setembre: La Cova dels Òbits a Sant Llorenç de Munt. 
En Miquel Tormos ens acompanyarà fins aquest indret en una agradosa excursió 
pels voltants de Sant Llorenç de Munt. Aquesta vegada en Miquel hi serà més 
temps amb nosaltres i dinarem durant l’excursió. Porteu bocata. 
Lloc i hora: Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 10 € (inclou guia i autocar. Cal portar un entrepà per dinar). 
 

 


