
    

 

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

ANEM-HI 35a (Juliol del 2017) 
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 1 de juliol Òpera al Liceu: "Don Giovanni", de W.A. Mozart (AD). Durada: 3:00 h. 
Molts crítics opinen que aquesta és la millor òpera de Mozart, per la fina ironia que entreteixeix 
l’obra i la contundència dels personatges. 
Lloc i hora: Liceu, 19 hores. 
Preu: 11 €. 
 

Diumenge 9 juliol: “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” a les Piscines Mediterrani 
Ens agrada anar a la piscina i aquest dia podem satisfer el nostre gust i, a més, ser solidaris amb 
la gent que pateix esclerosi múltiple. Anirem a la piscina del Club Mediterrani. Veniu! 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Entrada gratuïta. Donatiu lliure per al “Mulla’t”. 
 

Dijous 13 juliol: Concert del grup Ethno Catalonia (World Music) 
El 4rt cicle “Músiques del Món”, celebrat als jardins del Recinte Modernista per apropar sons de 
diferents indrets del món, d’intèrprets vinculats amb la ciutat de Barcelona. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 19:30 h. / Porta pral. Sant Pau, 20:30 h. 
Preu: 12 € (inclou entrada) 
 

Diumenge 16 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: 8,20 € (inclou tren) 
 

Dimecres 19 juliol: Nit del swing al CaixaForum. 
Gaudirem de concerts, balls i tallers a ritme de swing en l’àmbit conegut del CaixaForum. Una 
vetllada moguda per treure’s les calors d’aquest estiu asfixiant. 
Lloc i hora: CaixaForum, 19:45 h. 
Preu: Gratuït 
 

Divendres 21 juliol: Teatre al Grec: “Calígula” d’Albert Camus. AD, durada: 1,50 h. 
Albert Camus, a partir del text de Suetoni, va crear una peça teatral on l’emperador, enfrontat a 
l’absurd de l’existència, reacciona sotmetent els súbdits a tota mena d’horrors i persecucions. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 19:45 h. / Teatre Grec, 21:30 h. 
Preu: 16 € (inclou entrada a l’Àrea C) 
 

Diumenge 23 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: 5 € (inclou tren) 
 

Dissabte 29 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: 25 € 
 

  


