
    

 

Activitats socioculturals 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 39a (Juliol del 2018) 

 
 
 
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 
 

Diumenge 1 de juliol: “Taller de Submarinisme (2ª Part)” 
Segona part de la formació adaptada per a nosaltres. El 29 d’abril vàrem fer la 
primera part, ara resta la pràctica al mar, a la platja del Fòrum de Barcelona. Si 
algú ens vol acompanyar per banyar-se només, pot fer-ho gratuïtament. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10 h. 
Preu: 15 € (inclou classe i material) 
 

Diumenge 8 de 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”. 
 

Divendres 13 de juliol: Jazz al Parc Güell: “Luis Armstrog i Barcelona” 
Els Jazz Care All Stars, ens oferiran un concert sobre els lligams entre la nostra 
ciutat i aquest gegant de la música i, per suposat, del jazz. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 21:00 h. 
Preu: 12 € (inclou entrada) 
 

Dissabte 14 de juliol: Visita al nou Mercat de Sant Antoni 
Després d’un grapat d’anys, per fi s’han acabat les obres d’aquest emblemàtic 
mercat. Alguns que ja l’han vist diuen que ha quedat molt xulo. Ens aproparem 
fins allà i ho sabrem de primera mà. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: Gratuït. 
 

Diumenge 15 de juliol: Sortida de platja a Sitges 
Un clàssic de la temporada de sol i platja: 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) 



    

 

Dissabte 21 de juliol: Teatre AD a la Sala Becket: “Una gossa en un 
descampat”, de Clàudia Cedó. 
L’autora es pregunta com fem front a la mort, quan el què esperàvem era la 
vida. Una jove deurà utilitzar tots els seus recursos per enfrontar la mort del seu 
fill nonat. Dura 90 minuts. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 19:15 h. / Sala Becket, 20:15 h. 
Preu: 20 € 
 

Diumenge 22 de 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: 3 € (inclou tren) 
 

Diumenge 22 de juliol: Òpera al Liceu: "La Favorite", de G. Donizetti (AD). 
Durada: (3:10 hores) 
Es tracta d’una òpera “a la italiana” que ens relata el triangle amorós que 
mantenen Léonor, amant d´Alphonse XI de Castella, i el jove Fernand: Banyes i 
gelosia a dojo. 
Lloc i hora: Liceu, 17 h. 
Preu: 11 €. 
 

Dimecres 25 de juliol: Teatre Condal: “El Fantasma de Canterville” 
d’Òscar Wilde, dura: 1,25 h. 
Una família nord-americana compra el castell anglès de Canterville. Saben que 
hi ha un fantasma, però malgrat els intents d’aquest per aterrir-los, ells no en 
fan cas i, a més, es burlen d’ell. Pobre fantasma! 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 19:15 h. / Teatre Condal, 20:15 h. 
Preu: 10 € (Preu especial per ser un espectacle d’Apropa Cultura) 
 

Dissabte 28 de juliol: Curs sobre Ajust a la discapacitat visual (3 hores) 
Curs fonamental per als afectats i les persones del seu entorn. Després de 
l’estiu provarem de fer-ho cada darrer dissabte de mes. 
Lloc i hora: Seu de l’Associació, 11 h. 
Preu: Gratuït 
 

Dissabte 28 de 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 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 

Activitats socioculturals 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 39b (Setembre del 2018) 

 
 
 
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 
 

Diumenge 9 de setembre: “L’època daurada del Paral·lel” 
La primera meitat del segle XX va ser l’època daurada del Paral·lel. Ens la 
explicaran mentre fem una ruta pels teatres de l’època i també visitarem el 
refugi antiaeri de la Guerra Civil. Una visita curta a l’espai, però ben llarga vers 
el passat. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 17 h. 
Preu: 7 € (inclou guia) 
 

Dimarts 11 de setembre: CosmoCaixa: “Robots. Humans i màquines” 
Des de la Prehistòria l’Home ha fabricat màquines de tota mena i, ara, intentem 
crear un ésser humà artificial, vell somni de la Humanitat. Avui ens envolten les 
màquines, fins i tot són dins nosaltres... Arribarem a fusionar-nos amb elles?  
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:45 h. 
Preu: 5 € (inclou entrada i guia). 
 

Dissabte 15 de setembre: Sortida de platja a Lloret; Els Fanals (AD). 
La gent de Lloret ha fet un esforç innovador en Accessibilitat destinada a la 
gent amb ceguesa o molt baixa visió perquè siguem autònoms a l’hora de 
banyar-nos. Cal visitar l’indret per donar-los suport i també per a fer crítica 
constructiva de la iniciativa. Naturalment també gaudirem de l’indret, de l’aigua i 
del sol, i aprofitarem per  menjar un bocata a frec d’un xiringuito on, si voleu, 
podreu demanar més teca. (Es recomana dur entrepà). 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 12 € (inclou tren a Blanes i autobús fins a Lloret) 
 
Diumenge 16 de setembre: Cursa de la Mercè. 
Celebrarem els 40 anys d’aquesta cursa popular. Hi ha dues modalitats, la de 
10 kilòmetres i una reduïda de 2 km. per a persones amb discapacitat. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 8:30 h. 
Preu: Gratuït 
 
 
 



    

 

Diumenge 23 de setembre: Visita als Nou Barris (AD) 
L’Ajuntament de Districte ha impulsat una ruta per aquesta zona, testimoni del 
creixement descontrolat de Barcelona els anys seixanta i dels esforços 
posteriors per convertir-la en un lloc habitable. Allí les associacions de veïns 
feren Història i de la grossa. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: 5 € (inclou guia) 
 

Dilluns 24 de setembre: Sortida “Vivim la Mercè” 
Barcelona celebra la seva Festa Major i nosaltres donarem una volta per la 
ciutat engalanada i, si ens animem, anirem a un dels concerts gratuïts que 
ofereix la Ciutat. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: Gratuït. 
 

Dissabte 29 de setembre: Auditori Apropa: “La Cinquena de Mahler” 
Aquesta obra es va popularitzar definitivament quan Visconti, el director de 
cinema, la va utilitzar a “Mort a Venècia” l’any 1971. En aquella pel·lícula el 
quart moviment de la simfonia, l’Adagietto, sorgia del no-res per esdevenir amb 
la seva majestuositat i bellesa el personatge principal. 
Lloc i hora: Golferichs, 17:30 h. Auditori, 18:15 h. 
Preu: 9 €. 
 

Diumenge 30 de setembre: Sortida “Mollet i els Gallecs” 
José Arco ens portarà a fer un tomb per aquest parc natural proper a Mollet, 
situat a l’entorn del poble de Gallecs. Un paratge planer i bucòlic, ideal per a 
una passejada tranquil·la i sense estrès.. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 15 € (inclou autocar, guia i esmorzar, cal dur entrepà per dinar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


