Activitats socioculturals
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya:
B1+B2+B3
ANEM-HI 43a (Juliol del 2019)
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 6 de juliol: “Caminada Nocturna Barna3C”
A les 21: 30 començarà la caminada a la plaça de les Glòries i acabarà a la
plaça de Pau Vila, l’organització calcula que es trigaran 3:30 h. en fer aquest
recorregut. Cal dur aigua i menjar per fer front a la passejada.
Lloc i hora: Casa Golferichs, 20:30 h.
Preu: Gratuït
Diumenge 7 de juliol: Trobada de Bandes de Catalunya a l’Auditori
Cada any es celebra aquest acte. Enguany hi participen la Big Band, que porta
el nostre company, en Joan Pallarès, la banda de El Perelló i la Banda de
Tarragona. Aquestes trobades són sempre espectaculars. No us la perdeu!
Lloc i hora: Casa Golferichs, 17:30 h. / Auditori, 18:15 h
Preu: 6 € (inclou entrada)
Dimecres 10 de juliol: Festival Tiflollibre a l’Auditori de La Pedrera.
Enguany el celebrarem a l’Auditori de La Pedrera (C/ Provença, 261-265,
cantonada amb Passeig de Gràcia), que ens l’ha cedit amablement per
recaptar fons per al Tercer Món i per facilitar l’accés a la Cultura de les
persones amb discapacitat visual. Comptarem amb l’actuació del gran jazzista
Ignasi Terrassa, que tocarà el piano i presentarem el llibre de poemes de la
nostra companya Paquita García Caballero, “Sentimientos”.
Lloc i hora: Casa Golferichs, 18:15 h. / La Pedrera, 18:45 h.
Preu: 15 €
Dissabte 13 juliol: CaixaFòrum: “Luxe: Dels assiris a Alexandre el Gran”
La bella col·lecció d’objectes fascinants que recull aquesta exposició, provinent
dels fons del British Museum ens ajuda a entendre les cultures antigues, que
competien i interactuaven entre elles a través del consum d’objectes de luxe.
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h.
Preu: Gratuït.

Diumenge 14 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 del carrer Begur, 44. Veniu!
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h.
Entrada gratuïta. Donatiu lliure (merchandising) per al “Mulla’t”.
Dissabte 20 de juliol: Sopar de comiat de temporada al Laietà
Després de voltar per molts restaurants el què ens dona millor resultat és el
Laietà, així que, allà ens trobarem a la fresca de la terrassa. Enguany el “sopar
de comiat” l’hem de fer abans, desplaçat per la funció adaptada del Liceu.
Lloc i hora: Seu de l’Associació, 21 h.
Preu: 25 €
Dijous 25 de juliol: Concerts d’Estiu al Recinte Modernista: “Clara Peya”
Clara Peya ens porta el seu darrer projecte, Estómac. Treball que neix de la
seva relació creativa i d’amistat amb el contrabaixista i productor Víctor Moliner
qui, juntament amb la veu de la Magali Sare, donen vida a aquest nou treball.
Lloc i hora: Casa Golferichs, 20:00 h. / Antic Hospital St. Pau, 20:45
Preu: 18 € (inclou entrada)
Dissabte 27 de juliol: Òpera al Liceu: "Luisa Miller", de G. Verdi (AD).
Durada: (2:45 hores)
El majordom del comte Walter teixeix, per gelosia, intrigues que enterboleixen
l’amor de Lluïsa Miller i d’en Rodolfo, fill del comte, fins arribar a la tragèdia de
l’enverinament. Amb l’últim alè, Rodolfo castiga la maldat d’en Wurm i el
traspassa... Hi ha algun metge en la sala?
Lloc i hora: Liceu, 19 h.
Preu: 11 €.
Diumenge 28 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)
Dimecres 31 de juliol: Teatre Grec: “Titus Andrònic” de W. Shakespeare
(AD). Durada: 1:30 h.
Tragèdia molt criticada por la seva estructura poc refinada i el seu caràcter
extremadament sanguinari. Ara bé, és una obra intensa i imprescindible.
Lloc i hora: Casa Golferichs, 18:00 h. / Teatre Grec, 19:00 h.
Preu: 12 € (inclou entrada)

