
    

Activitats socioculturals 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 43b (Setembre 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 
 
Diumenge 8 de setembre: Sortida de platja a Ocata 
Una jornada matinal de platja aquí, en el Maresme, per gaudir dels darrers 
raigs de sol estiuencs, 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 21 de setembre: La Cinquena de Beethoven al Palau. 
Una de les obres més universals d’aquest autor universal. Les seves primeres 
quatre notes varen fer història a la Segona Guerra Mundial en coincidir el seu 
ritme amb la “v” en morse, que els aliats varen escollir com a sintonia 
radiofònica per suggerir “Victòria”. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 17:30 h. / Palau Música, 18:15 h. 
Preu: 10 € 
 
Dimarts 24 de setembre: Basílica de la Mercè i ruta barcelonina. 
La Mª José Anía ens aproparà a aquesta bella obra barroca i com va substituir 
com a Patrona de Barcelona la santa que “parlava per si mateixa”, Eulàlia. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Preu: 5 € (inclou guia). 
 
Divendres 27 de setembre: Concerts BBC: Blind Reverendo. 
“Barcelona Blind Concerts” és una iniciativa nostra per promoure artistes amb 
discapacitat visual, que compta amb recolzament de l’Institut de Cultura de 
Barcelona i  que portarà diversos concerts a centres cívics de la ciutat. El 
primer ens porta el treball d’un soci nostre, en Mario Rivoiro, “Blind Reverendo”. 
Lloc i hora: C. Golferichs, 19 h. / CC Tomasa Cuevas (C/ Dolors Masferrer, 
33-35), 20 h. 
Preu: Gratuït. 
 
Diumenge 29 de setembre: “El camí dels maquis” (St. Llorenç del Munt) 
El company muntanyenc, en José Arco, ens conduirà per aquests indrets del 
parc natural on es guarda record de vells conflictes de la Guerra Civil. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Preu: 15 € (inclou autocar, guia i esmorzar. Cal dur entrepà per dinar). 
Dificultat: Normal. 

 



    

Avançament d’octubre 
 
Dimecres 2 d’octubre: Presentació del llibre “Sentimientos”. 
Al festival Tiflollibre ja vàrem tenir un tast d’aquest llibre escrit per la nostra 
companya, la Paquita Garcia. Un llibre accessible, editat en Braille i tinta alhora 
i aviat també es farà en veu. 
Lloc i hora: Horiginal (C/ Ferlandina, 29), 20:00 h. 
Preu: Gratuït. 
 
Divendres 4 d’octubre: “Càsting Giulietta” de M. Artigau i JC. Martel, al 
Teatre Lliure de Gràcia (C/ Montseny, 47),  (AD). Durada: 1:20 h. 
Un grup de dones de més de vuitanta anys ens parla de l’amor i la soledat des 
de l'experiència i la memòria. Es busca una Giulietta emancipada de tot mite 
que ofereixi la seva visió de l’amor. AD amb el sistema Aptent. 
Lloc i hora: Casa Golferichs, 18:30 h. / Teatre Lliure, 19:30 h. 
Preu: 11’50 € (inclou entrada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


