
 

 

    PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS ;             PRIMER  TRIMESTRE 2019                                             

 “ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I                         

CULTURA,INFORMÀTICA,ÁMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES”.                                 

Via Laietana 46 A / 08003 BARCELONA /Telef:932 683 725 / asvol2015@gmail.com     

    (CONFERÈNCIES, XERRADES, EXPOSICIONS I SORTIDES CULTURALS ) 

        IMPORTANT : És imprescindible la prèvia inscripció a les activitats que siguin  

del vostre interès  Cal inscriure’s abans de fer el pagament. 

       Fer l’ingrés al compte corrent de “La Caixa” 2100-0900-96-0211593167 a nom d’ASVOL.       

fent constar el nom de la sortida “Teatre” i el de la persona que ha fet l’inscripció.  

Cal fer-ho a la nostra seu a Via Laietana 46 A, 2n 1ª, de dilluns a dijous de 17 a 19 h. o al 

telèfon  932 683 725, amb els mateix horari . Si no podeu assistir a qualsevol activitat, aviseu 

amb la suficient antelació. 

___________________________________________________________________________ 

  GENER/ 2019 -   “El gener és el mes primer i de tots el més cavaller.”.  

 
Dijous, 10    Espectacle sobre gel en diferit des del ARENA DI VERONA A ITÀLIA. 
Cinemes Girona, carrer Girona 173 

 
“ANDREA BOCELLI,  
INTIMISIMI ON ICE”.  
Aquest espectacle uneix als majors 
talents internacionals de l’òpera i la 
música pop, amb els patinadors 
sobre gel més famosos del món.  
Durada 2 hores.  

 
Hora i lloc de trobada: 16:30 h al vestíbul del cinema. 
Preu:10€ (s’abonarà el mateix dia a l’hora de trobada al cinema) 
____________________________________________________ 

 
Divendres, 11 Cafè-tertúlia a Caixa-Forum                                      
2ona.convocatòria de la visita a l’Exposició   
                                       
“TOULOUSE-LAUTREC I L’ESPERIT DE MONTMATRE”.  
Màxim 25 places                                                                               
 
Hora  lloc de trobada : 16:15 h al vestíbul de Caixa-Forum 

_________________________________________________________ 
 
Dilluns, 14  Conferència a càrrec de Rosa Vilalta  
Una presència revolucionària del seu temps,  
 
MONSERRAT ROIG 
Hora i lloc de trobada: 17 h a la seu d’Asvol, Via Laietana 
_________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:asvol2015@gmail.com
https://ca.wikiquote.org/w/index.php?title=Cavaller&action=edit&redlink=1


 

 

 
Dilluns, 21  Petit VerdaVerd per COLLSEROLA          
Passejada suau pels voltants del “Mas Guimbau”,  
amb Carme i Artur. 
 
Es recomana portar calçat còmode, 
 i la targeta T-10 de transport 
Hora i lloc de trobada: 10 h a pl.Catalunya,  
al davant del Cafè Zurich 

______________________________________________________________________ 
 
Dimecres, 23    Teatre Romea : “FEDERICO GARCIA” 
Pep Tosar, director de l’obra, explora la dimensió humana del poeta a través d’aquest 
espectacle, que impregnat del “duende lorquiano”, integra poesia, testimoni, cant i ball 
flamenc, amb imatges documentals.  

 
Preu: 21 € . Places reservades: 20.  
El preu pot variar en funció de l’ocupació de les places. 
 
Fer l’ingrés : 27,28,31 de desembre i 2 de gener.  
Els interessats han de telefonar directament a Joan Vila, tel.93-453-
66-75, ja que la seu d’Asvol tanca per vacances a partir del 17 de 
desembre. 
 
Hora i lloc de trobada:  19:30 h al vestíbul del Romea. 

 
_______________________________________________________________________ 

FEBRER / 2019.                   El febrer avergonyit es tapa la cara i surt de nit       
”  

 
Divendres, 1  Cafè-tertúlia a Caixa-Forum                              
Visita a l’Exposició “ VELÁZQUEZ I EL SEGLE D’OR”.  
Màxim 25 places 
 
Hora i lloc de trobada:  
16:15 h al vestíbul de Caixa-Forum 

______________________________________________________________________ 
 
Dimecres, 6  Modernisme i ARQUITECTE JUJOL a Sant Joan Despí 
Visita guiada a l’interior de Can Negre i Torre de la Creu. 
Façanes: Torre Jujol, Casa Rovira, Casa Serra-Xaus, i taller del manyà Josep Oliver 

 
Organitza la visita: Lidia Mas.  
Màxim 25 places. 
 
Preu: 112 € a dividir entre els assistents 
Hora i lloc de trobada: 10:30 h a l’estació 
del Tram a la pl.Francesc 

https://ca.wikiquote.org/wiki/Avergonyit


 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Dimarts, 19  Recital NETREBKO I EYVAZOV en diferit des de WALDBÜHNE, BERLÍN, 
amb l’Hungarian Stateopera Orchestra. Cinemes Girona, carrer Girona, 173 
Vetllada romàntica d’aquesta parella, que interpreten algunes de les àries i duets més 
emblemàtics de Verdi, Puccini, Ponchielli, Bizet entre d’altres. 
 

                                      
 
Durada : 1 h 30 minuts. Hora i lloc de trobada: 19:30 h al vestíbul del cinema 
Preu: 10 € (s’abonarà el mateix dia a l’hora de trobada al cinema) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Dimecres, 27     Teatre Villarroel :          “LA DANSA DE LA VENJANÇA”  
                            amb Laia Marull i Pablo Derqui. 
 
Una parella se separa després d’anys de matrimoni. El divorci els obliga a resoldre com 
s’han de repartir les hores d’un fill menor d’edat. 
 

Preu: 21 €. Places reservades: 20.  
El preu pot variar en funció de l’ocupació 
de les places.  
Fer l’ingrés: 4,5 i 6 de febrer 
Hora i lloc de trobada: 20 h al vestíbul del 
Teatre 

 
 ______________________________________________________________________________                          

 *  MARÇ / 2019 -      “Si ta casa vols obrar, pel març has de començar...” 
 

Dijous, 7  Visita guiada al “PALAU DE LA BALMESIANA”. 
 
Visita a totes les dependències de l’Entitat. Arquitecte Rubió i Bellver, autor del pont 
gòtic del carrer del Bisbe. 
També és visitarà un petit jardí romàntic abandonat, proper a la Balmesiana. 
 

                                       
 
Preu: 8 € . Places reservades: 20 (s’abonarà el mateix dia a l’hora de trobada) 
Hora i lloc de trobada: 11:30 h, carrer Duran i Bas nº 9 



 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Dimarts, 12  Excursió a MONTSERRAT amb bus Julià 
 

Visita lliure per Montserrat, dinar no reservat. 
Organitza la visita: Lidia Mas. Nº de places: 15 
Preu d’anada i tornada: 11 € 
 
Hora i lloc de trobada: 8:45 h a l’estació d’autobusos,  
al costat de l’Estació de Sants 

______________________________________________________________________ 
 
Dijous, 21   Ballet “GISELLE” de Tchaikowsky, en diferit des del LIVERPOOL  
EMPIRE, Regne Unit. Cinemes Girona, carrer Girona, 173 
 
Interpretat pel English National Ballet, amb Tamara Rojo com a primera ballarina,  
i coreografia d’Akram Klan. 
 

                                      
 
Durada: 1 h 58 minuts. Hora i lloc de trobada: 19:30 h al vestíbul del cinema 
Preu: 10 € (s’abonarà el mateix dia a l’hora de trobada al cinema) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Dimecres, 27  Teatre Condal : “LES DAMES DEL PERPETU SOCOR” (El Musical) 
 
Una història penetrant i escandalosa, sobre 6 amigues components d’un cor catòlic, que 
es perden per la ciutat d’Edinburg. 
 

                     
 
Preu: 24 €. Places reservades: 20.  
El preu pot variar en funció de l’ocupació de les places. 
 
Fer l’ingrés: 4,5,6 de març 
Hora i lloc de trobada: 19:30 h al vestíbul del Teatre. 
______________________________________________________________________ 



 

 

        

VISITES OPCIONALS:      (TOT  EL TRIMESTRE) 

 
      CONÈIXER GIRONA: 

-     Púbol i Castell Gala-Dalí 
-      Museu del Cinema 

- Barri Vell i Call Jueu 

- Temps de Flors (mes de maig) 

- CaixaFòrum 
 

Informació i inscripcions: Jaume  Telf. 618.334.145 

 

LA TARRAGONA ROMANA: 

 

-     Modernisme a Reus 

-     Museu Arqueològic     

- L’Anfiteatre 

- Les Muralles 

- La Catedral 

         

        Informació i inscripcions: Esplai Sant Magí, Telf 977.225.952 

 

         CIUTAT DE LLEIDA: 

                                -     La Seu Vella. La Suda-Palau de la Paeria 

- Exi Comercial:  

- (La Catedral nova, antic hospital de Sta. Maria (S. XV)                                                                                            

El Dipòsit del Pla de l’Aigüa 

   -    El Turó de Gardeny. Castell Templer-  

   -    Museu Diocesà-Església de St. Llorenç 

 

         Informació i inscripcions: Xavier Bañeres, Telf. 973246498-Mòbil 66057151                 

 

       LA SEU d’URGELL: 

    -      Visita Catedral, Museu Diocesà i Casc Antic 

    -      Parc Olímpic del Segre 

 

           Informació i inscripcions:  

           Ma.Carme Carbonell Amorós, Telf. 973352621-639777362 

 
 

 

 

 


