
 
 

 
Col·labora: 

 

 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CECSBUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CECSBUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CECSBUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CECS    

(gener (gener (gener (gener –––– març 2008) març 2008) març 2008) març 2008)    
 

SALUTACIÓ 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Comença l’any amb bones perspectives. Ha pujat considerablement el nombre de socis i l’Administració 
participa en diversos dels nostres projectes. L’augment del nombre i la qualitat dels serveis que prestem 
en són conseqüència directa d’aquesta embranzida amb la que haveu respost a les nostres crides. 
 
La nostra entitat germana, l’Aula d’Estudis Socials comença un projecte radiofònic de divulgació sobre 
les necessitats i capacitats de les persones amb disminució, que s’emetrà els dissabtes de dues a tres de la 
tarda a partir del dia 12 de gener i fins el 9 d’agost. Portarà el títol de l’entitat: Aula d’Estudis Socials i es 
podrà escoltar a RKB Ràdio Kanal Barcelona, emissora local barcelonina, situada al 106.9 de la FM. 
 
La necessària professionalització dels serveis ha fet augmentar la nostra despesa corrent i el recolzament 
de les entitats, públiques o privades, sempre és incert, a més, la burocràcia sovint fa endarrerir els 
pagaments. Això dificulta el manteniment de la nostra flamant estructura i ens destorba per a encalçar 
noves fites. Obrim una etapa de consolidació, on afermar els nous serveis i millorar-los dia a dia. I és aquí 
on necessitem a bastament la vostra ajuda. Necessitem que participeu i ens orienteu sobre les vostres 
necessitats i els vostres interessos. Volem conèixer-vos millor per a servir-vos millor. Podeu col·laborar 
en la nova pàgina web, en les tradicionals comissions o fent els suggeriments que estimeu oportuns. 
 
Des d’aquest punt de vista, volem agrair l’esforç que socis, col·laboradors i voluntaris han fet per a 
aconseguir un bon resultat en la venda de loteria de Nadal. Bon resultat en comparació a anys 
immediatament anteriors, però encara migrat en el seu conjunt. Heu de pensar que la partida de loteria,  
juntament amb la quota anual, són les partides més estables de què en disposa l’entitat. 
 
La conversió del sistema “Llibre Parlat”, de Quatre Pistes a sistema Daisy no s’arribarà a fer aquest 
trimestre encara. Una dada que necessitem saber és quants de vosaltres ja disposeu d’un mitjà que us 
permeti llegir en aquest format. De moment encara utilitzarem el sistema tradicional, malgrat els defectes 
detectats, però esperem molt aviat fer, com a mínim, una prova pilot en Daisy. 
 
També cal destacar l’èxit de les classes de rehabilitació bàsica i les d’informàtica. Aquestes darreres han 
tingut tan gran acollida, que ens forcen a crear llistes d’espera. Confiem, però en poder-vos atendre dins 
un termini acceptable.  
 
Moltes gràcies a tots! 
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ACTIVITATS D’ANIMACIÓ SÒCIO-CULTURAL DEL TRIMESTRE 
 
Amb aquesta àrea, la nostra entitat es proposa que les persones cegues i disminuïdes visuals, així com els 
seus familiars, amics i tota la societat, disposin d’una àmplia oferta d’oci confeccionat a la seva mida. El 
cost de totes les sortides que realitzem és veritablement excepcional, tota vegada que es financen en part 
amb els nostres pressupostos. 
 
Com què la programació s’exposa extensament en el fulletó d’Activitats d’animació Sociocultural”, que 
ja haureu rebut, aquí només en farem esment de les mateixes a títol d’inventari: 
 

• Òpera audiodescrita: “ La Cenerentola”, de Giochino Rossini. Divendres 18 de gener de 2008  
• Natura i ecologia: “Jardí Botànic de Monjuïc”. Diumenge 27 de gener de 2008 
• Xerrada cultural: “Naixement, vida i mort del Coliseu romà”. Dissabte 9 de febrer de 2008 
• Senderisme: “ Zoo del Castell de Sant Cugat del Vallès”. Diumenge 10 de febrer de 2008 
• Òpera: “Elektra”, de Richard Strauss. Diumenge 17 de febrer de 2008 
• ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ACCDV. Dissabte 23 de febrer de 2008 (11 h.) 
• Auditori Apropa: “L’Heroica”, de Ludwig van Beethoven. Dissabte 23 de febrer de 2008 
• Òpera en concert: “Lucrezia Borgia”, de Gaetano Donizetti. Dissabte 1 de març de 2008 
• Catalunya Cultura: “ La Colònia Güell”. Diumenge 9 de març de 2008  
• Xerrada Cicle de Noves Tecnologies:  “Com llegir llibres Daisy”.  Dissabte 15 de març de 2008 
• Natura i ecologia:  “Céllecs (Vallès Oriental)”. Diumenge 16 de març de 2008 
• Exposició adaptada (CaixaFòrum): “Els Etruscs”. Diumenge 30 de març de 2008 
• Teatre adaptat: “Yvonne, princesa de Borgonya”, de Witold Gombrowicz, al Teatre Lliure. 

Divendres 4 d’abril de 2008 
 

ACTIVITATS I NOTÍCIES DEL TRIMESTRE 

NOTÍCIES D’INTERÉS 
 
¡Les persones cegues ja poden votar de forma secreta! Vota sense ajuda el 9 de 
març. S’ha de demanar el pack de vot accessible tot trucant al Ministeri de 
l’interior entre el 15 de gener i l’11 de febrer al telèfon gratuït 900-150-000. Per 
a més informació contacteu amb nosaltres o a la web: www.votoaccesible.com.  
 
Antoni Ramos, voluntari de la nostra entitat, és també col·laborador de la Unión de Ciegos de Arequipa 
(Perú), a on anirà d’aquí a dos mesos. Aquesta associació fa una crida per a adquirir bastons de cec, 
pautes, paper braille, rellotges parlants, i material mèdic com termòmetres, tensiòmetres i mesuradors de 
la glucosa. Si voleu col·laborar amb diners o estris dels esmentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i 
us redirigirem cap a ell, en nom de la predita entitat. 
 
Seguim millorant la nostra pàgina web. Ara trobareu allà les notícies d’interès, les sortides d’animació 
més properes, links molt interessants i tota la informació de què en disposem amb una més fàcil 
actualització de les dades. Animeu-vos a participar, ressenyant les activitats en què participeu o fent 
d’altres comentaris que procurarem publicar. 
 
Comencem un nou servei de quiromassatge, a càrrec del nostre company, en Jordi Noguera, que atendrà 
als socis que se’n vulguin beneficiar a 10 EUR per sessió, en horari de dimarts, dimecres i divendres, de 
16 a 20 hores, a la Seu de l’Associació. 
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Lamentablement l’endarreriment en el pagament d’algunes subvencions ens ha portat a un dèficit de caixa 
molt important, que cal contenir fins que no arribin aquests pagaments endarrerits. L’edició del Butlletí 
Sonor, que trimestralment oferim als socis, s’ha vist afectat i s’endarrereix de manera crítica. Difícilment 
el podrem servir per a què sigui útil aquest trimestre, de manera que queda suspès fins al proper, quan 
esperem que aquest problema puntual hagi estat solucionat. 
 
La Caixa de Pensions i d’Estalvis (“la Caixa”) ha adaptat els terminals dels seus caixers automàtics a les 
necessitat de les persones cegues. És un sistema molt senzill i que podreu aprendre demanant-ho al vostre 
delegat d’oficina o bé informant-vos a l’Associació. 
 
Us recordem que s’ha publicat el llibre: Eduardo Fernández (coord.), Retinosis Pigmentaria. Preguntas y 
Respuestas, ed. Càtedra d’Investigació Bidons Egara de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Barcelona 2007, 119 pàgs + CD Daisy. És un meritori esforç de divulgació sobre la malaltia en versió 
paper i parlada, de la què us podem fer arribar gratuïtament algun exemplar si en voleu. 
 
Ja disposem de diversos productes al vostre abast per gaudir-ne o per regalar: Samarretes 
de l’Associació i llibres sobre art adaptat, de la Rosa Gratacós, sobre Collecerola, de 
Miquel Tormos, amb qui tant hem passejat, o de ciència ficció, com el que ha escrit el 
nostre col·laborador, Daniel Rubio. 
 
TV3 emet cada divendres la Gran Pel·lícula amb audiodescripció a través del nou sistema de Televisió 
Digital Terrestre (TDT). Cada setmana us en fem memòria des de l’Associació i us diem el títol de la 
pel·lícula de la setmana. A més ara han començat a emetre audiodescrita la sèrie de dibuixos animats 
“L’hotel Zombi”, a les 10:30 hores, dissabtes i diumenges. 
 
Les òptiques especialitzades en baixa visió operatives a Barcelona de què en tenim notícia són: 
Baixa Visió Ángel Barañano, Cottet, IMO i Òptica Fernando Palomar. Truqueu-nos per ampliar la 
informació sobre adreces i formes de contactar. 
 

ACOMPANYAMENT I AJUDA A PERSONES CEGUES 
 
Malgrat les dificultats inherents a la complexitat d’aquest servei, hem reeixit completament en la seva 
prestació i, el trimestre passat, hem estat capaços d’atendre el 95,6% del total de les demandes. Des 
d’aquí agrair l’esforç dels nostres voluntaris i de l’equip de professionals encarregats, així com la 
comprensió dels socis envers les escasses incidències que s’han produït. 
 

REHABILITACIÓ BÀSICA 
 
L’àrea de rehabilitació bàsica s’ha constituït en un servei de l’Associació, on personal de l’entitat us 
recolzarà per a adquirir tècniques elementals en desplaçament, llar, etc. Aquest trimestre estem atenent a 
6 usuaris d’aquest servei 
 

• Classes particulars teòrico – pràctiques sobre rehabilitació bàsica, impartides per companys de 
l’Associació: Tècniques de bastó, a la Llar, de Vida diària, etc. Els interessats truqueu a 
l’Associació per tal d’establir el calendari de les classes. 
Lloc: c/ Cardenal Reig, 32 (local 1). 
Preu: 10 EUR per sessió. 
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ÀREA CULTURAL 
 
En aquesta àrea englobem tota mena d’activats que realitzem per apropar el món de la cultura a les 
persones cegues o amb disminució visual: 
 

1. LLIBRE PARLAT 
 
Aquest trimestre lliurarem gratuïtament un llibre al mes, reproduït en sistema llibre - parlat (àudio-
cassette en quatre pistes) als socis apuntats a aquest servei. Properament canviarem el sistema tècnic i els 
llibres es lliuraran en format Daisy en CDs. Us mantindrem informats. Els llibres seleccionats aquest 
trimestre són: 
 

• ALBERT J. JOVELL, La confianza. En su ausencia no somos nadie, Ed. Plataforma, 225 p. 
• FRANCESC TORRALBA, El sentit de la vida, Ed. Ara llibres, 128 p. 
• JAUME SANLLORENTE, Sonrisas de Bombay, Ed. Plataforma, 160 p. 

 
Per a beneficiar-vos d’aquest servei només cal que demaneu la vostra inclusió en la llista de 
subscriptors. La subscripció és gratuïta per als socis. 

www.blindrecords.net   
 
El format MP3 (veu sintètica) s’ha fet molt popular i són molts els aparells audiovisuals que el 
reconeixen, així com els ordinadors. A Internet hi ha algunes pàgines que n’ofereixen llibres en aquest 
format, us suggerim una de mexicana que està molt bé: 
 
www.leerescuchando.com  
 
Per la nostra part, esperem les vostres indicacions per a enviar-vos un CD, en format MP3 (veu humana), 
amb el llibre Joan Salvador Gavina, traducció al català de la coneguda obra de l’autor nord-americà 
Richard Bach. Us heu d’apuntar i indicar si teniu aparells capaços de reproduir format MP3 o que puguin 
reproduir Sistema Daisy. D’altra manera s’eternitza el llançament del nou format de Llibres Parlats. 
 

2. AUDIOLLIBRES COMERCIALS 
 
No és res nou, però sembla que comencen a espavilar-se les editorials espanyoles per a gaudir d’un 
negoci que en d’altres països mou un mercat considerable. Es tracta de llibres editats en compact disk, 
normalment en format audio, per a reproduir-los en qualsevol aparell de música. No es destina 
específicament a persones amb disminució visual, però són elles les més beneficiades per aquesta 
iniciativa comercial. Destacarem la col·lecció “Clásicos Universales” de l’editorial especialitzada 
Audiolibros Didaco i “De viva voz”, de l’editorial Vizor, que recull llibres de poesia (informació 
proporcionada per la llibreria Alibri, de Barcelona, carrer Balmes, 26) 
 

3. AUDIODESCRIPCIÓ 
 
A més de la Temporada d’Òpera Audiodescrita al Liceu, aquest any més reduïda per decisió del Teatre, 
volem destacar el canvi de mentalitat en algunes institucions que les ha fet més sensibles a aquesta 
temàtica, com ho ha estat la organització de la Passió d’Esparraguera, de la que hem gaudit aquest any i 
que ens han confirmat també es farà el proper audiodescrita. 
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D’altra banda, també comencen a aparèixer, encara que tímidament, DVDs comercials adaptats en origen 
per a persones cegues, això és, audiodescrits. Aquells dels què en tenim notícia són: 
 

• MATCH POINT, de Woody Allen. 
• ALATRISTE, de Agustín Díaz Yanes  
• EL LABERINTO DEL FAUNO, de Guillermo del Toro 
• DORAEMON EN EL MÀGIC MÓN DE LES AUS, de la productora Luk Internacional 
• SCOOP, de Woody Allen. 

 

ÀREA PSICOLÒGICA 
 
La nostra associació reestructura els “Grups d’Ajuda Mútua”, on provem d’ajudar-nos els uns als altres i 
recolzar-nos per resoldre les nostres inquietuds. Els grups es reuniran ara cada primer dijous de mes, de 
18 a 20 hores. 
 
Tanmateix, ofereix un servei d’atenció psicològica, a càrrec de Felipe Yagüe, psicòleg, en l’horari: dilluns 
i dijous de 16 a 20 hores. Cada sessió es farà a un preu, per als socis, de 15 EUR, excepció de la primera 
visita que serà gratuïta. Cal demanar cita prèvia, trucant a l’Associació. 
 
Es preparen, a partir de març, uns tallers psicològics, entre d’altres:  

• Pensament positiu i pensament creatiu 
• Autoestima i asertivitat 
• Relaxació i meditació 
• Entrenament personal per a la consecució d’objectius (coaching) 

Us informarem amb detall més endavant. 
 

ÀREA EDUCATIVA 
 
Un objectiu prioritari de l’Associació és donar recolzament als estudiants de primària, secundària i 
ensenyament superior mitjançant classes particulars, lectura d’apunts, així com adaptació en els estudis. 
També oferim classes particulars de cultura general, Braille, quiromassatge, o altres iniciatives que 
puguin sorgir dels nostres associats. 
 

• Classes d’ofimàtica adaptada. Estan adreçades a persones cegues o amb baixa visió, per tal de 
donar-los habilitat en l’ús de les ajudes tècniques de relació amb ordinadors o altres aparells  
tiflotècnics. Impartiran les classes el nostre company Jenar Escolà o bé Daniela Pérez. Es donaran 
amb caràcter setmanal. Aquest trimestre s’ha donat servei a 25 usuaris. 
Les classes seran individuals i es requereix apuntar-se prèviament. Ja hi ha, hores d’ara, llista 
d’espera. Esperem poder donar resposta a totes les peticions, però tingueu paciència. 
Franja horària: A convenir. 
Lloc: c/ Cardenal Reig, 32 (local 1) o la casa particular 
Preu: 10 EUR. per classe. 
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INTEGRACIÓ SOCIAL 
 
En col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, duem a terme una importantíssima tasca de divulgació, 
mitjançant cursos, xerrades i conferències a diversos col·lectius per tal de conscienciar sobre la nostra 
realitat social i assolir finalment la plena integració. 
 
És en aquest marc que s’insereix la iniciativa de l’Aula de dur a terme un programa de ràdio sobre les 
necessitats i capacitats de les persones amb disminució. Es pretén donar veu als col·lectius perquè exposin 
les seves inquietuds i les solucions que poden millorar la quotidianitat, també donar ocasió a les 
Administracions i altres responsables, que expliquin les seves polítiques i les millores que s’esperen de 
les noves lleis recentment aprovades (o en procés d’elaboració). El programa es dirà Aula d’Estudis 
Socials i s’emetrà els dissabtes, de dues a tres de la tarda, a partir del dia 12 de gener i fins el 9 d’agost, a 
l’emissora RKB Ràdio Kanal Barcelona, emissora local barcelonina, situada al 106.9 de la FM. 
 

• 18 de setembre: Curs a 28 alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), procedents 
de carreres socials. 

• 23 d’octubre: Varem assistir dues persones de l’entitiat al curs “Taller de habilidades de relación y 
apoyo emocional”, organitzat per Pfizer. 

• 13 de novembre: Curs a 12 alumnes de la Federació d’Epilèpsia sobre tècniques de fundraising, 
curs organitzat per Pfizer. 

• 11 de desembre Curs a 26 alumnes de l’Escola Roca d’Integració Social. 
• 13 de desembre Curs a 16 alumnes del Mòdul Sòcio-Sanitari de l’Escola Bonanova. 
• Durant el passat trimestre hem impartit el Curs de formació sobre persones amb ceguesa i 

disminució visual a 6 professors per a la seva formació permanent. 
• També hem recolzat 6 alumnes de batxillerat en els seus treballs de recerca que prenien per tema 

la ceguesa o la disminució visual. 

INTEGRACIÓ LABORAL 
 
Com anunciàvem a les notícies d’interès, el nostre company, en Jordi Noguera, comença a oferir un servei 
de quiromassatge, des de l’Associació, amb l’objectiu d’atendre als socis que se’n vulguin beneficiar, a 
10 EUR per sessió, en horari de dimarts, dimecres i divendres, de 16 a 20 hores, a la Seu de l’Associació. 

ACTIVITATS DE RELACIÓ INSTITUCIONAL 
 
El seguiment d’aquestes activitats forma una radiografia de l’esforç continuat que fan els membres de la 
nostra organització en favor de la consecució dels objectius fundacionals de l’Associació. 
 

• 4 de setembre: Entrevista amb Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, a qui 
explicàrem les reivindicacions del nostre col·lectiu. 

• 7 de setembre: Reunió amb Joan Carles Vilalta, Director General de Turisme de la Generalitat, i 
Ignasi de Delàs, Director de Turisme de Catalunya, davant dels qui reclamàrem l’eliminació de les 
barreres a les visites turístiques. 

• 14 de setembre: Reunió amb Marta de Salas, Margarita Macías i Antonio Ruiz de Conejo en que 
ens explicaren la seva visita a Bèlgica i Anglaterra per tal de preparar la futura escola de gossos 
pigall de Catalunya. 

• 19 de setembre: Reunió amb Mariola López, de l’editorial Desclosa, per a tractar d’editar llibres 
parlats amb el recolzament d’aquesta editorial. 

• 20 de setembre: Reunió amb Carme Capdevila consellera d’Acció Cívica i Ciutadania i amb Roser 
Vidal, la seva Cap de Gabinet, sobre la possibilitat d’establir un conveni de finançament de la 
nostra entitat amb aquest Departament. 
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• 25 de setembre: Reunió amb Valentín Farrás, de CaixaFòrum, per a tractar de l’accessibilitat 
d’aquest museu. 

• 26 de setembre: Reunió amb Pere Clotas, de l’Agència d’Esponsorització i Mecenatge, en què 
s’acordà contactar amb 20 empreses de les més importants a la recerca de finançament. 

• 27 de setembre: Intervenció en la presentació del projecte de places reservades, defensant la seva 
necessitat. 

• 4 d’octubre: Reunió amb Artur Mas i Josep Lluís Claries, de Convergència i Unió, als qui 
traslladàrem les reivindicacions del nostre col·lectiu. 

• 5 d’octubre: Reunió amb Víctor Bayarri, assessor d’ONGs, president de la Fundació Koiné – 
Aequalitas, per a planificar estratègies de màrqueting i cercar finançament. 

• 9 d’octubre: Estant de l’Associació als locals de la Creu Roja de l’Hospitalet. 
• 9 d’octubre: Reunió de la Plataforma d’Entitats de Discapacitats de Les Corts. 
• 11 d’octubre: Reunió amb Montserrat Ballarín, Presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social 

de la Diputació de Barcelona i la seva col·laboradora Àngels Nogués, sobre el finançament de 
l’Associació. 

• 17 d’octubre: Reunió amb Maria Luisa de la Puente i Carmen Caja del Departament de Sanitat de 
la Generalitat, sobre la possibilitat d’establir un conveni amb la nostra entitat per al proper any. 

• 18 d’octubre: Assistència a la nova comissió de l’IMD sobre Domòtica i Habitatge. 
• 20 d’octubre: Presència en els actes de la Fundació ASIS, reivindicant els drets dels discapacitats 

a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. 
• 22 d’octubre: Assistència a la comissió d’Urbanisme de l’IMD. 
• 24 d’octubre: Assistència al Consell de Discapacitats de Les Corts. 
• 24 d’octubre: Assistència a la comissió d’Informació i Comunicació de l’IMD. 
• 25 d’octubre: Presència a la comissió de la Generalitat que prepara el nou Codi d’Accessibilitat. 
• 6 de novembre: Compareixença al Parlament de Catalunya, cridats per la comissió de Benestar i 

Immigració, on presentàrem l’Informe Anual sobre la situació dels Discapacitats Visuals davant 
tots els grups parlamentaris i responguérem les seves preguntes. 

• 7 de novembre: Assistència a la comissió de l’IMD sobre les Lleis de Dependència i la 
d’Assumptes Socials. 

• 8 de novembre: Reunió amb Miguel Ángel Martín, gerent de l’Insitut Metropolità del Taxi, a qui 
presentàrem les reivindicacions del nostre col·lectiu i l’oferírem la nostra col·laboració en 
projectes de formació. 

• 13 de novembre: Reunió de la Comissió de Teatre de l’IMD. 
• 21 de novembre: Reunió amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel 

Tresserras i el seu Cap de Gabinet, en Carles Mundó, als qui presentàrem alguns dels nostres 
projectes, que els engrescaren força i sembla que s’obriren bones perspectives de col·laboració 
amb aquest Departament. 

• 7 de desembre: Reunió amb Salvador Castañé, Cap del Servei per a Afiliats de la ONCE, amb qui 
departírem sobre temes d’interès comú. 

• 18 de desembre: Reunió amb Marta Rovira, Subdirectora General de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, a qui exposàrem la necessitat de formació dels funcionaris (i empleats 
públics) en l’àmbit de les discapacitats, especialment les visuals. 

ACTIVITATS  DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS PÚBLIQUES I SPONSORING. 
 
Donat que aquest Departament abraça diferents àmbits i que es nodreix dels contactes que cada dia van 
sorgint de les activitats de l’Associació, és per això que els punts que a sota s’enumeren són molt variats.  
 

� Durant aquests mesos (octubre – desembre) s’ha realitzat l’entrega i recollida de la loteria de 
Nadal a les òptiques que any rere any ens donen suport d’aquesta manera. Són un total de 25 
òptiques.  
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� S’ha elaborat un qüestionari de satisfacció del soci amb l’assessoria d’un curs del INTRESS al 
qual hem assistit , el qual tracta sobre la Gestió de Qualitat a les Associacions. Saber el vostre 
grau de satisfacció sobre els diferents àmbits on donem servei és fonamental per millorar i créixer. 
En breu s’iniciarà, via telefònica. 

� S’ha finalitzat el disseny del nou tríptic que està dissenyat per l’empresa Cactus Disseny sense 
cost per a nosaltres. La voluntària Ariadna Albareda es una de les responsables d’aquesta empresa 
que ha fet un disseny molt adequat per persones amb baixa visió. Estem a l’espera de la 
confirmació de finançament del Laboratori Alcon-Cusi per poder enviar-los a impremta.  

� S’ha format un Comitè Científic format per tres oftalmòlegs de renom de Barcelona. El Dr. Jordi 
Monés (Propietari del Institut de la Macula i la retina), el Dr. Carlos Moser (Cap d’oftalmologia 
de l’Hospital de la Creu Roja d’Hospitalet de Llobregat) i el Dr. Lluís Arias  (Oftalmòleg de 
l’Hospital de Bellvitge i de l’IOB; especialista en DMAE). Aquest comitè ens ajudarà 
puntualment assessorant-nos i aclarint dubtes per començar.  

� Es va visitar al Dr. Mascaró, President de la Societat d’Oftalmologia, per demanar-los 
finançament o, com a mínim, ajuda en la difusió de les nostres activitats a través de la seva base 
de dades. La resposta no va esser gaire positiva, donat que volen cobrar-nos fins i tot per 
l’enviament de mails. El Col·legi de metges tampoc no dóna resposta positiva en aquesta petició, 
de moment. 

� S’iniciarà la producció d’un vídeo per a sensibilitzar a la Societat sobre la Discapacitat Visual i la 
ceguesa. Aquest vídeo serà passat pel canal intern de televisió dels gimnasos DIR, com a part d’un 
acord entre la Fundació DIR i l’ACCDV. Esperem la resposta positiva dels Laboratoris Alcon-
Cusi pel finançament del mateix. 

� Varem representar a la ACCDV al Congrés d’oftalmologia d’aquest any dedicat al Glaucoma . La 
Societat Catalana d’Oftalmologia ens va cedir un espai sense cost. Varem fer alguns bons 
contactes, entre ells alguns oftalmòlegs, el president de la Fundació ANIRIDIA i els Laboratoris 
ALCON-CUSI. 

� A través de l’Agència de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat s’han enviat els nostres projectes 
i dossiers de premsa per a aconseguir patrocini a 20 empreses espanyoles. Fins ara la resposta no 
ha estat positiva.  

� La Fundació Levi´s no ha pogut atorgar finançament amb el pressupost de l’any 2007 però 
asseguren que està previst per l’any 2008. 

� S’està redactant un informe amb la col·laboració del Dr. Jordi Monés, el director tècnic de fitness 
dels gimnasos DIR, Sr Robert Herraez i la Martha Moreo, sòcia i Directora de Sponsoring de la 
ACCDV de manera voluntària. Aquest escrit tracta de les opcions d’esport que tenen a l’abast les 
persones amb Discapacitat Visual. 

� Estem a punt de signar l’acord amb Fundació DIR. Amb aquest acord l’acompanyant del soci 
entrarà gratis a les instal·lacions però no podrà fer esport, sols assistir al soci. També es 
comprometen a passar pel seu canal intern de televisió vídeos sensibilitzadors. 

� Els descomptes que s’han confirmat en aquest període son el següents: 
 

• INSITUT DE LA MÀCULA I LA RETINA 
Descompte del 20% a la primera visita i el 10% a la resta de visites, exploracions , làsers i 
cirurgia. Estan excloses les injeccions intravítries. 

• IMO. Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona. 
Descompte del 15% en tots els tractaments  

• IOB. Instituto Oftalmológico de Barcelona. 
Descompte d’un 20% a les visites. 

• REHASOFT  (Ajudes Tècniques ) 
Descompte del 10% en tots els articles. 

• ÒPTICA LUNA 
Primera visita Baixa Visió, Gratis  (NO soci 30 EUR). 40% descompte en muntures i 20% 
en ulleres de sol. 
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RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

• 8 d’octubre: Entrevista per al diari Si Puedo, especialitzat en temàtiques per a immigrants, de la 
que hem rebut una gran resposta d’aquest col·lectiu, atenent a diversos casos a l’Associació. 

• 15 d’octubre: Aparició al programa Entre línies, de TV3, explicant la vida diària d’un nen amb un 
dels progenitors afectat de discapacitat visual. 

• 9 de desembre: Aparició a “El Galliner” de COM Ràdio, on férem incidència sobre l’Associació i 
els serveis que presta, així com de les dificultats que afecten al nostre col·lectiu. 

• Aparició continuada en un espot de Canal Metro, que es pot veure en els monitors de les estacions 
i vagons de Metro, per a conscienciar els viatgers sobre l’atenció adequada a les persones amb 
disminució dins les instal·lacions del Metro.  

 

ACTIVITATS RELLEVANTS DEL TRIMESTRE PASSAT 
 
Volem destacar especialment, aquest trimestre, la iniciativa de l’Auditori de Barcelona, anomenada 
L’Auditori: Apropa. Es tracta d’una iniciativa que ofereix a un preu molt assequible localitats 
preeminents, amb la intenció declarada d’apropar el fet musical als col·lectius que més dificultats en 
tenen, d’una o altra mena. Mercès a aquesta iniciativa hem gaudit del Concert per a piano de Chopin i de 
L’Oratori de Nadal, de Bach. També és necessari fer esment de l’adaptació del Museu de la Música, que 
ens permeté fer una profitosa visita a les seves noves instal·lacions, situades ara en el propi conjunt de 
l’Auditori. 

 
Les audiodescripcions al Gran Teatre del Liceu han passat a realitzar-les doctorands 
de la Facultat de Traductologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, a càrrec 
d’en Cristóbal Cabeza, xicot amb experiència, doncs ha audiodescrit diverses 
pel·lícules, entre elles Match Point. Té una 
línia molt més austera que la d’altres 
audiodescriptors i alguns dels nostres socis 
afirmen enyorar l’altre sistema. És una qüestió 
d’escola: Amb ell hem escoltat les òperes 
Andrea Chénier, d’Umberto Giordano i Aida, 
de Giuseppe Verdi. No podem abandonar 

aquest apartat sense referir-nos al Festival de Filmets de Badalona 
que, com cada any, va oferir una jornada adaptada i, aquest any, fou 
la pròpia jornada inaugural, la qual cosa s’ha d’agrair 
profundament. 
 

  
D’altra banda, hem fet una visita, guiada per la nostra companya Rosa Gratacós, 
a l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona. També acudírem a 
l’exposició adaptada Venècia, organitzada per 
la Pedrera, i provàrem el nou servei de 
l’Oficina de Turisme de Mataró, que ofereix 
una audioguia per a visitar els monuments 
més emblemàtics d’aquesta vila. Intent 
lloable, si bé no es pot dir que sigui una guia 

adaptada, perquè requereix forçosament la presència d’un acompanyant 
vident i que conegui bé la vila. 
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Hem desenvolupat una activitat de divulgació en les conferències: Biografia de Miquel Àngel, on el 
nostre benvolgut voluntari, Albert de Jesús, ens féu gaudir d’un recorregut pels principals trets de la vida 
de l’artista, trufat amb les descripcions d’un bon grapat de les seves obres mestres i, dins de la divulgació 
de les noves tecnologies es continuà amb el projecte de tallers terapèutics, amb la conferència Com llegir 
llibres? a càrrec del nostre soci Manuel Costa, com a representant de la Comissió d’Ajudes Tècniques.  
 

 
 
Altres sortides del trimestre foren les excursions a La Vall (Sant Llorenç del Munt), sota la guia de Joan 
Martín, i a La Font d’en Canet (Collserola), amb guiatge de Miquel Tormos. Finalment gaudírem d’un 
dinar de germanor als voltants de Nadal, on, a més de la bona companyonia, es cantaren nadales i es 
recitaren diversos fragments del Poema de Nadal, d’en Josep Maria de Segarra. 
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COMISSIONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CECS 
 
Podeu apuntar-vos a la comissió que vulgueu. Les reunions s’avisen telefònicament entre els membres de 
les comissions, que es reuneixen a la nostra seu de Cardenal Reig 32. 
 

• Accessibilitat: Reunió ordinària, dimecres dia 5 de març, de 16 a 17 hores. 
• Animació sòcio-cultural: Reunió ordinària, dimecres dia 5 de març, de 17 a 18 hores. 
• Cultura: Reunió ordinària, dimecres dia 5 de març, de 18 a 19 hores. 
• Ajudes Tècniques: Reunió ordinària, dimecres dia 5 de març, de 19 a 20 hores. 

 

COL·LECTA PER AJUDAR ELS CECS PERUANS D’AREQUIPA 
 
Antoni Ramos, voluntari de la nostra entitat, és també col·laborador de la Unión de Ciegos de Arequipa 
(Perú), a on anirà d’aquí a dos mesos. Aquesta associació fa una crida per a adquirir bastons de cec, 
pautes, paper braille, rellotges parlants, i material mèdic com termòmetres, tensiòmetres i mesuradors de 
la glucosa. Si voleu col·laborar amb diners o estris dels esmentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i 
us redirigirem cap a ell, en nom de la predita entitat. 
 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
 
El dia 23 de febrer de 2007, a les 11’00 h. (1ª convocatòria i 2ª convocatòria a les 11’15 h.) es celebra 
l’Assemblea Anual Ordinària de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals a la Sala d’Actes de 
la Casa Golferichs, Gran Via de les Corts Catalanes, 491, tal i com és costum en anys anteriors. D’aquest 
esdeveniment s’informarà a tots els socis amb carta específica a tal efecte, que s’adjunta juntament amb 
aquest butlletí. 
 
L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent: 

1. Lectura de l’Acta anterior 
2. Activitats de l’Associació durant l’any 2007 
3. Estat de comptes 
4. Canvi de nom de l’entitat 
5. Projectes de futur 
6. Precs i preguntes 

 
Al final de l’assemblea s’oferirà un petit refrigeri en una sala annexa. 
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ENTITATS QUE COL·LABOREN AMB NOSALTRES 

Institucions públiques 
Ajuntament de Barcelona 

• Serveis Personals 
• Participació Ciutadana 
• Districte de Les Corts 

Ajuntament de Cambrils 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
• Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 
• Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat 

Fundacions Privades 
Fundación Antoni Serra Santamans 
Fundació Auris4 
Fundació “la Caixa” – Obra Social de “la Caixa” 
Fundació Levi-Strauss 
Fundació Maria Francisca de Roviralta  
Fundació Pfizer 
Fundació Renta – Corporación  

Empreses privades 
Agencia Popular de Viajes (APOVI) 
Bidones Egara 
Blind Records 
Com-Access 
Desarrollos Gus S.L. 
El Corte Inglés 
Oficina 3015 de “la Caixa” 
Rehasoft  (Ajudes Tècniques) 
Sarbus S.A. 
VSV Abogados Asociados 

Òptiques 
Òptica Ares 
Òptica Cottet 
Òptica Fernando Palomar 
Òptica Luna 

Centres de Baixa Visió 
Baixa Visió Ángel Barañano 
Cottet Baixa Visió 

Centres Oftalmològics 
Institut de la Màcula i la Retina 
IMO. Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona 
IOB. Instituto Oftalmológico de Barcelona 


