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SALUTACIÓ 
En primer lloc demanar-vos disculpes pel retard en l’enviament d’aquest butlletí. Les repetides 
comunicacions que havíem d’enviar-vos ens han obligat a retardar aquest mitjà de comunicació destinat 
més a la reflexió, que no pas a l’acció. 
 
El proppassat dia 30 de juliol es feu la firma solemne de la nostra incorporació a la Fundación Retina 
España, amb la que ens coordinarem únicament per a la recaptació de fons destinats a la investigació 
sobre la visió i per a la difusió de la mútua existència. 
 

Les classes d’informàtica han superat la disponibilitat dels nostres professors. Per això hem augmentat la 
seva dedicació i endegat cursos a la seu de l’Associació en diversos horaris, 
tan per a persones cegues, com per a persones amb baixa visió, presencials o 
per Internet. Podeu trucar i apuntar-vos a qualsevol de les modalitats. Es 
continuen fent classes particulars, però valorant la situació de l’alumne i les 
seves possibilitats d’accedir amb relativa facilitat a la nostra seu (es pot 
coordinar amb el servei de rehabilitació per a aprendre el camí). L’Àrea 
psicològica també compta amb atenció psicològica personalitzada a la nostra 
seu i s’endeguen cursos de realització personal des d’aquesta àrea.                (L’aula de l’Associació) 
 

Estem satisfets del ressò del programa de ràdio que ha fet l’Aula d’Estudis Socials per divulgar les 
necessitats i capacitats de les persones amb disminució. El proper any mantindrem la col·laboració amb 
RKB Ràdio Kanal Barcelona, emissora local barcelonina, situada al 106.9 de la FM, on participarem amb 
un programa setmanal, els dijous de 22 a 24 hores i, a més, en Manel Martí farà de contertuli al programa 
Sin concesiones, de Luís Lorente i a Torre de Babel, els dimarts de 13:05 a 13:15. Esperem que l’escolteu 
per la ràdio o a www.radiokanalbarcelona.com. 
 

Ara arriba Nadal i, com cada any, tenim loteria de Nadal. Per a diversificar la nostra fortuna jugarem a 
dos números en cada butlleta, dos euros a cadascun, essent el cinquè donatiu per a l’Associació, com cada 
any. També disposem d’un seguit d’obsequis (samarretes i llibres) que podeu regalar als vostres parents i 
amics. I recordeu que la loteria és una de les formes més interessants de contribuir 
al finançament de l’entitat. Els números que participem aquest any son: 
 

33.096 
 

54.074 
Fins aviat!                (Nens de  Sant Ildefons) 
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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: 
 

• Platja: Sitges. Diumenge 7 de setembre de 2008 
• Visita a la Expo de Saragossa: Dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2008 
• Natura i ecologia: “Caminada de Cambrils a Salou”. Diumenge 21 de setembre de 2008 
• Teatre Adaptat: “Rock’n’roll” al Teatre Lliure. Dissabte 27 de setembre de 2008 
• Festa Major: “Gaudim de les festes de la Mercè”. 28 de setembre de 2008 
• L’Auditori Apropa: “La Valse”, de Ravel. Diumenge 12 d’octubre de 2008 
• Xerrada: “Visió d’una companya del viatge a Suissa”. Dissabte 18 d’octubre de 2008 
• Senderisme: “Ermita de Sant Iscle de Feixes”. Diumenge 19 d’octubre de 2008 
• Nit de la Visió : “Sopar de gala”. Dissabte 25 d’octubre de 2008 
• Natura i ecologia: “Pinàs del Vi a les Valls del Montcau”. Diumenge 2 de novembre de 2008 
• Teatre adaptat: “Aloma”, de Mercè Rodoreda, al TNC. Divendres 7 de novembre de 2008  
• Sortida cultural: “Visita al Pailebot”, al Museu Marítim. Diumenge 9 de novembre de 2008  
• Teatre adaptat: “El Bordell”, al Teatre Lliure. Dissabte 15 de novembre de 2008 
• Interiorització i expressió a través de la música (IEM). Dissabte 22 de novembre de 2008 
• Museu d’Esplugues de Llobregat: “La Mirada Tàctil”. Diumenge 23 de novembre de 2008 
• Ajudes Tècniques: “Dispositius portatils per a lleguir llibres”. Dissabte 29 de novembre de 2008 
• Òpera audiodescrita: “Le Nozze de Figaro”, de W.A. Mozart. Diumenge 30 de novembre de 2008 
• Pont d’Hivern: “Andorra i Caldea”. Divendres a diumenge 6-8 de desembre de 2008 
• Barcelona Cultura: “Casa Batlló” (amb Rosa Gratacós). Diumenge 14 de desembre de 2008 
• L’auditori Apropa: “La setena de Beethoven”. Dissabte 20 de desembre de 2008 
• Dinar de Nadal. Diumenge 21 de desembre de 2008 

 

ACTIVITATS I NOTÍCIES DEL TRIMESTRE 

NOTÍCIES D’INTERÉS 
 

La Marisa Fernández, associada nostra, organitza un cor. No es necessita una bona veu, només un xic de 
sensibilitat musical per a no desafinar massa. Per a fer més pinya, hem pensat afegir-nos al cor existent al 
Centre Collcerola. De moment volem aconseguir una relació de persones interessades. Truqueu a 
l’Associació: socis, voluntaris, familiars o amics. Tothom serà ben rebut. 
 
A partir de l’1 de juliol s’ha començat a demanar als socis dades per al Qüestionari de Satisfacció que 
preparem des de l’Associació per tal de millorar els serveis i amotllar-nos millor a les vostres necessitats i 
demandes. En aquest periode ja s’ha contactat amb més de 85 socis i ens esteu proporcionant moltes idees 
i informació per a la millora dels serveis. Un cop estigui enllestit us comunicarem els resultats. 
 
El proppassat dia 9 d’octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Visió, la Fundació DiR va fer una sessió 
especial de spinning (pedalada de resistència sobre d’una bicicleta estàtica) amb i per a persones invidents 
o amb disminució visual: el SpinDiR a cegues, que va tenir un gran succés. 
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A la nostra pàgina web hi podeu trobar 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. 
 
La Penya Blaugrana de l’ACCDV es reuneix ara els dies de partit al restaurant “Royal Express”, molt a 
prop de la nostra seu, al carrer Cardenal Reig, 18 (cantonada amb Poblet). Si us agrada el futbol, aquesta 
és la vostra activitat. 
 
D’altra banda hem creat una dvdteca i audioteca a l’Associació. El nombre de títols encara és petit, però 
podeu trucar i informar-vos de quin és el nostre fons i les condicions del prèstec. 
 
El proppassat 7 de maig de 2008 Microsoft va signar un acord amb Sonata Software Ltd. i Digital 
Accessible Information SYstem (DAISY) Consortium, per tal de desenvolupar un plug-in anomenat Save 
as DAISY XML, que permetrà als usuaris de Microsoft Word guardar textos en Daisy. Altrament es va 
presentar Daisy Pipeline, que permetrà convertir els arxius Daisy a Daisy Digital Talking Book i, així, 
confeccionar documents parlats en segons. Per a més informació, consulteu els nostres tècnics, o bé la 
pàgina del Consorci Daisy: www.daisy.org/tools/index.shtml. 
 
La Caixa de Pensions i d’Estalvis (“la Caixa”) ha adaptat els terminals dels seus caixers automàtics a les 
necessitats 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. 
 
Continuem posant al vostre abast diversos productes per gaudir-ne o per regalar: Samarretes de 
l’Associació i llibres sobre art adaptat,  sobre Collecerola, o novel·les de ciència ficció. 
 
TV3 emet cada divendres la Gran Pel·lícula amb audiodescripció a través del nou sistema de Televisió 
Digital Terrestre (TDT). Setmanalment us recordem el seu títol des de l’Associació. A més ara han 
començat a ampliar aquesta programació audiodescrita, de la qual cosa us mantindrem informats. 
 
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. 
 

LLIBRES A LA VENDA A L’ACCDV 
 

• CONSTANZA BONILLA MONROY, Sistema Constanz. Lenguaje del color para ciegos, Ed. Parnass, 
Barcelona, 2004, 50 p. Preu: 10 euros. 

• EDUARDO FERNÁNDEZ (COORD.), Retinosis Pigmentaria. Preguntas y Respuestas, Ed. Càtedra 
d’Investigació Bidons Egara de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Barcelona, 2007, 
119 p. + 1 CD (Daisy). Preu: Gratuït 

• ROSA GRATACÓS MASANELLA, Otras miradas. Arte y ciegos: tan lejos, tan cerca, Ed. Octaedro, 
Barcelona, 2006, 269 p. Preu: 23,50 euros. 

• DANIEL RUBIO MÁNUEL, Mitredil. Una fábula extraterrestre, Ed. Associació Catalana de Cecs i 
Disminuïts Visuals, Barcelona, 2007, 239 p. Preu: 10 euros. 

• MARIA SERRAT PALOU, Des de la meva pissarra, Ed. Saragossa, col. El cistell, 1, Girona, 2006, 
110 p. Preu: 10 euros 

• MIQUEL TORMOS, Camins d’aigua. Passejada per 100 fonts de Collcerola, Ed. Desnivel, 140 p. 
Preu 12,50 euros. 
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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 98,2% 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 hem atès a 7 
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. 

 

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 
 

El passat trimestre es va donar per finalitzat el projecte “llibre parlat” en format de Quatre Pistes. A partir 
d’ara lliurarem gratuïtament llibres clàssics, en format audio o MP3, que no estiguin subjectes al 
problema dels drets d’autor. També utilitzarem el sistema Daisy, que és el successor del sistema Quatre 
Pistes, en el que podrem enviar llibres actuals, com fèiem fins ara. Encara podrem servir llibres de Quatre 
Pistes a petició dels usuaris, com hem fet sempre, amb un cost per a l’usuari per hora grabada, però 
recomanem canviar de sistema, perquè cada cop és més difícil trobar recanvis i, en qualsevol moment, els 
aparells de què en disposem deixaran de funcionar i no es podran reparar. La nova etapa del projecte 
“llibre parlat” s’inaugura amb: 
 

• MIGUEL DELIBES, La hoja roja, Ed. Destino, 1969, 189 p. (MP3) 
• JEAN PAUL SARTRE, La Nàusea, Ed. Aymà, 1968, 256 p. (MP3) 
• RYSZARD KAPUSCINSKI, Ébano, Ed. Anagrama, 340 p. (Daisy) 

 

Ara fem el llançament per a tots els socis, però després només els enviarem a aquells que hi esteu 
interessats, per això és aquesta una de les preguntes del qüestionari de satisfacció endegat el juliol. La 
subscripció és gratuïta per als socis. Aquests llibres també es poden trobar per Internet. Un parell de 
pàgines especialitzades són: www.leerescuchando.com i www.cuantolibro.com  
 

www.blindrecords.net   
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2. AUDIOLLIBRES COMERCIALS 
 
Algunes editorials espanyoles fan esforços per a gaudir d’un negoci que, en d’altres països, mou un 
mercat considerable. Són llibres editats en compact-disk, en format audio, destinats a reproduir-se en 
qualsevol aparell de música. Destaquem 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 
 

El Liceu, com el passat any, ofereix una Temporada d’Òpera Audiodescrita, de 6 funcions (Dilluns 24 de 
novembre: Les noces de Fígaro; dimecres, 10 de desembre: Simon Bocanegra; dissabte 18 d’abril: Els 
Mestres Cantaires de Nüremberg; dimarts 2 de juny: Fidelio; diumenge 5 de juliol: Salomé; i dissabte 25 
de juliol: Turandot), que complementem pel nostre compte amb altres quatre representacions  
audiodescrites (Diumenge 30 de novembre: Les noces de Fígaro, Diumenge 15 de febrer: La coronació 
de Popea, Diumenge 29 d’abril: Els Mestres Cantaires de Nürenberg i el Diumenge 31 de maig: Fidelio). 
Per a més detalls, consulteu la Programació d’Animació Sociocultural. També han ampliat la seva 
programació audiodescrita el Teatre Nacional i el Teatre Lliure de Barcelona. 
 

A partir d’ara comptem a l’Associació amb una DVDteca, encara escadussera, però ja comptem amb els 
següents títols que us podem prestar: 

• ALATRISTE, de Agustín Díaz Yanes  
• CASSANDRA’S DREAM, de Woody Allen. 
• DORAEMON. ANIMAL PLANET, de la productora Luk Internacional 
• EL LABERINTO DEL FAUNO, de Guillermo del Toro 
• LE LLAMABAN SHIN CHAN, de la productora Luk Internacional 
• MATCH POINT, de Woody Allen. 
• SCOOP, de Woody Allen. 

 

ÀREA PSICOLÒGICA 
 

El servei d’atenció psicològica, com ja sabeu, és a càrrec de Felipe Yagüe, psicòleg, en l’horari: dilluns i 
dijous de 16 a 20 hores. Aquest servei ja ha atès a 12 persones. Cada sessió es fa a un preu, per als socis, 
de 15 EUR, excepte la primera visita que és gratuïta. Cal demanar cita prèvia trucant a l’Associació. 
 

També hem preparat un Curs de desenvolupament i creixement personal. A partir de gener començarà 
aquest curs integrat per diferents tallers. Amb ell pretenem fer un recorregut per diversos aspectes de la 
conducta humana amb l’objectiu d’aconseguir els coneixements i les eines necessàries per a incrementar 
els nostres recursos i obtenir el major potencial possible de nosaltres mateixos. 
 

• Curs de desenvolupament i creixement personal: Constarà de 12 sessions de periodicitat setmanal, 
els dijous de 18 a 20 hores, a partir del proper dijous 15 de gener. Si es considera oportú es podrà 
prorrogar la seva durada. 
Lloc: c/ Cardenal Reig, 32 (local 1). 
Preu: 25 EUR. 

 

Altrament, volem començar ara, pel gener, un grup d’ajuda mútua amb la finalitat que els interessats 
puguin compartir les seves experiènies entorn a la discapacitat visual. L’objectiu d’aquesta activitat és 
que la dinàmica de grup contribuieixi a la millora diària de la nostra qualitat de vida. Si vols col·laborar i 
participar, contacta’ns i apunta’t (les places són limitades, vigileu no quedar-vos fora). Els grups es 
reuniran ara cada primer i tercer dimecres de cada mes, amb l’horari pendent de concretar, sota la guia 
d’en Felipe Yagüe, el nostre psicòleg. Truqueu abans que comenci i podreu influir en l’horari escollit. 



 

 6 

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. Una gran importància han agafat les classes d’informàtica, que ha 
passat de 146 visites el trimestre anterior a 270 el present, la qual cosa suposa un increment d’un 85%. 
Aquesta resposta ha motivat una reordenació del servei per a fer-lo més eficient. 

 
• Curs d’ofimàtica adaptada a l’Associació. Està adreçat a persones cegues o amb baixa visió, per 

tal de donar-los habilitat en l’ús de les ajudes tècniques de relació amb ordinadors. Imparteix les 
classes la Daniela Pérez i es donaran amb caràcter setmanal. Les classes són reduïdes amb un 
màxim de 4 alumnes per horari (de forma excepcional, 5). 
Franja horària: Diversos horaris, semestral, de finals de setembre a finals de març. Consulteu-
nos telefònicament sobre la disponibilitat.  
Lloc: c/ Cardenal Reig, 32 (local 1), Barcelona. 
Preu: 100 EUR. Tot el curs. També es podrà pagar a 15 euros per sessió, però amb compromís 
d’assistència (és a dir, es pagaran també les classes no assistides). 
 

• Classes particulars d’ofimàtica adaptada. Estan adreçades a persones cegues o amb baixa visió i 
amb mobilitat reduïda. Les solicituds s’atendran després d’ésser avaluades per l’assistent social i 
la responsable de l’àrea d’informàtica. Tindran caràcter mensual i un cost de 20 euros per sessió. 
En cas de passar l’avaluació es podran atendre solicituds puntuals de servei tècnic informàtic, a un 
preu de 35 euros per hora. 
 

• Cursos d’ofimàtica adaptada Online. Estan adreçades a persones cegues o amb baixa visió. 
Requereixen coneixements previs, per tal de poder-se conectar i seguir el curs de forma remota a 
través de l’ordinador. Funcionen per mòduls, amb preu a partir de 100 euros el més senzill. 
 
Totes aquestes modalitats de cursos podran ser subvencionades per l’Associació amb beques 
d’estudi, que cobriran el 100%, el 50% o el 25% de la matrícula, segons l’avaluació de les 
solicituds que en faran la treballadora social i la responsable de l’àrea d’informàtica conjuntament. 
Truqueu a l’Associació per a informar-vos i fer les vostres solicituds. 
 

• Classes d’anglès a l’Associaciació. Estan adreçades a persones cegues, amb baixa visió, a 
voluntaris i a familiars. Professor nadiu. El cost és de 30 euros per grup i sessió, fins que no 
s’estableixin el nombre d’assistents i es faci la proba de nivell, no es podran establir els grups i no 
sabrem el preu exacte per alumne. Apunteu-vos i us en informarem amb detall. 
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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. 
 
L’Aula d’Estudis Socials, després del bon resultat del programa que acabà el juliol, porta a terme un altre 
projecte, dedicat en aquesta ocasió a les entitats del Tercer Sector: Es diu  Sense afany de lucre i s’emet  
tots els dijous, de deu a dotze de la nit, a l’emissora RKB Ràdio Kanal Barcelona, emissora local 
barcelonina, situada al 106.9 de la FM. També accessible a través d’Internet: 
www.radiokanalbarcelona.com. 
 

• 8 d’abril: Curs a 18 alumnes del centre Arco, d’Integració Social. 
• 11 d’abril: Curs a 25 alumnes del centre CEIR, d’Integració Social. 
• 29 d’abril: Curs a 62 alumnes del centre Severo Ochoa, d’Integració Social i també del Mòdul 

Socio-sanitari. 
• 19 a 21 de maig: Curs a 32 alumnes de l’Escola Bonanova, de Formació Professional Auxiliar de 

Crínica. 
• 9 de juny: Reunió amb Gaspar Coll, de la Universitat de Barcelona, sobre el futur dels cursos de 

l’Aula, un cop desapareguts els crèdits de lliure elecció. 
• 10 de juny: Reunió amb Dolors Riba, vicedegana d’Afers Acadèmics de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, que ha confirmat la continuïtat dels nostres cursos a la UAB, fins a la desaparició 
efectiva dels crèdits de lliure elecció el 2011. 

• 10 de juny: Reunió amb Arantxa Framis, directora del CEIP Pau Romeva sobre el projecte pilot 
per a formar sobre les Discapacitats nois de Sisè de Primària. 

• Durant el passat trimestre hem impartit el Curs de formació sobre persones amb ceguesa i 
disminució visual a 436 a estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o bé a 
professors per a la seva formació permanent. 

• També hem recolzat 2 alumnes de postgrau en Periodisme, en un treball sobre la ceguesa. 
• 1 de juliol: Reunió amb el Comitè pedagògic per a la planificació de les activitats formatives en 

l’àmbit de la salut per a l’atenció de qualitat a les persones amb afectació sensorial i motora de 
l’Institut d’Estudis Socials, en la que s’abordà un pla pilot per a la formació del personal mèdic i 
sanitari dels hospitals de Bellvitge i de Sant Pau. 

 

INTEGRACIÓ LABORAL 
 

Recordem que el nostre company, en Jordi Noguera, ofereix un servei de quiromassatge, des de 
l’Associació, amb l’objectiu d’atendre als socis que se’n vulguin beneficiar. Preu per sessió: 10 EUR. 
Horari: dimarts, dimecres i divendres, de 16 a 20 hores, a la Seu de l’Associació. Cal demanar cita prèvia. 
 

També tenim el plaer d’informar d’un altre projecte d’Integració Laboral ja en marxa. Emparem el 
projecte Tifloaccess que, sota la direcció de la nostra companya Martha Moreo, pretén oferir adaptació a 
les necessitats de les persones discapacitades per a pàgines webs i a llocs de treball, si bé únicament 
adaptacions informàtiques (tan de software, com de hardware) 
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REIVINDICACIÓ DELS NOSTRES DRETS 
  

• 19 de maig: Assistència a la presentació de la Ley del Perro Guía y Perro de Asistencia. 
• 27 de maig: Reunió a l’IMD de la Comissió sobre la Llei de Dependència i la Llei d’Assumptes 

Socials. 
• 29 de maig: Assistència a la Jornada sobre el desplegament de la Llei de Serveis Socials, presidida 

per Montse Ballarin, presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona i de Ricard Gomà, president de l’IMD. 

• 16 de juny: Reunió a l’IMD de la Comissió de comunicació i Informació. 
• 18 de juny: Reunió a l’IMD de la Comissió d’Urbanisme. 
• 10 de juliol: Reunió a l’IMD de la Comissió de Transport. 
• 14 de juliol: Altra reunió de la comissió de Transport. 

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. 
 

• 1 d’abril: Presentació al Petit Palau de la Música Catalana del Pla d’Associacionisme i 
Voluntariat, de la Conselleria de Gobernació. 

• 2 d’abril: Reunió amb Joan Gil de Àgils Comunicació, nova empresa d’adaptacions per a 
discapacitats, sobre els seus projectes, en especial d’audiodescripció. 

• 9 d’abril: Reunió amb Lluís Riu, de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per tractar 
sobre l’adaptació per a persones discapacitades que prepara aquesta institució de 55 museus de la 
província de Barcelona. 

• 10 d’abril: Reunió amb Iolanda Salvador, de Novartis, sobre projectes de finançament per a 
l’Associació. 

• 14, 17, 21, 24 i 28 d’abril: Assistència al curs Treballant per la corresponsabilitat social. La 
incidència política des del Tercer Sector. 

• 15 d’abril: Creació de l’Associació Dinamys, en la que el nostre president, en Manel Martí, en farà 
de vicepresident. Reuneix antics alts càrrecs, ja jubilats, per a que prestin la seva experiència en la 
gestió de les associacions del Tercer Sector. 

• 16 d’abril: Assistència al curs Gestió estratètica de les organitzacions no lucratives, organitzat per 
la Pere Tarrés i celebrat al CosmoCaixa. 

• 23 d’abril: Estant a les Rambles de Barcelona per a difusió de l’entitat. Es vengueren llibres i es 
repartiren al voltant de 8.000 tríptics de l’Associació. 

• 23 d’abril: Estant al Palau de la Generalitat per a difusió de l’entitat i finançament, obsequiant 
roses als visitants del Palau. 

• 24 d’abril: Ponència de Manel Martí en el congrés de Retina Madrid, versant sobre 
l’associacionisme. 

• 25 d’abril: Presència en les Jornades sobra la Síndrome de Marfa, realitzades als locals d’ONCE – 
Catalunya. 

• 26 d’abril: Estant a la Mostra d’Entitats de les Corts, per a difusió de l’entitat. 
• 17 de maig: Presència a les Primeres Jornades d’ASPREH (Associació de Professionals de la 

Rehabilitació), al CaixaFòrum. 
• 22 de maig: Reunió amb Luís Lorente, de RKB Radio Kanal Barcelona, per a preparar la nova 

temporada de ràdio de l’Aula d’Estudis Socials. 
• 26 de maig: Reunió amb Carme Guiu, de Ràdio 4, per a provar que aquesta emissora es 

sensibilitzi més pel nostre col·lectiu. 
• 26 de maig: Reunió amb el senyor Antonio Garcia Alba, del Consell Municipal de Persones amb 

Discapacitat del Districte de Les Corts de l’Ajuntament de Barcelona. 
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• 27 de maig: Presència a les Primeres Jornades d’ASPREH (Associació de Professionals de la 
Rehabilitació), al CaixaFòrum. 

• 29 de maig: Presentació de l’Informe del Futur del Sistema Nacional de Sanitat, la visió del 
Ciutadà, a càrrec del For del Pacient, de la Universitat del Pacient. 

• 29 de maig: Presentació de la nova regulació jurídica de les associacions catalanes, a càrrec de la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat. 

• 30 de maig: Reunió amb directius de PUNTODIS, empresa dedicada a l’accessibilitat d’edificis i 
espais urbans. 

• 2 de juny: Reunió amb Montse Sánchez, regidora de les Corts, Gabi Barbeta tècnic de l’IMD i 
Gemma Arau, gerent del Districte de les Corts, per a presentar la nostra sol·licitud de nova seu 
social. 

• 2 de juny: Assemblea General Anual Ordinària de la Plataforma d’Entitats de les Corts. 
• 2 de juny: Assemblea General Anual d’ABBAS. 
• 5 de juny: Assistència a les Conversacions Metge – Pacient, organitzada per la Coalició de 

Pacients amb Malalties Cròniques a la Conselleria de Sanitat. 
• 6 de juny: Presència a la fira Avante, organitzada per Fira de Barcelona, primera fira feta a 

Barcelona per a mostrar material per a l’ús per persones discapacitades. 
• 6 de juny: Reunió al centre Diferent, per tal d’organitzar cursos de reiki a la nostra associació. 
• 18 de juny: Reunió amb Josep Antoni Llopart, director de la fira Avante, per a avaluar la passada 

fira i les perspectives de futur. 
• 18 de juny: Reunió amb Oriol Izquierdo i amb Maria Marín de la Conselleria de Cultura, en 

referència al tema del Llibre Parlat. 
• 18 de juny: Presentació de la revista Barcelona Sociedad, a la Fundació Marés. 
• 29 de maig: Presentació de la nova regulació jurídica de les associacions catalanes, a càrrec de la 

Conselleria de Justícia de la Generalitat. 
• 30 de juny: Assistència al congrés Amadis ’08, organitzat pel Real Patronato de Personas con 

Discapacidad i el CEIE, centre de subtitulació estatal. 

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

• 8 de maig: Filmació per al documental que realitza la Plataforma de Discapacitats de les Corts, per 
tal de sensibilitzar la societat envers els problemes de tot el col·lectiu de discapacitats. 

• 3 de juliol: Aparició a Esplugues TV a un programa de debat sobre l’Accessibilitat Cultural a les 
cadenes de televisió i el tractament de les persones amb discapacitat. 

• L’Associació continuarà recolzant l’Aula d’Estudis Socials en el seu projecte de programa de 
ràdio de sensibilització de la societat envers els discapacitatsDel 12 de gener al 9 d’agost 
programa setmanal a Ràdio Kanal Barcelona (RKB Ràdio). 

• Aparició en diverses ocasions al programa d’esports Sin concesiones, de Luís Lorente, a 
l’emissora RKB. 

• Publicació per l’Associació Internacional del Voluntariat del seu opuscle número 34, encarregat a 
la nostra entitat, sota el títol “El voluntariat amb les persones cegues” i publicat en cinc idiomes: 
català, castellà, gallec, anglès i francès. 

ENTITATS QUE OFEREIXEN DESCOMPTES ALS NOSTRES SOCIS . 
• COTTET BAIXA VISIO  

C/ Portal del angel 40, 2ª planta 
Tel: 93 412 20 60  
Persona contacte: Elisabet Compañó 
Detalls descompte: Per ser Soci rebràs un 50% de descompte per la primera visita , es a dir, et 
costarà 30 euros en lloc de 60 euros. Les següents visites et costaran 30 euros en lloc de 45 euros. 
També tens un 15% de descompte en muntures d’ulleres.  

 



 

 10 

• ANGEL BARAÑANO 
C/ Balmes 127  
Tel: 902 10 54 71  
Persona contacte: Inma Riera 
Detalls descompte: La primera visita, si ets soci, et costarà 60 euros en lloc de 110 euros. 

 

• OPTICA LUNA 
C/ Buenos Aires 17 
Tel: 93 3632804 
Persona contacte: Alícia i August. 
Detalls descompte: Si ets soci tindràs la primera visita GRATIS, un 40% de descompte en 
muntures i un 20% en ulleres de sol. 

 

• REHASOFT  
C/ Torrijos 23 
Tel: 93 2198065 
Persona contacte: Urban Petersson 
Detalls descompte: 10% de descompte en tots els articles de Baixa Visió. 

 

• IMO 
C/ Munner 10 
Tel: 93 253 15 03 
Detalls descompte: 15% de descompte en tots els serveis. 

 

• IOB 
C/ Avda Diagonal 632  
Tel: 93 241 91 00 
Detalls Descompte: 20% de descompte sobre la tarifa normal de visita. 

 

• INSTITUT DE LA MACULA I LA RETINA  
C/ Vilana 12. Consultoris Vilana . Clínica Teknon 
Tel: 93 393 31 17  
Detalls descompte: 20% de descompte a la primera visita i 10% resta de visites, exploracions, 
làsers i cirurgia. Resten excloses les injeccions intravítries 

 

ACTIVITATS RELLEVANTS DEL TRIMESTRE PASSAT 
 

Recordem que el 4 d’abril, va ser audiodescrita l’obra Yvonne, princesa de Borgonya, de Witold 
Gombrowicz, representada al Teatre Lliure, tot i que ja en donàrem notícia en el butlletí passat. Igualment 
anàrem al Teatreneu a gaudir del monòleg Esperando a Godoy i al Teatre Grec, amb El Ángel 
Exterminador y Las Troyanas, ambdúes audiodescrites. 

 

L’Auditori de Barcelona ofereix el servei L’Auditori: Apropa, 
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. Mercès a aquesta iniciativa hem gaudit 
dels concerts de Peter Bernstein Trio, de Ken Zazpi i el del 
pianista Piotr Aderszewski, amb obres de Satué, Beethoven i 
Vaughan Williams. Altrament, en el marc del Parc de la 
Ciutadella, vàrem escoltar el Too Bass Quartet: quartet de tubes. 
 

(Escena de El Ángel Exterminador, al Grec) 
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Hem anat al Gran Teatre del Liceu a sentir una òpera audiodescrita per doctorands de la UAB: Death in 
Venice, de Benjamin Britten, mentre que acudírem sense audiodescripció a Luisa Miller, de Giuseppe 
Verdi i Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. 
 

Amb la nostra companya Rosa Gratacós, varem fer una visita 
guiada per Barcelona Escultures del Barri Gòtic. També 
acudírem a les exposicions adaptades Zoran Music: De 
Dachau a Venècia i Ukiyo-e, gravats japonesos dels segles 
XVIII i XIX, a la Pedrera. 
 

 

Hem fet diverses sortides culturals: Jornada de lectura al 
Taxidermista Cafè Restaurant, el dia de Sant Jordi, lectura en 
viu de poesies d’Antonio Machado al CaixaFòrum, visita al 
monestir de Pedralbes, així com excursions per conèixer el 
molí paperer de Capellades o el Canal Olímpic de 
Castelldefels. 

(Impactant escena de Death in Venice, de Britten) 
 

Com sempre, hem fet sortides a la Natura i passejades, 
activitats amb un públic fidel i abundant: Hem anat a 
Cèllecs (Vallès Oriental) i a l’embassament de Foix, 
guiats pel Joan Martín i la Caminada de carena per 
Collcerola, de la mà de Miquel Tormos. 
 

Com a sortides especials hem d’assenyalar la Diada del 
Soci, que visitàrem el restaurat monestir de Sant Pere de 
Casserres, de la mà del nostre col·laborador en Joan 
Pallarès i el viatge que aquest agost hem fet a Suïssa, on 
visitàrem Ginebra, Lausana, Lucerna, l’impressionant 
mont Zermatt i el famós castell de Chillon. 

        (Alguns dels socis i voluntaris que anaren a Suïssa) 
 

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 14 de gener, de 16 a 17 hores. 
• Animació sòcio-cultural: Reunió ordinària, dimecres dia 14 de gener, de 17 a 18 hores. 
• Cultura: Reunió ordinària, dimecres dia 14 de gener, de 18 a 19 hores. 
• Ajudes Tècniques: Reunió ordinària, dimecres dia 14 de gener, de 19 a 20 hores. 
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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 

• Conselleria d’Acció Social i Ciutadania 
(Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials ICASS) 

• Conselleria de Governació (Dir. Gral. 
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques // 
Subdir. Gral. d’Associacionisme i 
Voluntariat) // Dir. Gral. de la Societat de 
la Informació, Servei de societat del 
Coneixement). 

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) 
Alcon – Cusi  
Bidones Egara 
Blind Records 
Com-Access 
Desarrollos Gus S.L. 
El Corte Inglés 
Oficina 3015 de “la Caixa” 
Sarbus S.A. 

Òptiques 
Òptica Luna 

Centres Oftalmològics 
Institut de la Màcula i la Retina 
 


