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Informació i actuacions de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

(GENER – ABRIL 2009)

EDITORIAL: La crisi arriba al Tercer Sector
Aquest és un any de molts canvis. Malgrat les promeses, la contracció de la despesa social, tan a les
entitats privades, com a les institucions públiques ha castigat el Tercer Sector. També a nosaltres, raó per
la qual convocàrem una reunió de socis per al 29 de juny d’enguany. (Text complet: p. 3)

ELS PIU I ELS SIU, MÉS APROP
TMB aviat donarà per finalitzades les proves pilot de dos serveis que
seran cabdals per a la mobilitat dels discapacitats visuals: Els PIU
(Pantalles d'Informació a l'Usuari) i els SIU (Servei d’Informació a
l’Usuari). El primer s’activarà amb el mateix control que activa els
semàfors adaptats i indicarà el número de l’autobús que arriba a la parada
i la seva direcció.
Els SIU són uns panells que indiquen la següent parada dins de l’autobús, tan
en vista, com en veu. Aquest servei no serà exclusiu dels discapacitats i serà
molt útil per a qualsevol usuari, si bé permetrà als discapacitats sensorials una
autonomia amb la que, fins ara, no comptaven i reivindicàvem des de fa molt
de temps. TMB sempre ha estat oberta a aquestes reivindicacions, però la
complexitat tècnica ha retardat fins ara la seva implantació. (Text complet p. 4)

PROJECTE “VIA LLIURE A L’ACCESSIBILITAT” DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Barcelona, des de l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat
(IMD) ha impulsat el projecte “Via lliure a l’accessibilitat”, iniciativa que vol fer
desaparèixer els obstacles i entrebancs que omplen la geografia de la nostra ciutat.
Cavallets de tisora, testos i jardineres, tenen ara els dies comptats i sembla que es vol
imposar la normativa, ja vigent, sobre accessibilitat.
El projecte té tres fases. En la primera, que s’endega ara, es donarà informació
als comerços de la ciutat i es provarà de sensibilitzar els comerciants. A la
segona fase, els ciutadans podrem denunciar les infraccions del codi
d’accessibilitat i els responsables seran advertits, sense ser sancionats. A la
tercera fase s’inclouen sancions per als infractors de la normativa que, tal
vegada llavors, deixi de ser un recull de bons propòsits i es transformi en
normativa urbana. (Text complet de la campanya de l’IMD: p. 4)

Col·labora:

ACTIVITATS I NOTÍCIES DEL TRIMESTRE
NOTÍCIES D’INTERÈS
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.
Els divendres, a partir de les sis de la tarda, l’associació Integra Reiki ofereix sessions gratuïtes de reiki
per als nostres socis i per a tothom que s’apropi a la nostra seu, si bé faran vacances els mesos de juliol i
agost.
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.
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, de ciència ficció, com el que ha escrit el nostre col·laborador, Daniel Rubio o sobre Retinosi
pigmentària, editat en paper i en Daisy per la Càtedra d’Investigació Bidons Egara (i que es distribueix
gratuïtament a tots els socis que el demanin).
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, per correu electrònic
Les òptiques especialitzades en baixa visió operatives a Barcelona de què en tenim notícia són:
Cottet, IMO i Òptica Fernando Palomar. Truqueu-nos per ampliar la informació sobre adreces i
formes de contactar. Recordeu que totes elles ofereixen descomptes als nostres socis i
col·laboradors.
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EDITORIAL: La crisi arriba al Tercer Sector
(Ve de la portada)
Aquest és un any de molts canvis. Malgrat les promeses, la contracció de la despesa social, tan a les
entitats privades, com a les institucions públiques ha castigat el Tercer Sector.
També a nosaltres, raó per la qual convocàrem una reunió de socis per al 29 de juny d’enguany. En el
nostre cas, per exemple, l’any passat aconseguírem 150.000 euros de finançament privat, que aquest any
es veurà reduït a ben poca cosa, a causa de la reducció dels pressupostos destinats a
Responsabilitat Social Corporativa de les empreses privades, si bé cerquem
empreses alternatives amb les que compensar la disminució en les aportacions dels
nostres col·laboradors tradicionals. També ens ha afectat, com a d’altres entitats,
l’endarreriment en la signatura dels convenis plurianuals amb la Generalitat, que,
hores d’ara, no sap quin és el sostre de finançament amb que comptarà, el que, afegit
a l’habitual endarreriment en els pagaments de les subvencions que, de manera
crònica, afecta les institucions públiques, ens posa en una situació comptable
compromesa.
Les empreses privades s’han vist minvades a causa de la reducció del crèdit de
les entitats bancàries, que encara proven de digerir els excessos que s’havien
fet en el crèdit hipotecari. Això ha obligat els governs a injectar diner públic en
el sistema financer per tal de sanejar la Banca, però si s’inverteix en això,
d’altra banda ha de sortir. A més la crisi immobiliària, que és en el fons de la
crisi creditícia, ha fet caure fins a la meitat els ingressos governamentals en
matèria impositiva i la baixada dels preus continuarà repercutint en les
possibilitats d’aquests impostos. Aquestes càrregues havien estat transferides a les comunitats autònomes
i als ajuntaments, és a dir, als nostres principals benefactors en matèria de subvencions.
A més, la reducció del crèdit fa que la tercera via que havíem emprat per a augmentar els serveis i complir
amb els nostres socis i amb els acords amb les institucions públiques, això és, l’endeutament de la nostra
entitat a través d’un compte de crèdit, s’hagi encarit i es demanin majors avals.
Amb tot, aquesta sembla ser la millor solució per a enfrontar aquest període de dificultats. El marc
financer de Catalunya acabarà definint-se, el crèdit tornarà a córrer i les institucions públiques
continuaran la tasca per a la què han estat elegides. Cal però assegurar portes i finestres i protegir els
puntals de la casa, com quan s’acosta un huracà. Per a això varem convocar una reunió el proppassat 29
de juny on exposàrem aquestes previsions i demanàrem el vostre suport.
A aquesta reunió es suscitaren diverses alternatives, però s’acordà de prendre diverses iniciatives:
• Que els socis provin d’aconseguir d’altres socis o col·laboradors fent difusió de l’entitat en el seu
entorn.
• Que els socis amb contactes en empreses privades els facin servir per a ajudar-nos a trobar noves
fonts de finançament.
• Provar d’unir esforços amb d’altres entitats del sector per a aconseguir millor finançament, tan a
través de projectes concrets, com establint entre lligams més forts entre les nostres entitats.
A més també es demanaren socis disposats a representar-nos en cada un dels deu districtes de la ciutat de
Barcelona a les reunions que l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat està convocant. També
necessitàvem socis que volguessin representar-nos en diferents actes institucionals, de diferent mena, on
no podíem acudir per coincidir amb d’altres actes on també havíem d’assistir. Estigué disposada a fer-nos
costat la Rosa Gratacós d’entre els presents, però esperem que molts de vosaltres, que no poguéreu
assistir, us animeu a fer-nos costat
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ELS PIU I ELS SIU, MÉS APROP
(Ve de la portada)
TMB aviat donarà per finalitzades les proves pilot de dos serveis que seran cabdals per a la mobilitat dels
discapacitats visuals: Els PIU (Pantalles d'Informació a l'Usuari) i els SIU (Servei d’Informació a
l’Usuari). El primer s’activarà amb el mateix control que activa els semàfors adaptats i indicarà el número
de l’autobús que arriba a la parada i la seva direcció.
L’Ajuntament afirma que totes les parades estaran adaptades en acabar el
2009, si bé admet que el sistema PIU s’anirà implantant mica en mica, a una
velocitat de 39 parades per setmana i, si bé afirma que ja ha instal·lat el servei
a 600 parades, no estarà definitivament implantat fins el 2011. Els PIU actuals
permeten conèixer el temps d’espera i, en una fase futura, permetran saber les
possibles incidències i alteracions en el servei.
Els SIU són uns panells que indiquen la següent parada dins de l’autobús, tan en vista, com en veu.
Aquest servei no serà exclusiu dels discapacitats i serà molt útil per a qualsevol usuari, si bé permetrà als
discapacitats sensorials una autonomia amb la que, fins ara, no comptaven i reivindicàvem des de fa molt
de temps. TMB sempre ha estat oberta a aquestes reivindicacions, però la complexitat tècnica ha retardat
fins ara la seva implantació. En molts autobusos ja hem vist i sentit el seu funcionament, però encara és
en període de prova i té nombroses errades i sovint queda fora de servei. Esperem que ràpidament es
solucionin totes aquestes deficiències tècniques i podem gaudir completament d’un servei necessari, tan
per a persones amb discapacitat, com per a qualsevol altre usuari.
D’altra banda la RENFE ha estrenat el seu propi SIU (Sistema
d’Informació a l’Usuari), si bé únicament funciona a Barcelona a les
estacions que presten serveis a persones amb discapacitat i dificultats als
desplaçaments, que són: Barcelona Estació de França, Barcelona Sants i
Barcelona Plaça Catalunya (per a rodalies). La reserva de bitllet i
sol·licitud es podran fer únicament per telèfon 902 24 05 05, és a dir un
sistema restringit i escadusser, que esperem vagi millorant la seva
extensió, així com la incomprensible utilització d’un telèfon “902” per a
donar informació obligada i que hauria de ser evidentment gratuïta. Altrament donar informació
únicament a través del telèfon no és donar informació completament adaptada.

PROJECTE “VIA LLIURE A L’ACCESSIBILITAT” DE L’AJUNTAMENT
(Ve de la portada. Text servit per l’IMD):
“CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’OCUPACIÓ ABUSIVA DE LA VIA
PÚBLICA, MILLORANT-NE L’ACCESSIBILITAT.
SITUACIÓ DE PARTIDA / MARC GENERAL:
El pla d’accessibilitat de Barcelona va finalitzar l’any 2006, i en aquest moment es pot dir que és una de
les ciutats més accessibles d’Europa, amb un alt percentatge de carrers adaptats (amb guals de vianants i
encaminaments per a les persones cegues, semàfors sonors, autobusos de pis baix) i altres mesures que
s’estan implantant com: avisos acústics i visuals de parades al bus, identificació sonora del mateix, etc.
Malgrat tot les persones amb discapacitat que transiten o volen transitar d’una manera autònoma per la
ciutat troben obstacles, de vegades fixos (com testos de plantes) o altres que no sempre estan en el mateix
lloc, cartes dels bars i restaurants, plantes de floristeries, etc.) que dificulten el pas per la vorera.
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Tant l’Àrea de Promoció Econòmica com algun districte han fet difusió de bones pràctiques del comerç,
que fan referència a la facilitat d’accés a les persones que tenen problemes de mobilitat. Actualment la
Direcció Executiva dels Serveis d’Inspecció té interès que la nostra campanya tingui un efecte
sensibilitzador que faciliti la seva intervenció
JUSTIFICACIÓ
Les voreres dels carreres de la ciutat estan en multitud d’ocasions ocupades per objectes per tal de fer un
toc d’alerta als vianants sobre l’existència d’un determinat establiment comercial. Aquesta ocupació,
excepte en uns casos molt determinats, no té cap tipus de llicència i la seva ubicació a la vorera és
indiscriminada i variable, constituint un obstacle per als vianants.
Les persones amb discapacitats motrius o visuals són les que amb més dificultats es troben a l’hora de
transitar pels carrers. Per això és necessària l’existència d’un itinerari de vianants, lliure d’obstacles, que
els garanteixi el seu ús amb autonomia i independència de qualsevol persona.
Aquest itinerari ha de tenir unes dimensions mínimes de 0,90 m d’amplada per 2,10 m d’alçada i que
segueixi la línia de façana perquè aquesta pugui fer de punt de referència per les persones cegues.
Descripció dels obstacles
Els principals objectes que s’hi detecten són: faristols i pissarres amb menús,
amb propaganda de productes de supermercats, de pastisseries i fleques;
atraccions infantils; testos davant botigues, bars i hotels; postalers, faristols
amb fulletons de propaganda a agències de viatges.
També les terrasses de bars, floristeries i fruiteries amb llicència o no. Els que tenen llicència no sempre
respecten els límits de la seva ubicació ni tenen sistemes de detecció normatius.
OBJECTIU
Aconseguir una millora en l’accessibilitat de la via pública a través d’una disminució de la ocupació
il·legal i abusiva de les voreres.
• Sensibilitzar el propietaris d’establiments comercials sobre la necessitat de deixar lliure
d’obstacles l’itinerari de vianants no ocupant la vorera amb cap tipus d’objecte.
• Augmentar la disciplina viària dels propietaris d’establiments comercials en referència a
l’ocupació de voreres.
• Exercir l’autoritat municipal en aquest aspecte.
MISSATGE PRINCIPAL A TRANSMETRE:
Barcelona ciutat accessible per a tothom, on les persones amb discapacitat es poden moure amb
autonomia (sense el suport d’una tercera persona).
QUÈ VOLEM TRANSMETRE AL COMERCIANT:
Que la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament i els col·lectius de persones amb discapacitat han optat per un
model de ciutat que aposta per l’autonomia de les persones i per aquest motiu l’Ajuntament ha invertit en
accessibilitat a la via pública, als edificis públics i al transport.
Que una ciutat accessible és una ciutat més humana.
Que les millores en accessibilitat són imprescindibles per a les persones amb discapacitat i facilitadores
per a la resta de persones.
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Un gual de vianants és va dissenyar pensant en les persones que van en cadira de rodes, però ara si en
alguna vorera no en hi ha, tots el trobem a faltar, i especialment si portem un cotxet de nadó o un carro de
la compra.”
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Direcció Executiva dels Serveis d’Inspecció

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 96,3% 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. El darrer trimestre de 2008 varem
atendre a 8 usuaris en aquest servei. El primer quadrimestre del 2009, només hem atès els casos més
urgents (4) per baixa maternal de la nostra rehabilitadora. Volem aprofitar l’avinentesa per a felicitar-la
ara que ha estat mare d’una nena preciosa i comunicar-vos a tots vosaltres la feliç notícia. Durant la baixa
maternal ha estat substituïda per una altra companya a qui instruí en les tasques que havia de fer. Tornarà
a incorporar-se a finals d’octubre.
•

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.
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
Aquest trimestre lliurarem gratuïtament un llibre reproduït en sistema llibre - parlat (CD en MP3) a tots
els socis. El llibre seleccionat en aquesta ocasió ha estat:
•

RINGU TULKU RIMPOTCHE, El budismo explicado a los occidentales, Viena Ediciones, 282 p.

www.blindrecords.net
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L’augment dels audiollibres comercials ens permet desistir de cobrir aquest espai que empreses
comercials comencen a ocupar i que també és servida per Internet. També la ONCE ha canviat la seva
política i, presentant un informe mèdic en que s’afirmi que la persona té dificultats serioses per a la
lectura, pot accedir al servei de Llibre Parlat d’aquesta institució. Altrament, es poden trobar a Internet
pàgines webs on descarregar llibres de forma completament legal (per a persones cegues), com és el cas
de les pàgines:
www.ivox.com (internacional). Redirigeix a d’altres pàgines on comprar-los o descarregar-los
www.tiflolibro.com (argentina). Redirigeix a d’altres pàgines on comprar-los o descarregar-los
www.audiomol.com (espanyola) És de pagament.
www.leerescuchando.com (mexicana). És gratuïta.
De tota manera, encara respondrem als encàrrecs puntuals que els socis ens pugueu fer d’aquells títols que
no trobeu en aquest nou mercat. Us els podrem servir en el format de 4 pistes tradicional (fins que no hi
quedin cintes de casset o els aparells ens fallin definitivament), bé en format MP3, en un compact disk, o
bé en format Daisy. Es pagarà, com fins ara, la meitat el soci i l’altra meitat l’Associació, tot i que la
comissió de Cultura de l’Associació podria decidir de fer el títol per a tots els socis i que l’Associació
pagui el total de la producció del mateix, com en el cas del llibre que us hem ofert per al present trimestre.
2. AUDIOLLIBRES COMERCIALS
Recordar-vos que existeixen audiollibres comercials que es poden comprar com qualsevol altre llibre. Son
llibres editats en compact disk, normalment en format audio, per a reproduir-los en qualsevol aparell de
música. Destaquem les col·leccions “Clásicos Universales” de l’editorial especialitzada Audiolibros
Didaco i “De viva voz”, de l’editorial Vizor, que recull llibres de poesia. També ha aparegut recentment
una editorial que comercialitza únicament llibres en veu en MP3, Audiollibres: Llibres de Veu i que es pot
trobar en alguns punts de Catalunya, però amb més facilitat a Internet www.llibresdeveu.com.
Estem en negociacions amb les biblioteques, a través de la Diputació de Barcelona, per tal que disposin
de recursos per a l’accés de les persones amb discapacitat visual als seus fons, inclosos els llibres parlats
comercials, que també comencen a conservar.
En definitiva, congratular-nos que en el tema de la literatura parlada s’han fet avenços definitius que ens
apropen amb decisió a la normalitat i que, sense abaixar encara la guàrdia, es pot considerar que aquesta
reivindicació tradicional ja està aconseguida i només cal afermar-la.
3. AUDIODESCRIPCIÓ
A més de la Temporada d’Òpera Audiodescrita al Liceu, en la mateixa línia que l’any passat, volem
destacar el canvi de mentalitat d’alguns teatres públics que estan programant audiodescripcions de forma
regular. Hem de destacar les accions del Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure i del Festival
Grec de Barcelona i desitjar que els teatres privats també segueixin aquest exemple.
Us recordem que ja comptem a l’Associació amb una DVDteca, encara escadussera, però que ja disposa
dels 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.
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ÀREA PSICOLÒGICA
Com sabeu, el servei d’atenció psicològica és a càrrec de Felipe Yagüe, psicòleg, en l’horari: dilluns,
dimecres i dijous de 10 a 19 hores.
1. ATENCIÓ INDIVIDUAL
Aquest servei ha atès a 16 persones el darrer trimestre de 2008 i 18 en el primer quadrimestre de 2009, en
un total de 95 sessions individuals. Cada sessió es fa a un preu, per als socis, de 15 EUR, excepte la
primera visita que és gratuïta. Cal demanar cita prèvia.
La feina que portem a terme en aquesta àrea gira en torn a la adaptació a la discapacitat visual, i també
per l’altre costat, a qualsevol necessitat d’orientació o atenció terapèutica que pugui requerir algun dels
nostres socis.
2. GRUPS D’AJUDA MÚTUA
Des del desembre fem reunions periòdiques d’un grup d’ajuda mútua (G.A.M.), amb deu assistents
habituals, que varem iniciar pel suggeriment d’alguns dels nostres socis. L’experiència funciona realment
bé, encara que hi hagin aspectes a millorar en els nivells de satisfacció que ens aporta. Es reuneix
quinzenalment, els dilluns d’11:45 a 13:15, sota la guia del nostre psicòleg. En aquest moment el grup es
troba tancat, però preparem un segon grup al qual et pots afegir, si no vas ser a temps d’apuntar-te al
primer.
3. ALTRES ACTIVITATS
Del 31 de gener al 14 de març s’oferí un taller de musicoteràpia a la nostra seu al que acudiren
regularment set socis i voluntaris.
També pensem organitzar xerrades d’interès dintre de l’àmbit psicològic, així com tallers de on donar
sortida a inquietuds de creixement o desenvolupament psicològic que puguin sorgir dels nostres socis, per
a les quals s’accepten suggeriments.

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 han
passat de les 270 accions formatives el trimestre anterior a 349 el darrer trimestre de 2008, la qual cosa
suposa un increment d’un 29%. Lamentablement el 2009 hem sofert un daltabaix en aquest servei i s’ha
vist reduït de forma considerable. Esperem que, a partir de setembre el servei estigui reestructurat i
plenament operatiu

8

•

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 Johana Vásquez i d’altres professors sota la seva direcció. Tenen caràcter setmanal i 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. Consulteunos 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 sol·licituds 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 sol·licituds puntuals de servei tècnic informàtic, a
un preu de 35 euros per hora.
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
sol·licituds 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 sol·licituds.

•

Classes d’anglès a l’Associaciació. Estan adreçades a persones cegues, amb baixa visió, a
voluntaris i a familiars. Professors nadius. 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.

INTEGRACIÓ SOCIAL
L’Aula d’Estudis Socials (AES) és una entitat sense afany de lucre, que té com a objectiu principal la
formació dels professionals, universitaris, estudiants i escolars, així com la de la societat en general, sobre
tota la problemàtica social, fent però més incidència en el camp de les persones amb discapacitat. Sorgí
l’any 1999 per a atendre l’Àrea d’Integració Social de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya:
B1+B2+B3 i ocupar-se de les tasques de formació que aquesta assumís.
Els docents que imparteixen els nostres cursos són profunds coneixedors de la matèria, tota vegada que, o
són persones afectades de les discapacitats de les quals tracten, o bé són especialistes amb una
llarguíssima experiència professional.
Des de sempre hem fet formació a centenars de professionals que, de
forma individual o en grup, s’han interessat per conèixer més de prop
el món de les persones amb discapacitat o altres temes d’interès
social que es treballen en els nostres cursos. Hem format tota mena
de col·lectius, com metges, oftalmòlegs (entre d’altres centres: IMO,
IOB o Institut Català de la Retina), òptics, personal d’hospitals
públics a través de l’Institut d’Estudis de la Salut, (com son els
hospitals de la Santa Creu i de Sant Pau, de Bellvitge, Germans Tries
i Pujol, del Sagrat Cor o el Consorci Sanitari Integral), personal de
grans superfícies, de comerços al menut, professors de primària i secundària, funcionaris públics i altre
personal contractat per les Administracions (en institucions com l’Ajuntament de Castellar del Vallès, de
Cambrils i de Barcelona o Departaments de la Generalitat com el d’Acció Social i Ciutadania), personal
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d’associacions i fundacions del Tercer Sector (com el cas d’ACIDH, Associació Catalana d’Integració i
Desenvolupament Humà), etc.
En aquest sentit, des de l’any acadèmic 2007-2008 el nostre Curs de formació sobre persones amb
disminució, de 30 hores, ha estat reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya com a formació permanent per al professorat, la qual cosa ens permet arribar també als nens
al seu través i és vàlid, en aquesta categoria, en les oposicions que convoca el predit Departament, a més
aquest curs compta en les oposicions que convoca el predit Departament.
Des de l’any 2000 hem ofert fins a 25 cursos diferents que estaven reconeguts com a crèdits de lliure
elecció per diferents universitats catalanes, amb els que hem format més de 10.000 alumnes, dels què, en
l’actualitat, encara s’imparteixen cinc. L’entrada en vigor del Pla de Bolonya obliga a cercar altres
maneres de col·laborar amb les universitats, com la participació en màsters i postgraus.
Cursos amb crèdits de Lliure Elecció:
1. Curs de Formació sobre persones amb Disminució (UAB i formació permanent per al professorat)
2. Accessibilitat i projectes (UIC)
3. Les Persones amb Dependencies (UIC)
4. Curs sobre Globalització Social (UAB)
5. Curs d’Economia Social y Gestió en el Tercer Sector (UAB)
Cursos d’estiu disponibles:
Curs de Formació sobre persones amb Disminució (UAB i formació permanent professorat)
• DC09: 13, 14, 15, 16 i 20 de juliol de 2009. (Matí: de 10 a 14 h.)
• DC10: 20, 21, 22, 23 i 27, de juliol de 2009. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.).

Des dels nostres inicis formem alumnes de mòduls de grau superior i mitjà de Formació Professional,
com Integració Social, Auxiliar de Clínica, Jardí d’Infància o radiofonia, en diversos centres, com CEIR,
ARCO, Severo Ochoa, Can Vilumara, Escola Roca, Escola Bonanova, etc. En aquesta important tasca
hem arribat a formar a més de 2.000 alumnes.
També hem format centenars d’alumnes de primària i secundària obligatòria a través de xerrades i
conferències que han estat molt profitoses per a educar en l’accessibilititat i la integració de les
diferències, a la classe i fora d’ella. Estem en contacte amb el Departament d’Ensenyament, a fi
d’aconseguir universalitzar aquesta formació per a tots els nens de Catalunya. Aquesta experiència s’ha
dut a terme a escoles com Pau Romeva, Sant Ramon Nonat, Escola Industrial de Sabadell, Pau Vila,
Agustí Serra, La Salle Barceloneta, Sant Jordi, etc. Destacarem la prova pilot de curset de sensibilització
sobre persones amb discapacitat, desenvolupat al CEIP Pau Romeva entre el 16 de febrer i el 5 de juny
d’enguany.
És tasca inherent a la nostra entitat formar tots els voluntaris que arriben a l’Associació, diversos
centenars en aquests anys. A més hem format voluntaris a través de l’Escola d’Estiu de l’INCAVOL (ara
Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat) i a través de l’Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social. També varem donar un Curs de Gestío d’Entitats destinat a presidents
d’associacions de pacients d’epilèpsia, organitzat per la Fundació Pfizer, a partir del nostre curs de Gestío
d’Entitats, enfocat a voluntaris que desenvolupen tasques de gestió en les seves entitats. Igualment hem
obert tots els nostres cursos a l’Associació de Voluntaris de “la Caixa” Barcelona – Barcelonès, com a
col•laboració amb aquesta entitat. Altrament, el disseny dels cursos permet que, per a la majoria d’ells, no
es necessiti una formació específica prèvia i, per tant qualsevol ciutadà pugui participar-ne, perquè la
formació de tota la societat és el nostre objectiu
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Per tal d’assolir aquest ambiciós objectiu és que hem dissenyat campanyes de sensibilització i hem fet
constant aparició en mitjans de comunicació, dels les què destaquem l’edició i presentació de tres
programes de ràdio a RKB Radio Kanal Barcelona (106.9 FM): Aula d’Estudis Socials, Sense afany de
lucre i A primera línia, així com un projecte d’emissora pròpia
a través d’Internet. A televisió editem i presentem el programa
B1+B2+B3, a través de la cadena de televisió per internet
www.discapacidad.tv. També hem participat en l’elaboració
de documentals: Ver a Oscuras, El factor sensible (en
col·laboració amb la Plataforma d’Entitats de Persones amb
Discapacitats del Districte de Les Corts) i Ver para creer, que
s’estan passant a moltes escoles i s’emeten per algunes
cadenes de televisió.
Finalment des de la nostra entitat assessorem les entitats del Tercer Sector que ens ho demanen a
millorar la seva gestió i millorar la seva capacitat de donar-se a conèixer al seu públic objectiu (i a tota la
societat). Entre d’altres entitats, podríem fer esment d’Ayca (Ayuda a las Comunidades Andinas),
Associació Catalana Pro Persones Sordcegues (APSOCECAT), o Asociación de Mujeres
Emprendedoras Extranjeras. D’altra banda, també fem orientació a empreses sobre com respondre a la
seva responsabilitat social corporativa i propiciar la contractació de persones amb discapacitat.
Destacarem en aquest sentit el curs per a empresaris que projectem en col•laboració amb la Fundació
ADECCO.
Les accions que hem portat a terme el darrer trimestre de 2008 i el primer quadrimestre de 2009 han estat
les següents:
•
•
•
•
•
•
•

18 de setembre: Curs a l’hospital general de catalunya a fisioterapeutas i infermeras (22 alumnes).
17 d’octubre: Els treballadors de l’ACCDV varen rebre un curs de formació sobre riscos laborals
per personal del Departament de Treball.
5 de novembre: Curs a 15 alumnes de geriatria, organitzat per l’ICASS.
2 de desembre: Curs a 25 professionals de l’Hospital del Mar en una prova pilot de l’Institut
Català de la Salut (ICS) per a format trots els professionals catalans de la salut en el futur.
4 desembre: Curs a 30 alumnes de Integració Social de l’Escola Roca.
Durant el darrer trimestre de 2008 varem impartit el Curs de formació sobre persones amb
ceguesa i disminució visual a 173 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o
bé a professors per a la seva formació permanent.
A més hem atès a 20 estudiants d’ESO, 10 universitaris de diferents universitats i 5 estudiants de
màsters o postgraus, que volien estudiar temes relacionats am les discapacitats visuals.

2009
•
•
•
•
•
•

19 de gener: Conferència de sensibilització sobre discapacitats a 50 alumnes de 4rt d’ESO del
Col·legi Sant Ramon Nonat.
21 de gener: Els treballadors de l’ACCDV varen rebre un curs de formació sobre riscos laborals
per personal del Departament de Treball.
21 de gener: Curs sobre discapacitat visual a 29 alumnes del Mòdul Superior d’Integració Social,
del centre d’estudis CEIR.
3 de febrer: Curs sobre accessibilitat per a discapacitats visuals a 21 alumnes de 5è curs
d’Arquitectura, de la Universitat Internacional de Catalunya.
10 de febrer: Curs sobre discapacitat visual a 29 alumnes del Mòdul Superior d’Integració Social,
de l’Institut Severo Ochoa.
10 de febrer: Prova pilot de partit de goalball amb 88 alumnes de Primària i ESO del col·legi Sant
Ramon Nonat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de febrer: Comença la Prova Pilot d’un curs sobre discapacitats per a alumnes de Primària.
S’efectua amb 48 alumnes de 6è de Primària del CEIP Pau Romeva de Barcelona. Manel Martí
féu la introducció al curs i parlà de la discapacitat visual.
20 de febrer: Curs sobre discapacitat visual a 21 alumnes del Mòdul Superior d’Integració Social,
del centre d’estudis ARCO.
24 de febrer: Conferència sobre discapacitat visual a 21 alumnes del Mòdul Superior de Formació
Professional d’Òptica, de l’IES Joan Brossa.
17 de març: Segon dia de la Prova Pilot d’un curs sobre discapacitats per a alumnes de Primària.
S’efectua amb 48 alumnes de 6è de Primària del CEIP Pau Romeva de Barcelona. Enrique
Rovira-Beleta dissertà sobre la discapacitat física
25 i 26 de març: Assistència a un curs de l’Associació Avalon, sobre Captació de Fons.
1 abril: Curs sobre accessibilitat per a discapacitats a Marta Barba i un altre company seu de
l’empresa GGB.
24 d’abril: Taller de braille i bastó al Centre Cívic l’Elèctric, dins el programa Collserola sense
barreres.
29 d’abril: Tercer dia de la Prova Pilot d’un curs sobre discapacitats per a alumnes de Primària.
S’efectua amb 48 alumnes de 6è de Primària del CEIP Pau Romeva de Barcelona. Lidia Lozano
s’ocupà de la part de sordesa.
Ha augmentat el nombre d’estudiants de tots els nivells educatius que es dirigeixen a nosaltres per
a cercar informació sobre la discapacitat visual, la qual cosa ens il·lusiona, però també ens dóna
molta feina. Fins a l’abril hem ajudat en les seves recerques a 25 alumnes de batxillerat i ESO, 12
alumnes universitaris, 4 estudiants de postgraus o màsters, així com a 15 persones que varen voler
visitar el nostre centre a títol personal.
Contacte
Adreça: C/. del Cardenal Reig 32, local 1, 08028 BARCELONA
Telèfon: 93-447-06-06
Fax:
93-447-01-14
E-mail: aes@aes.cat
Web: www.aes.cat

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, dins el projecte Tiflokiros, d’un gabinet de
quiromassatge i teràpies alternatives. Preu per sessió: 10
EUR. Horari a convenir. Cal demanar cita prèvia.
També oferírem als socis un Curs d’introducció al Reiki,
teràpia molt adient per a practicar-la un discapacitat
visual, perquè es recomana fer-la a les fosques. Es
desenvolupà el passat 21 de febrer, a la seu de
l’Associació, amb la participació de sis socis i voluntaris.
(Sessió de Reiki)
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REIVINDICACIÓ DELS DRETS DELS DISCAPACITATS VISUALS (B1, B2 o B3)
Acudim a totes les reunions que sobre el col·lectiu convoquen els Departaments de la Generalitat de
Catalunya o els ajuntaments, especialment les que convoca l’Institut Municipal de persones amb
Discapacitat, en les seves comissions d’Urbanisme, Transport, Informació i comunicació, Habitatge i
domòtica, Lles de Dependència i Autonomia Personal i Llei de Serveis Socials. A més, assessorem
ajuntaments i particulars que s’interessen per les nostres reivindicacions.
•
•
•
•
•

15 d’octubre: Reunió amb estudiants d’ARCO, que organitzen una recollida de signatures per a
protestar contra les barreres per a discapacitats.
27 d’octubre: Reunió de la Comissió d’Informació i Comunicació de l’IMD.
30 d’octubre: Reunió de la Comissió d’Urbanisme de l’IMD.
6 de novembre: Assistència a una conferencia sobre la Llei de Dependència i Autonomia Personal
a Golferichs.
24 de novembre: Presentació del curt promogut per la Plataforma d’Entitats de persones amb
Discapacitat del Districte de Les Corts “El Factor Sensible”.

2009
•
•
•
•
•

20 de gener: Reunió de la Comissió d’Habitage i domòtica de l’IMD.
23 de febrer: Reunió de la Comissió d’Informació i Comunicació de l’IMD.
24 de febrer: Reunió de la Comissió de Transport de l’IMD.
10 de març: Reunió de la Comissió d’Habitage i domòtica de l’IMD.
12 de març: Reunió de la Comissió de Transport de l’IMD.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 de setembre: Reunió amb Antonio Serratosa sobre el finançament de l’Associació.
22 de setembre: Reunió amb Pere Clotas de l’Agència d’Esponsorització i Mecenatge sobre el
finançament de l’Associació.
23 de setembre: Reunió a l’Ajuntament de Les Corts per a formar una plataforma per a aconseguir
la construcció 1.500 m² destinats a una residència per a discapacitats intel·lectuals.
29 de setembre: Reunió amb Susan Quibus i Mercè Guarro de l’IOB per a estrènyer relacions i
estudiar futures col·laboracions.
2 d’octubre: Reunió amb Valenti Farràs del CaixaForum per a impulsar l’accessibilitat del museu,
i que compti amb audiodescripció.
3 d’octubre: Reunió amb Àngel Bou promotor de la Fira de la Candelària de Molins de Rei per a
participar la nostra entitat en la mateixa.
7 d’octubre: Reunió amb Josep Martín del restaurant Royal Express per a reunir la Penya
Blaugrana de l’ACC en el seu establiment.
9 d’octubre: Dia internacional de la Visió i Ceguesa evitable. Celebració de una sessió de
spinning a cegues en el gimàs DIR de la Diagonal.
14 d’octubre: Reunió de la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de
Les Corts.
16 d’octubre: Reunió amb Francesc Pérez de ADECCO sobre les futures relacions de les nostres
entitats.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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16 d’octubre: Reunió dels veïns de Les Corts sobre la requalificació dels terrenys del Barça.
17 d’octubre: Reunió amb Iolanda Anguita, tècnica de Promoció i suport de l’Ajuntament al
Districte Sants-Montjuïc.
20 d’octubre: Assemblea ordinària de la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del
Districte de Les Corts.
20 d’octubre: Reunió amb Xavier Trias, de Convergència i Unió, sobre el tema del Barça.
21 d’octubre: Reunió amb Isabel Darder sobre el projecte de formació sobre discapacitats als nens
de tota Catalunya.
21 d’octubre: Reunió amb Assumpta Baig, de l’escola Rosa Sensat pel tema dels nostres cursos.
22 d’octubre: Reunió amb Mercè Gonzalez, arquitecte/interiorista sobre el tema de l’accessibilitat.
22 d’octubre: Reunió amb Josep Antoni Llopart, de Fira de Barcelona, sobre la propera celebració
de la fira Avante, en el 2010.
23 d’octubre: Assistència a la conferència de l’Observatori del Tercer Sector: Professions i
càrrecs a les ONGs.
24 d’octubre: Reunió amb Miquel Santobola i el sr. Gimeno del Club Esportiu Laietà, per tractar
sobre la requalificació dels terrenys del Barça.
29 d’octubre: Reunió amb Marta Rubio de l’Ajuntament de Barcelona, per tractar de la
requalificació dels terrenys del Barça i dels equipaments per al barri.
30 d’octubre: Reunió amb l’Institut Guttmann per a estrènyer relacions entre les nostres entitats.
30 d’octubre: Reunió dels veïns de Les Corts sobre el tema del Barça.
8 de novembre: Reunió amb Raquel Garcia i Yasmina Méndez per a tractar sobre la contractació
d’una responsable de Comunicació per a l’Associació.
11 de novembre: Assistència a l’acte del CAC A 500 dies apagada analògica i la problemàtica
per al futur de la TDT, realitzat a la seu de la ONCE de Barcelona.
12 de novembre: Reunió amb Eulàlia Pagès de l’escola Sant Ramon Nonat per a organitzar un
curs per a alumnes d’ESO.
12 de novembre: Reunió amb Carmen Fernández de la Fundació Pere Tarrés, per a parlar sobre els
nostres cursos.
13 de novembre: Reunió amb Anna Batet, de la Caixa, sobre la marató a RKB i sobre el
finançament de l’entitat.
20 de novembre: Reunió a la parròquia de Sant Ramon Nonat dels veïns del barri per a tractar
sobre la requalificació dels terrenys del Barça i adoptar una estratègia comuna.
20 i 21 de novembre: Presència amb un estant al Congrès de la Societat Catalana d’Oftalmologia
al Palau de Congressos de Catalunya.
1 de desembre: Presentació d’un estudi sobre el Tercer Sector, preparat per la Generalitat de
Catalunya.
3 de desembre: Jornada sobre la situació actual de la discapacitat a Catalunya, a la Casa del Mar,
organitzat pels Departaments de Governació, Acció Social i Ciutadania, Salut, Educació i Treball.
3 de desembre: Acte per a celebrar la Diada Internacional de la Discapacitat presidits per la
consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila i el president de l’IMD de Barcelona,
Ricard Gomà.
3 de desembre: Nova presentació del curt promogut per la Plataforma d’Entitats de persones amb
Discapacitat del Districte de Les Corts “El Factor Sensible”, aprofitant la celebració de la Diada
Internacional del Discapacitat a l’Ajuntament de Districte de Les Corts.
9 de desembre: Reunió amb Carme Esquirol, adjunta al president de la Generalitat per a temes
socials.
9 de desembre: Reunió amb Luís i Marçal Lorente, de RKB per a organitzar el programa sobre
esports adaptats “A primera línia” que produïrà l’Aula d’Estudis Socials.
9 de desembre: Reunió del Consell Municipal de persones amb Discapacitat de Les Corts.
9 de desembre: Celebració de la Diada Internacional del Voluntariat a l’edifici Axa.
11 de desembre: Entrega dels premis de Voluntariat 2009, al Palau de la Generalitat.

•
•

15 de desembre: Celebració d’un acte en conmemoració del 25 aniversari de l’ICASS.
19 de desembre: Reunió amb Roser Torrentó, Fidència Foz i Merche Barreneche, de l’IMD, per a
presentar-les una sol·licitud per a que tinguin en compte el nostre projecte de canvi de seu social.

2009
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

9 de gener: Acord de col·laboració entre TifloAccess, projecte de l’Associació, i altres empreses
que treballen el tema de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat. S’acordà informar els
altres d’oportunitats d’adaptacions i de contractar els serveis els uns dels altres per a poder oferir
solucions universals d’accessibilitat, donades les característiques de cada una de les entitats
presents: TifloAccess, especialista en accessibilitat web i adaptació informàtica (hardware i
software) de llocs de treball. ComAccess, especialista en adaptacions culturals, Rovira-Beleta
Arquitectos, disseny i execució d’espais accessibles (en edificis o a nivell urbanístic), Àgils
Comunicació, especialistes en adaptació d’esdeveniments i material audiovisual i encara d’altres
professionals que, a nivell personal, es volgueren afegir.
14 de gener: Reunió amb Richard Wakefield, de Publicitarios Implicados, per tal d’organitzar la
realització del documental Ver para creer, com a eina de sensibilització audiovisual.
15 de gener: Reunió amb Sergi Fresquet, de Ràdio Taxi 033, per a la formació dels taxistes
d’aquesta companyia i estudiar possibilitats de col·laboració mútua.
16 de gener: Reunió amb Arantxa Framis, directora del CEIP Pau Romeva per a organitzar el
projecte de prova pilot de curs sobre discapacitat per a alumnes Primària, que es fa amb alumnes
de 6è de Primària, com s’explicà també en l’apartat d’Integració Social.
19 de gener: Reunió de les Penyes amb el vicepresident del Barça, senyor Alfons Guday.
22 de gener: Reunió amb Montserrat Ballarín i Àngel Nogués, de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, per a presentar-los el nostre projecte de canvi de local i parlar del
finançament de la nostra entitat.
28 de gener: Reunió amb Albert Sòria, director general de la Fundació “la Caixa”, sobre el nostre
projecte de canvi de seu social.
29 de gener: Visionat del documental Ver para creer, a la Casa Elizalde.
29 de gener: Reunió amb Gemma Domènech, del Departament de Cultura de la Generalitat, sobre
el futur programa de ràdio que preparem.
29 de gener: Reunió amb Eulàlia Sánchez de l’Escola d’Òptica i Optometria de Terrassa, qui ens
mostra la nova seu del CUV (Centre Universitari de la Visió) permetrà que 150 estudiants per any
puguin realitzar pràctiques clíniques en un entorn de treball real, on es portaran a terme
investigació puntera en salut visual.
31 de gener i 1 de febrer: Estant a la Fira de la Candelera a Molins de Rei, amb classes de braille i
recorregut de sensibilització amb bastó.
2 de febrer: Reunió amb Jaume Forès, del Dept. de Governació, per a contactar amb d’altres
associacions de persones amb discapacitat visual d’arreu del món.
2 de febrer: Assistència a la presentació de la Memòria de l’Obra Social de “la Caixa” a la seva
seu central de Barcelona.
3 de febrer: Reunió amb Carolina Ragot, de Code Factory i José Manuel Azorín, de Vodafone,
sobre possibles acords de col·laboració des de l’Àrea d’Informàtica de l’Associació.
4 de febrer: Reunió amb Marià Marín, del Dept. de Cultura, per a presentar el nostre projecte
sobre el llibre parlat.
5 de febrer: Reunió amb Anna Albà i Sandra Martínez, de RACC Viatges, per a tractar possibles
col·laboracions entre les nostres entitats.
5 de febrer: Reunió amb Claudio Capelli, del canal de televisió per Internet www.discapacidad.tv,
per a la creació d’un programa setmanal, que es materialitzà el passat 5 de maig sota el nom:
B1+B2+B3.
9 de febrer: Assistència al Consell Municipal de Discapacitats de Les Corts, on ens acomiadàrem
del tècnic de l’IMD, en Gabi Barbeta, i se’ns presentà a la nova tècnica, na Iolanda Anguita.
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11 de febrer: Reunió amb General Òptica, per a establir lligams de col·laboració.
12 de febrer: Reunió amb l’empresa Accès Turisme, que ens presenta els seus projectes
d’accessibilitat en turisme i en actes culturals.
13 de febrer: Reunió amb Òptica Florit, per a establir lligams de col·laboració.
16 de febrer: Reunió de la Junta de la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del
Districte de Les Corts.
17 de febrer: Reunió amb Sílvia Esteve, de Catalunya Ràdio, per a preparar una entrevista a iCat
FM.
17 de febrer: Assistència a la presentació del Museu-Biblioteca “Víctor Balaguer”, de Vilanova i
la Geltrú, amb l’exposició “La mirada tàctil”, dins el projecte d’adaptació de museus de la
Diputació de Barcelona.
19 de febrer: Reunió amb Rosa Carrión, responsable de la Secció de Llibreria de “El Corte Inglés”
per tal d’acordar la confecció d’un estant, dins la secció, de venda específica d’audiollibres i
pel·lícules audiodescrites.
23 de febrer: Reunió de la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de Les
Corts amb Xavier Trias, regidor de l’Ajuntament de Barcelona per Convergència i Unió i amb
d’altres membres del seu equip.
25 de febrer: Reunió amb Montserrat Guri, del Dept. de Cultura per parlar sobre la sol·licitud d’un
conveni plurianual amb el seu Departament.
25 de febrer: Presentació del Centre de Dia per a discapacitats mentals de Les Corts.
26 de febrer: Reunió amb Àngels Garcia, de l’Àrea Laboral de l’IMD, per a presentar-la el nostre
projecte d’integració laboral “Tiflokiros”.
26 de febrer: Visita a la Casa Macaya, de l’Obra Social de “la Caixa”, acompanyats de Jordi
Gener, d’aquesta institució, a qui presentàrem el nostre projecte de canvi de local.
27 de febrer: Reunió amb Núria Pàmies, del Dept. de Treball de la Generalitat, per a presentar-la
el nostre projecte d’integració laboral “Tiflokiros”.
2 de març: Reunió amb Carmen Caja, Antoni Serratosa i Montse Rodó, del Dept. de Salut de la
Generalitat, per a sol·licitar-los subvencions per al present any per a l’Associació.
3 de març: Reunió amb Mercè Oms i Joan Codina, de Convergència i Unió, que ens explicaren les
seves actuacions en favor de les persones amb discapacitat a Barcelona.
4 de març: Reunió amb Anna Pàmies i Gregori Martínez, del CRIC, empresa dedicada a la
investigació en Noves Tecnologies en projectes d’àmbit europeu i s’interessen per a presentar
projectes dins de l’àmbit de la ceguesa.
4 de març: Reunió amb l’ACIDH (Associació Catalana per al Desenvolupament Humà), per a
plantejar la utilització dels seus serveis per part d’un soci nostre que els requeria.
9 de març: Reunió amb Xavier Sureda sobre el projecte d’edició d’un documental sobre la vida
quotidiana d’una persona amb discapacitat visual.
9 de març: Reunió amb Iolanda Anguita, nova tècnica de l’IMD a Les Corts.
10 de març: Reunió amb Jordi Monés, de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), per a tractar de
la col·laboració amb la seva entitat.
12 de març: Reunió amb Núria Payà i Joan Lluís Gil, del Dept. d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, per a tractar del finançament de la nostra entitat.
18 de març: Resposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, en Joan Manuel
Tresserras, en què es dóna per assabentat de la informació que l’hi havíem fet arribar sobre les
pel·lícules audiodescrites i en què deia que es tindria en compte per a la nova Llei del Cinema a
Catalunya.
19 de març: Entrevista a Ricard Gomà, president de l’IMD, amb la intenció que es publiqui al
proper número de la revista l’ull.
20 de març: Reunió amb Valentina Varga, del Teatro de los Sentidos, sobre una possible
col·laboració amb la seva entitat.
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20 de març: Reunió amb Ramon Vílchez, de la Subdirecció General d’Associacionisme i
Voluntariat, per a tractar sobre la col·laboració amb la nostra entitat.
21 de març: Assistència a l’Assemblea Anual Ordinària (i Extraordinària) de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS), on s’aprovà la reforma dels estatuts de l’entitat i es feu
balanç de l’any 2008.
23 de març: Reunió del Consell Municipal de Discapacitats de Les Corts per a preparar la Diada
Internacional de la Discapacitat i reunió de la Comissió de Formació de Les Corts.
26 i 27 de març: Assistència al 2n Congrés de la Taula del Tercer Sector, a la Farga de
l’Hospitalet.
30 de març: Reunió del Consell Municipal de Discapacitats de Les Corts, amb les comissions
d’Equipaments i d’Escola Inclusiva.
1 d’abril: Reunió amb Pere Guardiola, de “la Caixa”, per a organitzar la marató de ràdio que
volem preparar.
2 d’abril: Reunió amb Dolors Capellades, que impulsa una editorial de llibres en veu, en especial a
través d’Internet, Llibresdeveu.com.
14 d’abril: Reunió amb Maria Enciso, presidenta de la Federació Catalana d’Esports per a
Discapacitats Visuals, per a parlar sobre esports per a discapacitats visuals.
16 d’abril: Assistència a UNIDISCAT, una Jornada preparada des del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, per tal de donar a conèixer algunes de les actuacions que estan duent a
terme les universitats catalanes envers l’estudiant amb discapacitat.
16 d’abril: Desistiment de Martha Moreo i Daniela Pérez, responsables del projecte TifloAccess,
de continuar-lo, la qual cosa implica la fi del projecte.
17 d’abril: Assistència, a l’hotel Fuster, de la presentació del llibre Accesibilidad en la empresa,
editat per la Fundación ADECCO.
17 d’abril: Reunió amb Cecília Fàbrega, directora de l’ICASS Barcelona, en què es tractà la
possibilitat de signar un concert de col·laboració amb la Generalitat.
21 d’abril: Reunió amb Pere Clotas, de l’Agència de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat, per
tal de continuar la recerca d’empreses disposades a col·laborar amb nosaltres.
21 d’abril: Assistència a una conferència sobre la Universitat dels Pacients, que és una universitat
específica i monogràfica dedicada a pacients, familiars, cuidadors, voluntaris i ciutadans en
general, interessats en temes de salut i sanitat, a la que nosaltres pertanyem a través del For dels
Pacients.
28 d’abril: Reunió amb Josep Gironés, del Club de los Leones, per a establir relacions de
col·laboració amb la nostra entitat.
28 d’abril: Reunió amb Esther Planas, subdirectora general de la Fundació “la Caixa”, a qui es
presenta la sol·licitud per a convertir la Casa Macaya en la nostra nova seu social.

(Façana de la Casa Macaya)
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RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
En totes les nostres aparicions en mitjans de comunicació aprofitem per a sensibilitzar la gent sobre les
circumstàncies que envolten la discapacitat visual, les nostres dificultats, les nostres capacitats, i també
reivindicar els nostres drets, sovint reconeguts per les lleis, però conculcats en la pràctica quotidiana.
•
•
•
•
•
•
•

26 de setembre: Reunió amb Andreu Pechamé, de Puntex, per tractar de reprendre l’edició de la
nostra revista l’ull.
9 d’octubre: Acte de Càtedra UNESCO a RKB Ràdio, Proyecto 20.20 ningún ciego en el mundo.
10 d’octubre: Reunió amb Patricia Escudero, de Novartis, sobre la relació institucional de la seva
entitat amb l’ACCDV.
13 de novembre: Participació en la filmació dels nous autobusos i parades de Transports
Metropolitans de Barcelona per al programa “Obres” de Barcelona Televisió.
30 de novembre: Aparició en el programa “Obres” de Barcelona Televisió.
Tots els dimarts a l’emissora RKB, aparició com a convidats en el programa La Torre de Babel, a
les 13.05 h.
Tots els dijous a l’emissora RKB, edició i presentació del programa Sense afany de lucre, de 22 a
24 hores, per part de la nostra entitat germana, l’Aula d’Estudis Socials.

2009
•
•
•
•
•
•
•

30 de gener: Aparició a Radio Molins i a Tele Esplugues en ocasió de la nostra participació amb
un estant a la Fira de la Candelera de Molins de Rei.
3 de març: Aparició al programa La ciutat de tots, de Xavi Collado, a Onda Rambla.
15 de març: Entrevista per a iCat fm amb motiu de la nostra visita al museu Barbier-Mueller.
29 d’abril: Aparició a Canal Català TV, al programa Tu denúncies, de Miquel Valls, parlant entorn
a les barreres que afecten els discapacitats visuals.
Tots els dimarts a l’emissora RKB, aparició com a convidats en el programa La Torre de Babel, a
les 13.05 h.
Cada quinze dies, els dijous, aparició com a convidats a la tertúlia esportiva Sin concesiones, de
l’emissora RKB, per a incidir en l’esport adaptat. En aquest programa es donen notícies sobre
esports adaptats en començar i acabar l’emissió.
Cada setmana a l’emissora RKB, edició i presentació dels programes A primera línia, programa
d’esports per a discapacitats, els dilluns de 22 a 23 hores i Sense afany de lucre, programa sobre
les entitats del Tercer Sector, els dijous de 22 a 24 hores, per part de la nostra entitat germana,
l’Aula d’Estudis Socials.

ENTITATS QUE OFEREIXEN DESCOMPTES ALS NOSTRES SOCIS.
•
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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.

•

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

(Un soci prova una telelupa portàtil a ExpoLupa 2007)
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ACTIVITATS RELLEVANTS DELS TRIMESTRES PASSATS
Volem destacar especialment, que l’ any passat hem
pogut realitzar un viatge a l’estiu i aquest any també
en preparem un altre. Varem anar a Suïssa i, més
endavant ho explicà una voluntària, la Marina Barco,
en una xerrada a l’Associació. Altra xerrada, aquesta
sobre tecnologies adaptades, fou Dispositius per a
llegir llibres?, a càrrec del nostre company en
Manuel Costa. Cal destacar també els viatges
especials que varem fer per visitar l’Expo de
Saragossa i per visitar Andorra, aprofitant el pont
d’Hivern.

(Una instantània del nostre viatge a Andorra)

Aprofitant que al setembre encara feia calor anàrem a Sitges a gaudir de la
platja. També acudírem a les tradicionals excursions de descoberta de la
natura i dels nostres monuments, tot fent una caminada de Cambrils a Salou
o una visita a Sant Iscle de les Feixes. La visita al Pinàs del Vi programada,
la farem més endavant, donat que el dia que tocava ens va ploure a bots i
barrals i acabàrem refugiats a la pastisseria Mauri, prenent un cafè. Les
sortides culturals es completaren amb la visita a la Casa Batlló, de la mà de
la nostra col·laboradora, la Rosa Gratacós, així com a les exposicions
adaptades: La mirada tàctil, al museu d’Esplugues de Llobregat i sobre el
pintor Aleksandr Ródtxenko, a la Pedrera.
(Un moment de la visita La mirada tàctil, al Museu d’Esplugues de Llobregat)

El darrer trimestre de 2008 continuàrem aprofitant la
magnífica iniciativa de l’Auditori de Barcelona,
L’Auditori: Apropa, amb la què gaudírem dels espectacles
La Valse de Ravel i La setena de Beethoven. També
acudírem a sentir el concert Queen, la vuelta de la reina i
l’òpera adpatada Le Nozze di Figaro, d’en Wolfgang
Amadeus Mozart, al Liceu. Altra activitat entorn la
música va ser la sessió de Musicoteràpia del novembre.

(Escena del muntatge de Le Nozze di Figaro, al Liceu)

Els teatres s’estan animant a fer més programació audiodescrita, la qual cosa es
reflecteix en les nostres activitats. Aquest trimestre hem acudit a les obres Rok’n
Roll i El Bordell, al Teatre Lliure i Aloma, al Teatre Nacional de Catalunya.
(Una escena del muntatge del Teatre Nacional de Catalunya: Aloma)
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Ressenyar també dues trobades de germanor dels
socis: La tradicional de cap d’any, que es convertí en
un dinar de Nadal al restaurant El Punt i el sopar
d’agraïment a la tasca dels nostres voluntaris, que
anomenem, de fa alguns anys “Nit de la Visió” que
celebràrem altre cop al restaurant La Font del Bosc.
En darrer lloc recordar que la “Penya Barcelonista
de l’ACC” s’ha començat a reunir els dies de partit
al restaurant Royal Express per a seguir els partits
del Barça. Aquest darrer trimestre de 2008 només ho
ha pogut fer en quatre ocasions, però esperem
millorar la regularitat.
(Assistents al partit Barcelona – Reial Madrid)

2009

Del primer quadrimestre del 2009 hem de destacar el viatge
de Setmana Santa, que ens portà fins el País Basc, amb un
èxit inusitat de participació de socis que impedí a alguns
menys matiners d’acompanyar-nos. Igualment fou
institucionalment productiva la visita a la 157ª Fira de la
Candelària a Molins de Rei, on l’Associació tenia plantat un
estant per a ensenyar braille i un recorregut amb bastó per a
sensibilitzar el públic. També destacar les diverses
exposicions adaptades, que constaten que els museus
comencen a posar-se les piles.
(Visita al País Basc)

A les tradicionals excursions de descoberta de la natura
s’han afegit dos nous guies, la Flor Fernández i el Rafa
Fernández, que ens portaren pels voltants de Calella en
una distesa caminada. En Joan Martí ens dugué a
contemplar les tines monumentals de les Valls del
Montcau i ens portà a passejar pel Delta del Llobregat,
amb els diferents ocells que allà hi viuen. Altrament, en
Miquel Tormos ens dugué de Vallvidrera a Sant Pere
Màrtir i ens guià en una altra excursió pels turons de
Collserola, la Caminada dels turons. En canvi, la pluja
ens obligà a canviar la visita als boscos de Sentmenat
per un tast de xocolata. Més endavant reprendrem
aquesta visita.
(Visita a Vallvidriera)
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Les sortides culturals ens portaren al Museu Marítim a apropar-nos a les peripècies de Zheng-He, qui
dirigí expedicions marítimes que mobilitzaven centenars de vaixells i milers de mariners. L’emperador
xinès, Yongle però, en veure com era de gran el món i
quantes cultures diferents contenia, decidí renunciar a
una expansió que no es sentia amb capacitat de
controlar. També reconèixer l’esforç del museu BarbierMueller, l’únic museu d’Europa dedicat en exclusiva a
l’art precolombí, per a fer una visita adaptada. Al Poble
Nou, ens feren una visita guiada pel barri, sota el títol
Poble Nou, ciutat industrial. Per acabar recordarem que
la nostra col·laboradora Rosa Gratacós ens guià amb la
seva experiència i saviesa pel convent de Sant Bartomeu
de Bellpuig, on poguérem gaudir d’una maqueta del
convent, feta recentment.
(Visita a Bellpuig amb maqueta del monument)

En el marc de la iniciativa de l’Auditori de Barcelona,
L’Auditori: Apropa, acudírem als concerts titulats La cinquena de
Txaikovski i La vuitena de Bruckner. Al Liceu escoltàrem una
òpera audiodescrita Die Meistersinger von Nüremberg, d’en
Richard Wagner i del concert que en aquest teatre oferí Pasión
Vega.
(Die Meistersinger von Nüremberg)

L’esforç dels teatres per programar obres audiodescrites ens
porta a donar més importància a aquestes manifestacions
culturals dins de la nostra programació. Aquest primer
quadrimestre de 2009 hem anat a gaudir de les obres Mort
d’un viatjant i Traïció, al Teatre Lliure, L’inspector, al Teatre
Nacional de Catalunya i Tres monólogos de risa, al Teatreneu.

(L’Inspector, al TNC)
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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 30 de setembre, de 16 a 17 hores.
Animació sòcio-cultural: Reunió ordinària, dimecres dia 30 de setembre, de 17 a 18 hores.
Cultura: Reunió ordinària, dimecres dia 30 de setembre, de 18 a 19 hores.
Ajudes Tècniques: Reunió ordinària, dimecres dia 30 de setembre, de 19 a 20 hores.

(Despatx de l’Associació on s’acostumen a reunir les comissions)
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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)
Bidones Egara
Blind Records
Com-Access
Desarrollos Gus S.L.
El Corte Inglés
Gràfiques Sagrera
Imatge i Servei
Novartis
Oficina 3015 de “la Caixa”
Rehasoft (Ajudes Tècniques)
Sarbus S.A.
VSV Abogados Asociados
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Òptiques
Òptica Ares
Òptica Cottet
Òptica Fernando Palomar
Òptica Luna
Centres de Baixa Visió
Cottet Baixa Visió
Centres Oftalmològics
Institut de la Màcula i la Retina
IOB. Instituto Oftalmológico de Barcelona

