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NOVA CAPÇALERA
A partir del present butlletí canviem la nostra capçalera tradicional per tal de reflectir el canvi de nom de
la nostra entitat. Disculpeu per l’endarreriment amb què us arriba aquest butlletí, que abraça dos
quadrimestres, perquè ens ha costat molt de posar-lo en execució. Aquest encara és de transició y no
reflectirà tots els canvis que volem donar-li, per tal de fer-lo més àgil i dinàmic, deixant per a la Memòria
Anual les parts més feixugues i burocràtiques.
Aquesta tasca la portarà a terme la nostra responsable de Comunicació, la Yasmina Méndez, que és la
nova Redactora Cap del Butlletí i que espera en gaudiu del nou format i dels nous continguts, que mica en
mica anirem afegint.
També us volem felicitar el Nadal i aprofitar per a encoratjar-vos a participar en la difusió de les
participacions de loteria que aquest any també repartim, amb els números: 34.380 i 09.092. Molta sort!
Agraïm el vostre suport en les sortides
d’Animació, en les Comissions, en la
resposta que heu donat a les nostres
iniciatives d’educació, en especial per a
les classes d’informàtica, per la vostra
participació en els Grups d’Ajuda
Mútua i, en general, en tots els nostres
actes institucionals. Rebeu una cordial
salutació de tot l’equip de l’Associació,
que, des d’aquesta imatge que segueix,
us saludem i us desitgem un Feliç Any
2010.
Us encoratgem a participar, exposar les vostres idees, els vostres anhels. Volem treballar per vosaltres. De
vegades les coses es mouen d’una forma decebedorament lenta, però al final, quan mirem enrere vers allò
que hem fet tenim la satisfacció de contemplar com aquelles engrunes han millorat finalment els
fonaments de la nostra vida en societat.
De tant en tant hem de fixar-nos en aquella bastida ben adaptada, en l’oferta de teatre audiodescrit, en els
semàfors acústics instal·lats, i oblidar-nos (per un moment) de totes les bastides sense adaptar, de la falta
d’audiodescripció als cinemes i tants i tants altres problemes... Continuarem lluitant per un futur millor!
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NOTICIES 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 demanantho 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
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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.
Igualment ens dirigim a les Administracions perquè estableixin
protocols específics d’atenció per a aquestes persones, que permetin
fer-los arribar la informació actualitzada de les opcions disponibles
en totes les matèries que precisen per a propiciar la seva reintegració
a la comunitat. Han de recordar en tot moment que mantenir una
persona en la prostració és, a més d’inhumà, una malversació del
cabal social de la que ella és depositària i del què les Administracions
han de respondre davant de la Societat.

SERVEIS PERSONALS
Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual
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. Hem de destacar que la nostra
rehabilitadora, la Sònia Rotger, ja s’ha reincorporat després de la seva baixa per maternitat i s’han
reiniciat les classes amb 5 alumnes, de moment.
Fem una crida a totes les persones interessades en rebre classes de cuina adaptada, perquè estem preparant
un taller grupal, donat la petició per diversos socis que senten aquesta necessitat. Agrairem que us poseu
en contacte amb la Sònia o la Marli, per a posar en el nostre coneixement el vostre interès en apuntar-vos
i la vostra disponibilitat d’horaris. El taller, del què s’encarregaria la professora Eleonora Vives, que
compta amb una gran experiència en aquest camp i en el de la cuina terapèutica, només es podrà posar en
marxa si hi ha un mínim d’alumnes interessat, degut a què la professora viu fora de Barcelona i s’ha de
desplaçar fins aquí.
•
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 de psicologia
Continuem portant a terme una tasca important dirigida a millorar la qualitat de vida de les persones que
formem part de la nostra associació. Tenim una idea ben clara i per això emfatitzem el valor de l’àmbit
psicològic: Donades unes determinades circumstàncies, millors o pitjors, allò realment important per a
l’individu no són aquestes circumstàncies, i sí com interpretem i com vivim las coses que ens passen. És
fàcil pensar que les persones que viuen bé el seu aspecte familiar, el laboral, les seves relacions socials,
les seves aficions, etc., es senten felices; però també i sobretot funciona al contrari, es a dir, les persones
que es senten felices solen tenir un elevat èxit en els diferents aspectes de la seva vida. I això ens parla
d’una eina que, en primera i ultima instancia, es conforma com la més poderosa, la actitud vers les coses
que ens passen.
Atenció psicològica.
Podem trobar el nostre psicòleg a la nostra associació els dilluns, dimecres i dijous, de les 10 hores a les
19 hores. Es precís demanar hora prèvia, bé trucant al telèfon 93 447 04 04 i demanant pel Felipe Yague,
o bé per correu electrònic: felipe@b1b2b3.org. Lamentablement no podem finançar totalment aquest
servei. Les sessions terapèutiques tenen un preu molt econòmic de 15 euros, excepte la entrevista o sessió
inicial que es gratuïta.
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També us diem que volem ser sempre flexibles per adaptar-nos a qualsevol proposta o necessitat, així que
si teniu dificultats per l’horari, mobilitat, llunyania, o qualsevol altra qüestió o dubte , consulteu-nos si us
plau. Recordeu que on hi han dificultats també n’hi han solucions. En aquest sentit us proposem la
possibilitat de la atenció psicològica on line, en les diverses vies de comunicació possibles, com
alternativa a la atenció personal.
Grups d’ajuda mútua.
Properament farà un any del començament del grup d’ajuda mútua que es troba els dilluns, cada quinze
dies, a la nostra seu. L’experiència està esdevenint interessant i satisfactòria. Al voltant de 10 socis fan
trobades quinzenals, on s’intercanvien coneixements, experiències, emocions, etc… Sempre amb la
discapacitat visual de fons i amb la intenció de créixer personalment a partir de donar i rebre.
Xerrades i tallers.
Durant el any que ja s’apropa anirem fent xerrades i algun taller pràctic que puguem trobar interessant
tots nosaltres. Això s’anunciarà als canals informatius d’animació sociocultural. Estem oberts a les
vostres propostes al respecte.

SERVEIS CULTURALS
Llibre parlat i audiodescripció
Biblioteca parlada a l’associació
A disposició dels socis tenim 14 títols de llibres parlats, també tenim 5 llibres més en macrotipus i una
petita DVDteca, que ja disposa de 8 títols, que us podem prestar. Contacteu amb nosaltres per a més
informació sobre tots ells.
Audiollibres a internet
Han millorat molt les possibilitats d’accedir a títols parlats a través d’Internet. Tan llibres de text que es
poden llegir amb un lector de pantalla (com el Jaws) o en audio, que s’escolten directament. Hi ha
pàgines webs especialitzades on descarregar els llibres de forma completament legal (per a persones
cegues, com a mínim), 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.
www.llibresdeveu.com (catalana). És de pagament, però accepten encàrrec de llibres en prosa fins a 170
pàgines, inèdits i amb propietat sobre els drets d’autor.
Audiollibres comercials
L’augment dels audiollibres comercials ens permet desistir de cobrir aquest espai, que fins ara havíem
servit amb el projecte Llibre Parlat. Les empreses comercials comencen a publicar en aquest sistema, per
via tradicional i també per Internet. A més, 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. 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), o bé en CD, ja sigui en format MP3 o en format Daisy. Es pagarà el seu cost de
producció 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 demanat per a tots els socis i, llavors, l’Associació pagarà el
total de la producció del mateix, com ha estat el cas del darrer llibre que hem preparat.
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Les col·leccions amb audiollibres comercials que coneixem són: “Clásicos Universales” de l’editorial
especialitzada Audiolibros Didaco i “De viva voz”, de l’editorial Vizor, que recull llibres de poesia.
També hi ha una editorial que comercialitza únicament llibres en veu, en MP3, Audiollibres: Llibres de
Veu, que té alguns punts de venda físics a Catalunya, però és més fàcil trobar la seva producció a Internet.
Les biblioteques municipals comencen a disposar de recursos per a l’accés de les persones amb
discapacitat visual als seus fons, inclosos llibres parlats comercials, mercès a iniciatives de suport com la
de la Diputació de Barcelona.
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.
Audiodescripció
Comencem a disposar d’una cartellera regular d’espectacles en viu audiodescrits: Al Liceu, al Teatre
Nacional de Catalunya, al Teatre Lliure o al Festival Grec de Barcelona. Esperem que d’altres teatres,
inclosos els privats segueixin aquest exemple. Advertir però, que les audiodescripcions al Liceu es fan
seguint el “sistema anglès”, és a dir s’explica al principi de cada acte les línies generals de l’argument,
restant en silenci la resta de l’espectacle, tal i com fan a la ràdio, però amb menys mitjans tècnics.

Sortides d’animació sociocultural
Volem destacar especialment, que a l’agost varem realitzar un viatge a la
màgica ciutat d’Amsterdam, on varem gaudir caminant per la ciutat,
descobrint nous olors i sensacions, dels canals i de l’arquitectura dels
segles XVI i XVII. Cal destacar també els viatge que varem fer al pont de
maig per visitar la capital, Madrid on la Rosa Gratacós ens va explicar
moltes curiositats arquitectòniques i varem visitar un museu especial, el
Tiflològic, un museu per a discapacitats visuals on s’exposen maquetes
de monuments espanyols i estrangers, obres d’artistes cecs, etc.
Aprofitant l’arribada del calor al maig anàrem a la platja de la
Barceloneta a fer una mica d’exercici. També acudírem a les
tradicionals excursions de descoberta de la natura i dels nostres
monuments, tot fent una caminada l´Estany de Banyoles i Les
Estunes. Al Juny visitarem Arbúcies guiats per la Flor Fernández
varem passejar pels voltants
del Castell de Montsoriu. Al
juliol aprofitarem per gaudir
de Port Aventura i varem
tornar anar a la platja, aquest
cop a la de Sitges per banyar-nos i prendre el sol. Les sortides
culturals varem ser molt nombroses amb la visita al museu
d´Història, de la mà de la nostra col·laboradora, la Rosa Gratacós,
el Museu del Ferrocarril situat a Vilanova i la Geltrú, la visita al
Parlament de Catalunya. Una de les visites a destacar va ser al
juliol al Cosmocaixa a l’exposició “Toca, toca!”.
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Aquest 2009 hem continuat aprofitant les obres audiodescrites del Liceu, Die
Meistersinger von Nürenberg i Salomé. Respecte al teatre varem gaudir al Teatre
Grec per gaudir de “Don Carlos” de Friedrich von Schiller, un dels drames més
famosos i polèmics que parteix de la llegenda entorn la mort del príncep Carlos, fill
de Felip II.
Les conferencies també son habituals i s’aprenen coses noves, així doncs aquest
trimestre en gaudit de la xerrada “Descobrint Veneçuela” de la mà del voluntari
Albert de Jesus que ens descriví la zona caribenya cpm una terra plena de
contrastos, mar, selva, deserts, muntanes amb gent meravellosa. Una altre xerrada
important es la que ens van donar els mossos d’esquadra, que van venir a
l’associació a explicar-nos consells per poder afrontar els robatoris a casa.
Una de les activitats més importants va ser la Diada del Soci “Delícies del Moianès”, ens varem reunir
socis i voluntaris i de la mà del Joan pallarès varem descobrir el Moianès.
No ens podem oblidar del sopar al Restaurant Danzarama abans de les vacances d’estiu, on ens adjuntem
socis i voluntaris i ens acomiadem abans de marxar de vacances.

EDUCACIÓ
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,
lamentablement, durant bona part del 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.

Tiflotecnologia
•

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 la treballadora
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.
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Altres cursos
•

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 que 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. Aquest trimestre hem fet un seguit d’accions formatives que han beneficiat
51 professionals que, de forma individual o en grup, s’han interessat per conèixer més de prop el món de
les persones amb discapacitat, així com 267 alumnes universitaris.
Des de l’any acadèmic 2007-2008 el nostre Curs de formació sobre persones amb disminució, de 30
hores, està 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.
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 disponibles (2on semestre 2009-2010):
Curs de Formació sobre persones amb Disminució (UAB i formació permanent professorat)
• ES02: 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig de 2010. (Tarda: de 17 a 21 h.)
• GS02: 4, 5, i 6, de maig de 2010. (Tarda: de 17 a 21 h.).
• DC05: 15, 16, 17, 18 i 22 de març de 2010. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.)
• DC06: 10, 17, 24 d’abril, 8 i 15, de maig de 2010. (Matí: de 10 a 14 h.) Diss.
• DC07: 19, 20, 21, 22 i 26 d’abril de 2010. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.)
• DC08: 10, 11, 12, 13 i 17, de maig de 2010. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.).
• DC09: 5, 6, 7, 8 i 12 de juliol de 2010. (Matí: de 10 a 14 h.)
• DC10: 19, 20, 21, 22 i 26, de juliol de 2010. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.).

Per tal formar la societat general en l’àmbit de les persones amb discapacitat i altres temes de la
problemàtica social provem d’arribar al mitjans de comunicació. Després d’altres iniciatives en ràdio, des
del proppassat setembre som presents, amb el programa Sense afany de lucre, que tracta sobre les entitats
del Tercer Sector, i s’emet els diumenges de 15 a 16 hores a l’ona mitja de COMRàdio (882 OM). Amb
ell pretenem apropar als oients de COMRàdio tots els temes d’actualitat social: el món dels discapacitats,
el tercer món, els drets civils, la política social o l’ecologia i això es fa amb entrevistes a persones del
col·lectiu, a responsables d’àrees relacionades amb ell i a professionals del sector. També hem fet un
seguit d’accions que mereixen expressar-se:
•
•

13 de maig: Curs a 25 alumnes de 3er curs d’Òptica de l’Escola d’Òptica i Optometria de Terrassa
(EUOOT).
18 de maig: Curs a 14 alumnes del Màster d’Optometria de l’Escola d’Òptica i Optometria de
Terrassa (EUOOT).
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•
•
•
•
•
•
•

26 de maig: Curs a 50 professionals del món del turisme a l’Hotel Confortel
Barcelona, al Poble Nou. Una nova experiència que volem ampliar.
28 de maig: Quart 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. Rafael Ibáñez
dissertà sobre la discapacitat intel·lectual.
5 de juny: Cinquè 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. Cloenda i
avaluació, amb un èxit espectacular.
5 de juny: Curs de rehabilitació bàsica de bastó per a Antonio Ruiz de Conejo, ensinistrador de
gossos pigall.
25 de juny: Assistència a la presentació del llibre Personas dependientes, calidad de vida y nuevas
tecnologías, en el que hem col·laborat en la redacció d’algun dels seus articles.
Durant el segon quadrimestre de 2009 (maig – juliol) varem impartit el Curs de formació sobre
persones amb ceguesa i disminució visual a 228 estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) o bé a professors per a la seva formació permanent.
Moltes persones es dirigeixen a nosaltres per a cercar informació sobre la discapacitat visual. Fins
a l’agost hem ajudat en les seves recerques a 10 alumnes de batxillerat i ESO, 6 alumnes
universitaris i 2 estudiants de postgraus o màsters.

Finalment des de la nostra entitat assessorem les entitats del Tercer Sector que ens ho demanen per a
millorar la seva gestió i la seva capacitat de difusió. En citarem Ayca (Ayuda a las Comunidades
Andinas), Associació Catalana Pro Persones Sordcegues (APSOCECAT), o Asociación de Mujeres
Emprendedoras Extranjeras.
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

SERVEIS SOCIALS
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.
•

26 de maig: Reunió al Centre Cultural Can Fabra, de Sant Andreu, on el projecte Incorpora de la
Caixa presentà una Jornada sobre la responsabilitat social de les empreses, en col·laboració amb la
Fundació Trini-Jove, d’integració de joves en risc d’exclusió social.

•

29 de juny: Reunió amb Montserrat Moré, directora general de la Fundació Prevent i Doriena
Bagnoli, directora de l’Àrea Social de la predita Fundació, per parlar sobre la integració social del
col·lectiu de discapacitats visuals.
17 de juliol: Reunió amb Jaume Forés, amb qui es parlà d’afavorir la col·laboració amb el projecte
“Incorpora”, de la Caixa.

(Sessió de Reiki)

•
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Reivindicació dels nostres drets
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.
•
•
•
•

27 de maig: Prova dels PIU a Sant Quintí cantonada amb Pare Claret per iniciativa del IMD. Es
conclou que encara no estan a punt.
8 de juny: Reunió a l’IMD de la Comissió de comunicació i Informació.
15 de juny: Reunió del Consell Municipal de Les Corts amb ocasió de la diada Internacional dels
Discapacitats. Es va reivindicar nous equipaments i la requalificació del Ministadi.
13 de juliol: Reunió ama la Plataforma d’Associacions de Persones amb Discapacitat de Les Corts
per tractar dels equipaments al barri.

Relacions Institucionals
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.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 de maig: Presència amb un estant a l’Escola d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) per
participar a les Jornades de Baixa Visió que es realitzaren per a tots els seus alumnes.
25 de maig: Reunió amb Eduard Hernández, director de SIRIUS, al qui demanem un departament
específic per a discapacitat visual a la predita institució.
25 de maig: Participem a l’Assemblea General de la Plataforma d’Entitats de
Discapacitats de Les Corts.
27 de maig: Reunió amb Joaquim Condomine i Begoña García, de la
Fundació Marató de TV3, per a sol·licitar que la Marató de TV3 s’ocupi de
la discapacitat visual. No podem entrar per a l’edició de 2010, però entrem a
la llista per a properes edicions.
17 de juny: Reunió amb el senyor Pere Clotas, director del programa de patrocini de l’Agència de
Patrocini i Mecenatge de la Generalitat, qui ens indicà que Vodafone és un bon candidat per a fer
de patrocinador.
18 de juny: Reunió amb Vanessa Ocaña, d’Avalis, per a estudiar la possibilitat que la seva entitat
avalés el nostre compte de crèdit.
22 de juny: Visita als centres Paideia i Jerónimo de Moragas, que tracten persones amb
discapacitat intel·lectual.
23 de juny: Amb la de la Plataforma d’Entitats de les Corts, celebració de la Diada de la Diversitat
de l’Ajuntament de Barcelona, als Horts de Pedralbes.
2 de juliol: Reunió amb Dinamys, associació catalana per a la dinamització del tercer sector, on
cercàrem vies per a millorar el nostre finançament.
7 de juliol: Reunió amb Jordi Monés, de l’Institut de la Màcula i la Retina per a promoure
contactes amb laboratoris a la recerca de finançament.
8 de juliol: Reunió amb Natàlia Vives, directora de Comunicació de la Caixa, per a tractar temes
de col·laboració amb la seva entitat.
10 de juliol: Presentació de l’Informe sobre l’adaptació audiovisual per part de la Consell
Audiovisual de Catalunya, a la seu de la ONCE.
21 de juliol: Reunió amb Oriol Esteve, Mònica Duran i Carme Fita, del Consell Audiovisual de
Catalunya, sobre la implantació de la TDT i les programacions audiodescrites a Catalunya.
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•
•

28 de juliol: Reunió amb Carol Camino, professional de l’atenció a persones amb
Baixa Visió, per a estrènyer llaços i compartir experiències.
30 de juliol: La senyora Susana Mas, de la Conselleria de Governació i Administracions
públiques, visità el nostre local i varem explicar-li la nostra feina i els nostres projectes.

COMUNICACIÓ
Els mitjans
Discapacidad.tv és el primer canal televisiu dedicat al col·lectiu de persones amb discapacitat. En aquest
podem trobar el programa “B1+B2+B3” el programa dedicat al col·lectiu de persones amb discapacitat
visual, on el Manel Martí ens explicarà totes les novetats, tecnologia i altres temes de gran interès pel
col·lectiu. Podreu gaudir d’aquest programa a la web www.discapacidadtv.com els dimarts de 20:30 a
21:30 h.
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.
• 30 d’abril: Aparició en un programa de televisió de Canal Català.
• 2 de juny: Reunió amb Francesc Triplas per a demanar un programa a COM Ràdio.
• 17 de juny: Celebració de la jornada: Tiflollibre, al CaixaFòrum.
• 25 de juny: Reunió amb Montserrat Esteve, de Ràdio Estel, sobre un projecte de programa en
aquesta emissora.
• L’Associació seguí recolzant l’Aula d’Estudis Socials en el seu projecte de programa de ràdio de
sensibilització de la societat envers els discapacitats. Fins a finals de juny es fan dos programes
setmanals a Ràdio Kanal Barcelona (RKB). Són: Sense afany de lucre, en directe els dijous de 22
a 24 hores i A primera línia, també en directe, el dilluns de 22 a 23 hores.
• Aparició regular cada 15 dies fins a finals de juny, al
programa d’esports Sin concesiones, de Luís
Lorente, a l’emissora RKB, on patrocinàrem 5
minuts d’informació sobre esports paralímpics.
• 15 de juliol: Reunió amb Oriol i Núria, de COM
Ràdio en la què es confirma la concessió del
programa.
• 17 de juliol: Presentació d’un monòleg distès sobre
la situació dels discapacitats visuals a la sala 37
graus, al 114 de l’Avinguda Roma.
• 22 de juliol: Organització del programa a COM Ràdio, que portarà el nom de Sense afany de
lucre. S’emetrà els diumenges de 14 a 15 hores, essent gravat el dimecres anterior.

Informació d’interès
Entitats que ofereixen descomptes als nostres socis.
•

10

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

Comissions a l’Associació
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 9 de desembre, de 16 a 17 hores.
• Animació sòcio-cultural: Reunió ordinària, dimecres dia 9 de desembre, de 17 a 18 hores.
• Cultura: Reunió ordinària, dimecres dia 9 de desembre, de 18 a 19 hores.
• Ajudes Tècniques: Reunió ordinària, dimecres dia 9 de desembre, 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)
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

