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Viatge a Berlín 
 
Els passats dies 15 al 22 d’agost varem anar a Berl ín, una ciutat meravellosa, tan pel seu 
passat i la seva significació, com per la seva vida  cultural i els grans contrastos que 
mostra a gairebé vint anys de la Caiguda del Mur. A  més és una ciutat dotada de molts 
museus adaptats, la qual cosa sempre és d’agrair. C iutat de sorpreses culturals, varem 
coincidir a la seva catedral amb un magnífic concer t d’orgue, el més gran del món. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Els nostres companys a Berlín) 
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EDITORIAL 
 

L’accés a la Cultura per a les persones amb discapacitat visual 
ha millorat sensiblement en els darrers anys. El cas més frapant 
és el del Llibre Parlat: La nostra associació ha deixat de fer el 
llibre trimestral, que feia anys enrere, perquè ara és molt senzill 
accedir a un nombre creixent de llibres en veu i en macrotipus i, 
a través d’Internet, es pot accedir a una munió d’obres, que po-
den ser llegides pels moderns programes de lectura de pantalla. 
Amb tot, és possible que trobeu alguna obra en especial que 
necessiteu es faci la conversió a veu. En aquests casos la nos-
tra associació continua prestant aquest servei. 
 

També ha crescut de forma notòria el nombre d’obres de teatre 
(generalment en teatres públics) on s’ofereixen representacions 
audiodescrites. Tantes són, que la nostra associació no pot ac-
cedir a totes. Intentem fer difusió de les mateixes, però de vega-
des resulta dificultós programar-les dins les nostres activitats. 
Tot i això, us exhortem a participar en les iniciatives de les què 
en tingueu notícia, perquè encara es corre perill d’involució en la 
profitosa tendència actual, si els programadors culturals 
conclouen que el nombre de persones discapacitades visuals 
assistents als espectacles audiodescrits no és superior a la 
d’aquells que no ho estiguin i decideixin que no paga la pena 
d’assumir el sobrecost que aquesta adaptació comporta. 
 

En el cas del cinema encara estem a les beceroles. La nova Llei 
del Cinema de la Generalitat ja es refereix a la conveniència de 
fer les sales i les pel·lícules accessibles a les persones amb dis-
capacitat i, la nostra entrevista amb el senyor Ferran Tomàs i 
Olalla, director de l’Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de 
les Indústries Culturals de la Generalitat, ens permet de ser un 
xic més optimistes que en ocasions anteriors. 
 

És veritat que algunes productores comercialitzen els DVDs de 
les seves pel·lícules afegint una banda audiodescrita i, fins i tot, 
fent tot el DVD audionavegable. Això no obsta el dret de les per-
sones amb discapacitat visual per a gaudir de la pel·lícula a les 
sales de cinema, quan s’estrena aquesta i no haver d’esperar a 
que en surti el DVD, si és que la productora decideix comercia-
litzar-lo en format audiodescrit. 
 

Des d’un punt de vista més nostrat, constatem a les nostres 
pròpies sortides d’animació, que ens manca encara ampliar 
l’oferta d’activitats un xic més llargues, aprofitant els ponts que 
ens ofereix el calendari laboral, així com la celebració de les 
festes més tradicionals, des de Nadal a la Castanyada, passant 
per Sant Joan. Potser les festes més familiars no siguin propí-
cies a preparar activitats, però n’hi ha d’altres, que s’acostumen 
a gaudir amb els amics, que serien sensibles a ser organitzades 
des de l’Associació. Esperem els vostres comentaris sobre 
aquestes idees. 
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SERVEIS PERSONALS  

 
Tot seguit descriurem les característiques i novetats de les àrees d’actuació que cobreix la 
nostra entitat amb exemples i notícies de nous serveis o variacions en els existents, per tal de 
mantenir-vos informats de tot el que hem fet i continuem fent quotidianament. Malgrat que les 
distingim per motius expositius, s’integren totes de forma orgànica, en especial durant el 
període de Rehabilitació Integral, per als nous socis (o en cas d’agreujament sobtat del grau de 
discapacitat), quan els serveis d’orientació de la treballadora social, la rehabilitació bàsica i 
l’atenció psicològica s’oferiran de forma gratuïta, fins a l’estabilització de l’individu. 
 
Assessorament i informació 
 
Atenem les consultes dels socis a través de la treballadora social, que deriva aquelles més 
específiques vers els altres professionals de l’associació. També resolem dubtes generals 
sobre atenció, drets i serveis a l’abast, a través del Telèfon de l’ull (900-900-505) , amb el què 
fem una tasca d’integració social del nostre col·lectiu, senzillament per a millorar la qualitat de 
vida de les persones que contacten amb nosaltres a través d’aquest nou servei. 
 
Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat v isual 
 
Aquest servei s’estructura bàsicament en dues modalitats: D’una banda els acompanyaments 
regulars, en que posem un voluntari a disposició dels nostres socis, amb caràcter setmanal, per 

a atendre a activitats reiteratives. De l’altra, els 
acompanyaments puntuals, en què amb un parell 
o tres de dies d’antelació, cerquem algú que 
pugui acompanyar el nostre soci a una activitat 
concreta, que s’extingirà en acabar-la aquell dia. 
Tot i la complexitat d’aquest servei, ens en sortim 
força bé i, el trimestre passat, hem pogut atendre 
el 98,7% del total de les demandes, que han 
estat vora les 400 aquest quadrimestre. Des 
d’aquí agrair l’esforç dels nostres voluntaris i de 
l’equip de professionals que se’n ocupen, així 
com la comprensió dels socis envers les 
escasses incidències que s’han produït. 

(Ainhoa, la nostra treballadora social) 
 
Per a què us en feu una idea de una i altra modalitat, posarem el cas d’una sòcia a la qual 
anem setmanalment per a llegir-l’hi la correspondència i altres papers similars. 
Acompanyament puntual es feu a una altra sòcia que va haver d’acudir al Centre d’Oftalmologia 
Barraquer i desprès hagueren de creuar mitja Barcelona fins al Centre Mèdic Teknon, on també 
havien de visitar-la. 
 
Rehabilitació bàsica 
 
L’àrea de rehabilitació bàsica és un servei de l’entitat que us recolzarà per a adquirir tècniques 
elementals en desplaçament, llar, etc. La nostra rehabilitadora, la Sònia Rotger, ha fet 60 
sessions del servei de orientació i mobilitat a diferents socis el passat trimestre, algunes de les 
quals exigien viatjar fora de Barcelona. 
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Després de la gran acollida que va tenir el taller de cuina, varem decidir de fer un llibre en Daisy 
amb les receptes que hem preparat durant aquests tres mesos. Us anirem informant. Aquest 
proper any pretenem tenir dos tallers de cuina: un d’avançat i un de bàsic. Estem a l’espera de 
obtenir confirmació de l’espai.  
  
També, el 15 d’octubre es va presentar el taller de fotografia per a “B-legals” i “B2”, que s’uneix 
a l’oferta formativa de l’Associació, realitzada per professors externs. 
 
D’altra banda recordeu que les classes particulars teòrico-pràctiques sobre rehabilitació bàsica, 
impartides per companys de l’Associació sobre Nous recorreguts amb bastó o gos pigall, 

tècniques a la Llar i Habilitats de Vida diària. Els interessats 
truqueu a l’Associació per tal d’establir el calendari de les 
classes. En el període de Rehabilitació Integral són gratuïtes, 
fora d’aquest període, a 10 euros per sessió. 
 
Estem pendents dels resultats obtinguts a partir de les 
experiències fetes per socis nostres que estan provant el 
“bastó blanc electrònic” des de l’abril, una iniciativa de 
l’Association Cannes Electroniques i el Club Lions 
Barcelona-Gaudí.  

(Classe de bastó per la TRB) 
 
Àrea de psicologia 
 
Per a millorar la qualitat de vida de les persones que formem part de la nostra associació 
valorem molt l’àmbit psicològic, per això continuem portant a terme intervencions en aquesta 
àrea, prestant atenció individual i també recolzant-nos en un grup d’ajuda mútua, amb el 
objectiu de facilitar amb el suport emocional una òptima adaptació dels nostres associats al seu 
dèficit visual i a les circumstancies derivades d’una situació de baixa visió o ceguesa. 
  
En el marc del nostre grup pluridisciplinar de 
professionals, orientem i donem atenció a les 
persones que ens ho demanen o bé als associats en 
els què detectem una necessitat de suport psicològic. 
Bé en sessions individualitzades, inserides en un 
programa terapèutic, o bé participant en el grup 
d’ajuda mútua, les persones ateses desenvolupen 
eines per a una major i millor adaptació a la seva 
discapacitat. 

             
(Patrícia, tiflotecnòloga i Felipe, psicòleg) 

  
Durant aquest quadrimestre, entre el maig i l’agost, hem donat aquest servei a 13 persones en 
un total de 84 sessions individuals i, d’altra banda, hem portat a terme les quatre últimes 
reunions del grup d’ajuda mútua, que havíem desenvolupat els últims dos anys, que ha 
finalitzat amb una valoració molt positiva del seus participants, per la qual cosa desitgem 
emprendre nous grups properament. Continuem treballant doncs, en col·laboració amb els 
demés professionals de l’entitat amb la única finalitat que la baixa visió o la ceguesa siguin tan 
sols una circumstancia més pels nostres associats i només rellevant en els seus certificats 
burocràtics, sense ser un llast en la seva vivència personal. 
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Podeu trobar el nostre  psicòleg a l’associació els dilluns, dimecres i dijous, de les 10 a les 19 
hores. Es precís demanar hora prèvia, bé trucant a l’Associació (93 447 04 04) i demanant pel 
Felipe Yague, o bé per correu electrònic: felipe@b1b2b3.org. Com en el cas de la rehabilitació 
bàsica, durant el període de Rehabilitació integral, les sessions terapèutiques són gratuïtes, un 
cop superat aquest temps, mantenen un preu molt econòmic, de 10 euros per sessió. 
 
També us diem que som 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 d’atenció psicològica on line  o a través d’altres vies de comunicació, 
com alternativa a la atenció personal.  
 

SERVEIS CULTURALS  

 
Llibre parlat i audiodescripció 
 
Llibre parlat 
L’oferta existent d’editorials comercials, pàgines web i de la ONCE és suficientment àmplia com 
per fer necessària la seva ampliació. Per la nostra banda intentarem que tots els nous títols 
tinguin una versió parlada, per a la qual cosa mantenim reunions amb Marià Marí, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Esther Gallach, d’Edicions 62 i d’altres 
representants del Grup Planeta i de “la Caixa”. Provem d’aconseguir més oferta parlada i també 
en macrotipus, per a les persones amb baixa visió. També demanem a biblioteques i llibreries 
que tinguin zones específiques on trobar amb facilitat els llibres parlats i les pel·lícules 
adaptades. Recentment ens hem assabentat d’una nova pàgina web de literatura accessible: 
www.literaturasonora.com. De tota manera, si hi ha cap títol que no trobéssiu, podeu portar-nos 
el llibre i el faríem llegir en un format que sigui compatible amb els vostres mitjans. 
 
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. 
En cinema, recomanar la pàgina web 
www.cineaccesible.com per a conèixer l’oferta de títols 
audiodescrits i audionavegats en DVD. D’altra banda 
mantenim reunions amb Ferran Tomàs, director de 
l’Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de les 
Indústries Culturals, per demanar la obligatorietat de 
l’audiodescripció en els cinemes. Altrament intentem 
que alguna sala comercial, així com alguna biblioteca, 
facin passis audiodescrits.  

(El Liceu audiodescriu diverses òperes) 
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Sortides d’animació sociocultural 
 
A la revista “Anem-hi” , de periodicitat 
trimestral, ja rebeu exhaustiva informació de 
totes les activitats d’Animació Sociocultural. 
Aquí només recordar-vos que la Junta 
Directiva   va decidir augmentar el pressupost 
per a la “Sortida gratuïta del trimestre”, amb 
la finalitat de recolzar els nostres socis ara 
que estem en temps de crisi. Considerem 
que cal esbargir-se una mica i no haver de 
renunciar a sortir de tant en tant amb els 
amics i els companys.  

 
(Sortida de Natura) 

 
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. Hores d’ara ja tenim dos alumnes universitaris que utilitzen aquest 
servei, l’un fa psicologia i l’altre accés a la Formació Professional. 
 

També oferim classes particulars de cultura general, Braille, anglès, 
quiromassatge, noves tecnologies, multilingüisme, així com d’altres 
iniciatives que puguin sorgir dels nostres associats. Un gran interès han 
aixecat les classes d’informàtica adaptada (tiflotecnologia) i també el taller 
de braille, on socis, voluntaris i d’altres persones interessades practiquen la 
lectura tàctil cada dimarts de 11 a 12 del matí. 
 
Especialment volem cridar l’atenció sobre el curs de fotografia especialment 
adaptat a persones amb molt baixa visió o “B2”, que es farà properament i 
en el que us convidem a participar, tal i com s’explica en l’Anem-hi 7, que 
vareu rebre. 

(Classe de braille al carrer) 
 
Tiflotecnologia (Àrea de Noves Tecnologies i Inform àtica Adaptada) 
El suport, interès i confiança dels nostres alumnes, ens han donat pautes per millorar cada dia 
en aquest servei i anar generant sempre noves propostes: 
 
Assistència personalitzada per aprendre l’ús d’equips tecnològics 
adaptats, com lectors de llibres, gravadores i telèfons mòbils, 
entre d’altres. S’ha de trucar amb antelació per a concertar l’horari 
d’atenció, a l’associació o, en cas necessari, al domicili del soci. 
Per a més informació truqueu a l’associació. 

         (Telelupa) 
 
Classes particulars d’ofimàtica adaptada a domicili. 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. Preu:  20 euros per sessió.  
 
Servei tècnic bàsic. En cas de passar l’avaluació abans esmentada, es podran atendre 
sol·licituds puntuals de servei tècnic informàtic. Preu:  35 euros per hora. 
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Classes d’ofimàtica adaptada a l'Associació (Curs per a grups o individuals). 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. Imparteixen les classes la Johana Vásquez, la Patricia Salgado o 
d’altres professors, sota la seva direcció. Els Grups  tindran caràcter setmanal, amb classes 
reduïdes (4 alumnes per horari, excepcionalment 5). Es faran en diversos horaris i temes, des 
de finals de març a finals de juny.  
 
La durada de cada curs dependrà del grau de dificultat del programa informàtic i els interessos 
del soci. Els cursos grupals es podran pagar en dues quotes i variarà el preu en funció de la 
durada del mateix. Les classes individuals es pagaran a 15 euros per sessió (es demana 
compromís d’assistència per a organitzar eficientment els horaris). Els temes seran 
principalment: 
 

Cursos per a grups adaptats amb Jaws :  
Orientats a l’ús de programes informàtics 
específics com Outlook Express, Word, 
Nero, Skype, Messenger, lector de lliure ús 
NVDA, Escàner, Configuració de Jaws, entre 
d’altres. 
 
Cursos per a grups adaptats amb 
ZoomText : Orientats a l’ús de programes 
informàtics com Outlook express, Nero, 
Skype, Messenger, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox.  Es vol dotar els alumnes d’eines 
bàsiques en ofimàtica, com Office, per 
propiciar la seva integració laboral. 

(L’aula d’informàtica de l’Associació) 
 
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 sobre la disponibilitat i per fer les 
vostres sol·licituds i consultes. 
 
 
Ajudes tècniques. 
Ens informem de les novetats que hi ha al mercat i de projectes que s’estan desenvolupant i 
col·laborem amb aquells qui ens ho proposen, amb la finalitat d’esperonar una millor 
accessibilitat de les persones amb discapacitat visual a  aquestes ajudes: 
 
 
Formació i reciclatge. 
No només proporcionem formació als nostres socis. Els nostres professionals, voluntaris o 
col·laboradors també acudeixen a millorar els seus coneixements. Volem remarcar que: 
 

• Cada darrer dissabte de mes es fa un curset per als nous voluntaris de l’associació, que 
també està obert als veterans que volen refermar els seus coneixements. Tant n’és que 
en sigui només un com vint. Es tracta de formar els nous voluntaris i resoldre els dubtes 
dels voluntaris novells o veterans. 
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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, fent una gran tasca de 
sensibilització a escoles, estudiants de 
batxillerat, de Formació Professional i 
universitaris, així com de professionals en 
actiu. Aquest trimestre hem fet un seguit 
d’accions formatives que han beneficiat 489 
alumnes universitaris o postuniversitaris i 28 
alumnes de Grau Mig. Pormenoritzadament:  

 

(Una classe en el marc del CaixaForum) 
 
• 30 al 25 de maig: Curs d’Economia Social a 28 alumnes d’Animació Sociocultural de 

l’Institut Severo Ochoa. 
• 14 de maig: Participació en el X Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia 

Ocupacional, amb la ponència: “Rehabilitación Básica para personas con discapacidad 
visual”, amb assistència de 200 persones assistents al congrés. 

• 16 de juliol: Reunió amb Teo Álvarez, de Alcon-Cusi, per a preparar conjuntament 
jornades formatives destinades a oftalmòlegs i a professionals del món sanitari. 

• Aquest quadrimestre varen acabar les edicions del Curs de formació sobre persones 
amb disminució dels caps de setmana d’abril i maig, a més de l’edició de maig i les dues 
de juliol del dit curs. També es realitzà el Curs d’Economia Social i Gestió en el Tercer 
Sector, que havia començat el darrer dia d’abril i es feu el Curs sobre Globalització 
Social a principis de maig. Els predits cursos encara oferien crèdits de lliure elecció als 
estudiants de la UAB i als de l’Escola d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT). En 
total varen ser 272 alumnes (a més dels 110 havien començat el 10 d’abril). 

 
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  i és vàlid, en aquesta categoria, en les 
oposicions que convoca el predit Departament, la qual cosa ens permet arribar també als nens 
al seu través. Igualment ha reconegut el curs Introducció al multilingüisme, que es celebrà els 
dies 20 al 29 de juliol, amb assistència de 17 alumnes. Preparem per a l’any vinent un curs de 
braille per a mestres. 
 
Per tal de formar la societat general  en l’àmbit de les persones amb discapacitat i altres 
temes de problemàtica social provem d’arribar al mitjans de comunicació. En col·laboració amb 
l’Àrea de Comunicació, desenvolupem programes de ràdio i televisió que en aquell apartat es 
detallen. 
 
Moltes persones  es dirigeixen a nosaltres per a cercar informació sobre la discapacitat visual i, 
a més assessorem les entitats  del Tercer Sector  que ens ho demanen per a millorar la seva 
gestió i la seva capacitat de difusió. Entre d’altres AYCA, APSOCECAT i AME. 
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COMUNICACIÓ 

 
Els mitjans 
 
Discapacidad.tv ha estat el primer canal televisiu dedicat al col·lectiu de persones amb 
discapacitat. En ell hem pogut trobar el programa “B1+B2+B3”,  dedicat al col·lectiu de 
persones amb discapacitat visual, on la Yasmina Méndez ens explicava totes les novetats, 
tecnologia i altres temes de gran interès pel col·lectiu. El trimestre anterior havíem canviat de 

presentadora i de dia i es va fer els dijous de 20:30 a 
21:30 h. a la web www.discapacidad.tv i varem 
entrevistar a diversos socis, com Nadya Sued Colon, 
Mercedes Gonzalo o Felipe Yagüe i altres personatges 
relacionats amb el col·lectiu, com Benito Duran, de 
l’Associació de Reumàtics de Catalunya, Elias Barco, 
president d’Alternativa Social, Enrique Rovira Beleta, 
arquitecte, Miguel Durán, president de PUEDO Josep 
Maria Llop, ex-alcalde de La Palma de Cervelló, Francina 
Vila, presidenta de la FCVS o Maite Sutto del restaurant 
Dans Le Noir.  

(El plató de Discapacidad TV) 
 
A més, en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, desenvolupem un espai de ràdio, que 
tracta sobre les associacions del Tercer Sector que s’ocupen de les persones amb discapacitat, 
o bé en risc d’exclusió social, amb el nom “Sense afany de lucre” , inserit dins el programa 
Tots per tots, de COM Ràdio Freqüència Modulada, que s’emet els dimarts de 20:30 a 21:00 
hores, en el dial 91.0 FM. Aquest trimestre varem comptar amb una munió de convidats, de 
quan estàvem a COM Ràdio Ona Mitjana: Arnau García, Comissari General de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya; Miriam Mariné i German Casseti de La Casa Amarilla; Toni 
Luna, delegat de MSF Catalunya, Aragó, Balears i Canaries; Josep Maria Valls, de la Fundació 
Esplai; Neus Calleja, directora de la Fundació “Ajuda i Esperança - Telèfon de l'Esperança de 
Barcelona”, Ramon Jané, vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONGs per al 
Desenvolupament; Lluc Martí, de la Fundació 
Catalunya Voluntaria; Maria Català, d’ECO 
UNIÓN; Angel Miret, portaveu de Fundación 
Intervida; Josep Antoni Llopard, director del saló 
Avante; Francisco Javier Perez, coordinador 
regional de la Fundación Adecco; Enric Morist, 
Coordinador General de Creu Roja Catalunya; 
Marina Arnau, Directora de l’Àrea de Ocupabilitat 
de Creu Roja; Berta Craus, treballadora social del 
Centre de Vida Independent; Andrés de Reyes y 
Manuel Nuñez per parlar d´un nou esport adaptat 
el TOC-BOL o Núria Fusté, de la Fundació 
d’Esclerosi Múltiple. 

       (Locutori de COM Ràdio: Una entrevista del programa) 
 
També destacar la tertúlia en què reunírem per a parlar dels projectes socials que presentaven 
les candidatures a les eleccions a president del Barça, el 6 de juny, en què participaren: Per la 
candidatura de Sandro Rosell, assistí Jordi Cardoner i Casaus; per la d’Agustí Benedito, Albert 
de la Torre; per la de Jaume Ferrer, en Carles Ayat i per la de Marc Ingla, vingué en Víctor 
Font. 
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A l’estiu, encara entrevistàrem en Miquel Carrillo, de l’Associació Catalana D´Enginyers Sense 
Fronteras; Merçè Darnell, de Càritas; Redu Bonuard, el guia de l’Exposició del Palau Robert 
"Un viatge per les Infraestructuras de Catalunya"; Joan Esteve, de l’Institut Català de l´Energia; 
Jordi Gusi, gerent d’ECAS; Inma Fernández, de l’Associació de Familiars de Persones amb 
Alzheimer; l’Enrrique Rovira-Beleta, conegut arquitecte especialitzat en accessibilitat, Felipe 
Yagüe, el nostre psicòleg; Maite Peris, directora de Relacions Públiques i Promoció Corporativa 
de TMB; Pilar Ibañez, de FRATER i en Xavier García, representant dels Voluntaris de "La 
Caixa" 
 
En qualsevol de 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. 
 

• 18 de maig: Reunió amb Antonio Gamero i Màrius Queral per a provar de posar en 
marxa una emissora de ràdio de temàtica social. 

• 15 de juny: Reunió amb Carles Mundó sobre la creació d’una emissora de ràdio de 
temàtica social. 

• A l’agost: Passi en dues ocasions a BTV del documental preparat per la nostra entitat 
“Ver para Creer”, que es presentà oficialment al CaixaForum el proppassat 3 de juny. 

• A l’agost: Passi en dues ocasions del documental “Como ven los ciegos el fútbol”, a 
Barça TV, amb participació dels nostres socis Xavier Albouy, Manel Martí i Jesús 
Serrano. 

 
Informació d’interès 
 
Aquestes són les entitats que ofereixen descomptes per als nostres socis: 
 

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

 
• 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. 
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• 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. Les 
reunions ordinàries es fan el darrer dimecres del trimestre. Per a qualsevol dubte truqueu a 
l’Associació i us confirmaran el dia exacte del trimestre en curs. Les comissions són: 

• Accessibilitat: Tracta sobre les barreres, especialment físiques i a la informació. 
• Animació sòcio-cultural: Planifica i avalua les sortides d’aquesta Àrea de l’associació. 
• Cultura: Prepara esdeveniments i selecciona material per a la seva difusió. 
• Ajudes Tècniques: Prova d’estar al dia dels avenços en tecnologia adaptada. 
• Esponsorització i comunicació: Prova d’ampliar el nostre finançament i visibilitat. 

 

SERVEIS SOCIALS  

 
Integració laboral 
 
El treball és un dels factors primordials que faciliten a les persones una plena normalització 
social. Ara es veuen venir núvols de tempesta per l’horitzó: La forta baixada de la venda del 
cupó fa que les expectatives de feina i de retribució per a les persones del nostre col·lectiu 
baixin de forma pariona, donat l’alt percentatge de companys que es guanyen així la vida i les 
poques alternatives que, fora d’aquesta activitat, se’ns ofereixen. 
 
Es per aquest motiu que des de l´Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 estem 
incidint en aquest àmbit més que mai buscant altres vies alternatives. Per això ens em posat 
d’acord amb Fundacions Privades i Caixes, com Adecco, Prevent o Seeliger y Conde, que ens 
recolzen, perquè creiem que les persones amb problemes visuals son valides a moltes feines i 
explorar d’altres vies per a superar aquesta crisi, que a tots ens afecta. 
 
El treball es pot considerar com una activitat bàsica de l’individu que possibilita la seva 
integració social, li proporciona autonomia personal i li permet desenvolupar un conjunt 
d’habilitats que el converteixen en un subjecte social productiu i creatiu. Per això nosaltres hem 
endegat, juntament amb ISAF (Institut de Salut i Assessorament per a la Família), una 
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experiència pilot de servei de quiromassatge i altres teràpies alternatives en el barri de Les 
Corts de Barcelona, al costat mateix de la nostra seu. Des d’aquí us encoratgem a provar el 
servei on, per un preu molt assequible, trobareu un camí cap a la vostra salut, que ajudarà 
alhora a d’altres companys a trobar el seu camí vers la integració laboral.  
 
NOTA:  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.  

 
(Quiromassatge a l’Associació) 

 
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, Lleis de Dependència i Autonomia Personal i Llei de Serveis 
Socials. Ens agradaria tenir representants a tots els districtes de la ciutat i a tots els 
ajuntaments del territori, per això us fem una crida als socis per a trobar persones amb 
disposició de representar a l’associació en aquestes reunions. Detalladament: 

• 1 de juny: Assistència, dins el Consell Municipal de Les Corts, a les comissions de 
Formació i de Seguiment d’Infraestructures. 

• 8 de juny: Fem una carta de protesta al Sr. Manel Nadal i Farreras, Secretari per a la 
Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, pel mal estat de l’accessibilitat a l’estació de RENFE de Vilanova i la Geltrú, 
on el 30 de maig havia caigut un soci nostre per aquesta causa. 

• 15 de juny: Assistència al Consell del barri Maternitat – Sant Ramon. 
• 16 de juny: a la Sra. Carolina Homar i 

Cruz, Directora General de l’ICASS, 
assenyalant les deficiències que trobem 
en la redacció i esperit del “Projecte de 
decret de Condicions d’Accessibilitat”. 

• 16 de juny: Assistència a la comissió de 
Transport de l’IMD. Es tractà sobre la 
implantació dels avisos en veu als 
autobusos. 

• 17 de juny: Assistència a les Jornades 
Tècniques de mobilitat, organitzades per 
la Diputació de Barcelona. 

(Accessibilitat als museus) 
 
• 21 de juny: Participació en l’acte “Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva”, organitzat 

per l’Ajuntament a la seu de la Universitat Pompeu Fabra. 
• 29 de juny: Assistència a la comissió d’Urbanisme de l’IMD, on es tractà sobre la Llei 

d’Accessibilitat i sobre les parades dels autobusos. 
• 13 de juliol: Assistència al Consell Municipal del barri de Les Corts. 
• 19 de juliol: Reunió amb Fidència Foz i Roser Torrentó, de l’IMD, per a tractar sobre el 

Dia Internacional de la Visió i d’altres qüestions pendents. 
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Esforços de finançament 
 
La nostra entitat necessita augmentar les seves fonts de finançament si vol atendre a totes les 
necessitats que detectem. Cada any és un enigma si trobarem els suficients recursos per a 
mantenir tots els serveis que oferim i si podrem afegir-ne de nous. Fins ara ens hem sortit força 
bé tots aquests anys i hem gairebé triplicat el pressupost respecte a cinc anys enrere, però la 
crisi ens amenaça a tots i hem de ser més insistents per a aconseguir els recursos. Us 
encoratgem a que ens ajudeu, si teniu contactes que ens permetin d’augmentar el finançament, 
tan siguin contactes públics com privats. 
 

• 21 de juny: Reunió amb Sílvia Ravà, de la Fundació Òscar Ravà, sobre finançament de 
la nostra entitat i establir canals de col·laboració. 

• 21 de juny: Reunió amb Carmen Caja i Montse Rodó, del Departament de Salut, per a 
tractar del finançament de la nostra entitat a través d’aquest Departament. 

• 29 de juny: Reunió amb Miquel Coll, de Dynamis, per a tractar temes de finançament. 
• 17 de juliol: Reunió amb Montse Moré de Fundació Prevent pel nostre finançament.. 
• 27 de juliol: Reunió amb Sònia Flotats de Alter-Consultoria Social, per a tractar temes 

sobre el nostre finançament. 
 

 
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. 
 

• 5 de maig: Reunió amb l’Associació Blaugrana de Cadires de Rodes sobre l’accessibilitat 
a l’Estadi. 

• 7 de maig: Reunió amb Enrique Ordóñez de la candidatura de Sandro Rossell, que 
explicà els projectes de la seva candidatura envers les persones amb discapacitat. 

• 13 de maig: Presència a l’Entrega del Xè Premi d’Associacions de Barcelona. 
• 19 de maig: Reunió per a organitzar el Segon Congrés d’Associacions de Barcelona. 
• 27 de maig: Reunió amb Sandro Rossell i la resta 

d’associacions de discapacitats de Catalunya per a 
què ens expliqués els projectes de la seva 
candidatura. 

• 27 de maig: Inauguració del centre Esclat d’atenció als 
pluridiscapacitats en el barri de les Corts, als qui 
l’Administració els hi ha subvencionat integrament el 
local. 

 (Jordi Cardener, de la candidatura de Sandro Rossell) 
 
• 31 de maig: Reunió amb Ferran Tomàs i Olalla, director de l’Àrea de l'Audiovisual de 

l'Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat sobre el tema de la 
audiodescripció d’espectacles. 

• 2 al 4 de juny: Fira Avante, en la que participàrem amb un estant on varem fer 
demostracions de productes tiflotècnics i tallers de braille i bastó. 

• 7 de juny: Reunió amb Iolanda Anguita sobre temes relacionats amb la Federació 
d’Associacions de Discapacitats de Les Corts. 

• 11 de juny: Vintè aniversari del Lions Club Barcelona-Gaudí, en la que el nostre 
president fou acceptat com a soci i podrà seguir els projectes endegats per aquesta 
associació, en especial els relacionats amb gossos pigall i el bastó electrònic. 
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• 15 de juny: Participació en l’Assemblea General Ordinària de la Federació 
d’Associacions de Discapacitats de Les Corts. 

• 28 de juny: Participació a l’Observatori del Tercer Sector, on es tractà de l’edició de 
l’Anuari del Tercer Sector a Catalunya. 

• 12 de juliol: Passi institucional del documental Una cultura per a tothom, de l’ACIC, 
organitzada per l’Ajuntament de Barri de l’Eixample. 

• 13 de juliol: Reunió amb Esther Gallach, d’Edicions 62 sobre el tema del Llibre Parlat. 
• 13 de juliol: Reunió amb Esteban Marino, de Señalética Marcal, que ens ensenyà un 

seguit de marques podotàctils i altres solucions de senyalètica que ja són obligatòries a 
França. 

• 16 de juliol: Reunió amb la FCVS per a preparar la diada de la Mercè i la participació de 
les associacions federades en el seu estant. 

• 22 de juliol: Presència a la presentació d’un Estudi sobre la prevenció de riscos laborals 
en persones amb discapacitat laboral, organitzat per la Universitat de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Estant de l’Associació al Saló Avante) 
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ARTICLE A FONS  

 
Resultats de la Fira Avante 
 
Del 2 al 4 de juny Fira de Barcelona va dur a terme la Fira Avante, dedicada a les persones 
amb discapacitat i a les novetats en matèria d’accessibilitat. Era la seva segona convocatòria i, 
aquest sol fet, ja és motiu de satisfacció, tot i les deficiències i mancances del certamen. 
 
Com no podia ser d’una altra manera, essent una fira dedicada a totes les discapacitats, la 
major part dels productes exposats es dirigien a les persones amb discapacitat física, que 
representen la major part de les persones amb discapacitat i que, a més, requereixen d’un 
major nombre d’aparells i que, a més, en fan prou goig de veure exposats. 
 
És el cas de la casa domotitzada, molt espectacular, però que no contemplava adaptacions per 
a persones amb discapacitat visual, encara que algunes de les solucions exposades podrien 
servir, amb poques modificacions, per a aquest altre col·lectiu. També va ser molt important la 
incidència en la integració laboral dels discapacitats, amb no menys de tres grans entitats del 
sector amb estant propi, com són Fundosa, Ramstad i Adecco. 
 
Des del punt de vista institucional va ser important la inauguració de la fira amb la presència de 
la honorable Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i Ciutadania i la presència amb 
estants propis del predit Departament d’Acció Social i Ciutadania i de l’Agència Catalana de 
Turisme, que presentava itineraris adaptats, també per a persones cegues, amb adaptacions 
amb mapes tàctils, audioguies i guies en braille. 
 
La nostra entitat va llogar un estant en aquesta Fira, no només per a donar a conèixer els 
nostres serveis, però també per a donar lloc a d’altres entitats perquè mostressin productes 
adaptats per a discapacitat visual, que estaven poc representats a la Fira, com hem dit abans. 
Mercès a aquesta col·laboració es va poder mostrar l’Easy Table que ens presentà 
RedEspecial de Còrdoba, o el Captain, que ens ensenyà la Fundació Tecnologia Social, el 
bastó electrònic, un projecte que recolza Lions Club Barcelona-Gaudí, així com una gama de 
telelupes de taula i de mà, que ens mostraren Rehasoft i Optelec. 
 
Altrament varem establir contactes amb diversos expositors que tenien quelcom interessant 
entre els seus productes o serveis: Coneguérem el restaurant Dans le Noir?, que s’ha instal•lat 
aquest any a Barcelona i fan àpats completament a les fosques, servits per cambrers amb 
discapacitat visual greu. Varem contactar amb Ramstad, companyia dedicada a la inserció 
laboral, amb la qual hem començat a col·laborar en projectes d’integració de persones amb 
discapacitat visual, amb la companyia de telefonia Vodafone, que s’ha esforçat en oferir 
tecnologia accessible en els seus terminals mòbils. Igualment varem interessar-nos per les 
millores per a discapacitat auditiva a l’estant de GAES, tot pensant en les persones sordcegues 
i establirem contactes amb la Fundació Benestic, per a impulsar projectes de Tecnologia de la 
Informació i la Comunicació adreçades al nostre col·lectiu. 
 
En definitiva ha estat una ocasió de fer sentir la nostra veu i donar-la a d’altres entitats i 
participar en un esdeveniment, que esperem millori en el futur les seves expectatives fins a ser 
un for on trobar les novetats de productes i serveis que siguin útils a les persones amb 
discapacitat visual o altres discapacitats. 
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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 d’Acció Social i 
Ciutadania (Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials 
ICASS) 

• Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

• Departament d’Educació 
• Departament 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). 

• Departament de Salut 
 

Fundacions Privades 
Fundación Antoni Serra Santamans 
Fudación ared 
Fundació Auris4 
Fundació “la Caixa” – Obra Social de “la 
Caixa” 
Fundació Levi-Strauss 
Fundació Maria Francisca de Roviralta  
Fundació Privada Òscar Ravà 
Fundació Pfizer 
Fundación Prevent 
Fundación Red-especial 
Fundació Renta – Corporación  

 

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

Òptiques 
Òptica Ares 
Òptica Bassol 
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 
 


