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La nostra més sincera gratitud a tot l’equip de voluntaris i
professionals, ja que sense la seva dedicació i ajut, no
haguéssim pogut portar a terme totes les propostes d’activitats
que s’han realitzat durant l’any 2010.
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Acompanyament i ajuda a persones cegues
Hem mantingut el sistema d’acompanyaments i seguim contractant una empresa per a
que faci aquells als que els nostres voluntaris no podrien atendre. A tal fi varem formar
els treballadors d’aquesta empresa en el tracte adient envers les persones amb
discapacitat visual. D’aquesta manera hem aconseguit respondre a la pràctica totalitat de
les demandes rebudes en el servei. Continuem repercutint una petita part del servei al
soci, 2 euros per acompanyament, indistintament al temps de la seva durada, per tal que
se’n facin conscients de l’existència d’una despesa real. Aquest pagament és simbòlic,
perquè no s’ha augmentat des de 2002. Els acompanyaments es mantenen estables amb
tendència a l’alça entorn als 2.500 acompanyaments anuals.

Àrea d’animació sòcio-cultural
Amb aquestes activitats, la nostra entitat es proposa que les persones cegues i
discapacitades visuals, així com els seus familiars, amics i tota la societat, disposin
d’una àmplia oferta d’oci confeccionat a la seva mida. Mercès a l’ampli equip de
voluntaris amb què compta la nostra associació, les persones cegues sense
acompanyant, compten sempre amb un d’aquests voluntaris al seu costat. Per a
aconseguir millor qualitat en les sortides hem contractat una animadora professional que
prepara, executa i avalua aquestes activitats. El cost de totes les sortides que realitzem
és veritablement excepcional, tota vegada que es financen en part amb els nostres
pressupostos.
Elles són un important punt de trobada que aprofitem per comunicar-nos els uns amb els
altres, fer propostes, suggeriments, etc. És per això que tenen molta importància, i la
participació n’és un punt clau.
A continuació detallem les activitats que hem dut a terme l’any 2010 ordenades
cronològicament:

Nº
1
2
3
4
5

Data
17 de gener
23 de gener
30 de gener
31 de gener
31 de gener

Activitat
Assistents Superàvit
La Pedrera “Arístides Maillol”
17
Refugi antiaeri de Sant Adrià
22
0,00
Presentació de productes Dypime
25
0,00
Caminada “Les escletxes de Collserola”
15
GIOLA Tristan und Isolde
8
0,00
4

Dèficit
-26,72
0,00
0,00
-212,50
0,00
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Nº
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Data
31 de gener
6 de febrer
7 de febrer
13 de febrer
14 de febrer
21 de febrer
23 de febrer
27 de febrer
28 de febrer
5 de març
7 de març
14 de març
19 de març
21 de març
27 de març
2-5 d’abril
10 d’abril
10 d’abril
11 d’abril
18 d’abril
22 d’abril
22 d’abril
25 d’abril
2 de maig
8 de maig
9 de maig
16 de maig
22 de maig
23 de maig
29 de maig
29 de maig
30 de maig
3 de juny
6 de juny
12 de juny
19 de juny
20 de juny
26 de juny
4 de juliol
9 de juliol
11 de juliol
15 de juliol
18 de juliol
24 de juliol
29 de juliol
15-22 d’agost
5 de setembre

2010

Activitat
Assistents Superàvit
Dèficit
Penya BG: Gijón - Barcelona
16
0,00
0,00
Presentació del Cosmocaixa
13
0,00
0,00
Visita Museu Casa Verdaguer
16
-57,70
TNC “L’auca del senyor Esteve”
6
-8,00
Visita a “La Fageda”
24
-418,49
Visita a l’Ajuntament de Barcelona
25
0,00
0,00
Penya BG: Stutgart - Barça
15
0,00
0,00
Auditori “La quarta de Txaikovski”
15
-7,00
El Pla Cerdà amb Rosa Gratacós
22
-20,10
T.Lliure “Encuentro Descartes - Pascal”
10
-72,40
Caminada “Aiguamolls de l’Empordà”
15
-337,22
Visita al barri de Les Corts
19
60,00
Liceu La fille du regiment
10
-45,00
Visita Museu Arqueol. Mines de Gavà
23
39,60
Sortida “Manresa medieval”
12
-107,20
Viatge a Saragossa
16
1 -3.984,60
CaixaForum “Fellini”
5
0,00
0,00
Penya BG: Real Madrid - Barça
8
0,00
0,00
Caminada “De Can Cuiàs a Canyelles”
19
15,00
Visita “La Fàbrica Anís del Mono”
17
-44,00
Festival Tiflollibre
288
-504,30
GIOLA Die Entführung aus dem Serail
6
0,00
0,00
Caminada “Port Llançà - Port La Selva”
13
-339,04
Un passeig pel cementiri del Poble Nou
10
20,00
TNC “Nit de Reis”
6
37,00
Pedrera “Fortuny, el mag de Venècia”
9
0,00
0,00
Sortida “Parc Sant Llorenç del Munt”
29
-362,40
Liceu Der Rosen Kavalier
16
-54,00
Visita “Castell de Montjuïc”
14
42,00
Cinema amb crispetes “Alatriste”
8
0,00
0,00
GIOLA Les mamelles de Tirésias
8
0,00
0,00
Pass. Hist. “El naixement d’una nació”
13
36,00
Present. documental “Ver para creer”
280
-334,50
Diada Soci “Mon. Sta. Mª de Lluçà”
42
-501,83
Ball: “Solidaritat al Solidarik”
9
-21,00
Exposició “Xarxes, un viatge...”
8
0,00
0,00
Visita “Barri de Sant Pere”
11
40,00
GIOLA El jugador
9
0,00
0,00
GIOLA Pikovaia Dama
9
0,00
0,00
Visita a Can Torres
21
0,00
0,00
Visita al Tibidabo
11
-43,80
Xerrada “I si no fos un conte?...”
3
0,00
0,00
Concert de Carilló al Palau Generalitat
7
0,00
0,00
Sopar d’Estiu al Palau Robert
8
-68,47
Liceu Doña Francisquita
14
-45,00
Viatge a Berlín
20
- -12.300,00
Visita a “Roca Gallery”
21
-21,87
5
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Nº
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Data
19 de setembre
24 al 26 de set.
3 d’octubre
3 d’octubre
3 d’octubre
10 d’octubre
11 d’octubre
15 d’octubre
16 d’octubre
17 d’octubre
23 d’octubre
24 d’octubre
27 d’octubre
6 de novembre
8 de novembre
10 de novembre
14 de novembre
20 de novembre
21 de novembre
28 de novembre
11 de desembre
19 de desembre
21 de desembre

2010

Activitat
Assistents Superàvit
“Visita a Sant Pau del Camp”
17
Viatge a “La Molina”
16
812,00
Bicicletada a Les Corts
7
Teatre Les Corts “La playa solitaria”
4
Museu Etnològic “Etnografia Sensorial”
13
Caminada “La muntanya + gran BCN”
7
16,25
Dia Int. Visió: Bastonada i conferències
250
0,00
Liceu Carmen
18
Xerrada “Descobrim Berlín...”
18
0,00
Recorregut pel Barri Gòtic
16
Auditori “Beethoven i Xostakóvitx”
14
Ruta pel modernisme de Mataró
9
Conferència “Access. Tecnol. APPLE”
23
0,00
Nit de la Visió
84
Teatre MH Sabadell “Casa sota sorra”
3
Liceu Lulú
9
Sortida “Tardor a peus Montseny”
20
Visita “La Montaner i Simón...”
13
0,00
Vista al barri de Poble Sec
8
20,00
Visita a Montserrat
9
Hª x afeccionats “Crisis econ Cat Med”
20
0,00
Dinar de Nadal
41
Liceu Falstaff
13
-

Resum anual
Activitats
75

Assistents
1.814

Cal assenyalar que enguany ha crescut el nombre d’assistents a les activitats d’un 11%
respecte a l’any anterior i les activitats han crescut d’un 23%, tot i que s’ha passat
d’una mitjana de 27 assistents per activitat a 24 assistents. Això es déu al gran nombre
d’activitats realitzades, fins i tot el mateix dia, que obliga els socis a escollir entre
alguna d’elles. En temps de crisi, cal remarcar però que, malgrat el creixement del
nombre d’activitats, s’ha destinat un 42% menys de recursos per a realitzar-les.

Penya Barcelonista B1+B2+B3
El present any 2010, la “Penya Barcelonista B1+B2+B3”, entitat integrada dins
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, ha estat capaç d’assistir a un
total de tres partits, segons consta en les sortides d’animació sociocultural. Esperem que
el 2011 s’afermi la seva activitat. Sempre comptarà amb el recolzament infraestructural
i institucional de l’Associació.

6

Dèficit
-42,00
-10,20
-13,00
-10,00
0,00
-66,50
0,00
-60,00
-32,00
-25,20
0,00
-958,00
-24,40
-57,00
-230,00
0,00
-90,00
0,00
-525,00
-66,50
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Àrea cultural
Llibre parlat
Amb el panorama esclarit d’aquesta reivindicació tradicional, considerem que hi ha
prou oferta al mercat per a no haver de esmerçar més esforços, si bé continuem oferint
als nostres socis la possibilitat de gravar-los llibres que no puguin obtenir fàcilment
d’altra manera, tot assumint la meitat del cost del lector. Aquest és un servei exclusiu
per a les persones cegues o que hagin perdut la capacitat de llegir i es serveix en format
Daisy o en Quatre Pistes (si bé aquest darrer sistema està en fase de desaparició).

Museus i monuments
Al llarg d’aquest any hem fet visites a diferents monuments i museus catalans
acompanyats de Rosa Gratacós o d’altres guies voluntaris, tal com està reflectit en la
relació de les activitats d’animació sòcio-cultural de l’Associació.
Hem de destacar la proliferació d’adaptacions als museus de Catalunya, de vegades en
les seves exposicions permanents i en d’altres en exposicions temporals. Alguns museus
han fet ja tradició d’adaptar les exposicions temporals que preparen, la qual cosa és de
remarcar. Uns altres varen fer l’esforç de preparar una adaptació puntual per a acollirnos. Des d’aquí el nostre reconeixement a la feina d’aquestes institucions i el nostre
recolzament actiu.
Hem realitzat catorze visites a museus i monuments, totes adaptades, encara que fos de
forma puntual. El museus adaptats permanentment que visitàrem foren: el

Refugi

antiaeri de Sant Adrià de Besòs el CosmoCaixa (que assistírem a la seva presentació), el
Museu Casa Verdaguer, el Museu Arqueològic de les Mines de Gavà, la Fàbrica Anís
del Mono, el Monestir de Santa Maria de Lluçà i el Museu Roca Gallery. Exposicions
adaptades pels propis museus varem visitar: “Arístides Maillol” i “Fortuny, el mag de
Venècia”, a La Pedrera, una visita adaptada a l’Ajuntament de Barcelona “La Montaner
i Simón. Una editorial amb Història”, a la Fundació Tàpies, “Fellini”, al CaixaForum,
“Xarxes, un viatge per les infraestructures de Catalunya”, i “Etnografia Sensorial”, al
Museu Etnològic de Barcelona. Guiats per la nostra col·laboradora Rosa Gratacós, o
d’altres guies especialitzats, realitzàrem dotze visites culturals amb adaptació puntual
7
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per a nosaltres: Visitàrem el monestir de Sant Pau del Camp (a Barcelona), el Pla
Cerdà (virtualment) i els barcelonesos barris de Les Corts, Sant Pere, Poble Sec i Barri
Gòtic, així com itineraris per Montserrat, la Manresa medieval, el Modernisme de
Mataró, el cementiri del Poble Nou pel castell de Montjuïc o el passeig històric “El
naixement d’una nació”.

Teatre i cinema

Sistema d’audio-descripció en cinemes i teatres
A Catalunya no hi ha encara cap espectacle cinematogràfic adaptat on acudir.
Afortunadament algunes productores comencen a audiodescriure i, fins i tot, a
audionavegar els DVDs comercials de les pel·lícules que produeixen. N’hi ha un cert
nombre de títols. Nosaltres varem organitzar en una activitat el passi d’un d’ells
“Alatriste”. Esperem que en el futur es trobin solucions a aquesta mancança.
El Gran Teatre del Liceu continua l’acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona
per fer l’audiodescripció de sis de les òperes de la temporada 2009-2010 i altres sis de la
temporada 2010-2011. Volem recolzar aquesta iniciativa, tot i els problemes que
suscita, per això hem acudit la totalitat d’elles com a sortides d’animació: La fille du
regiment, Der Rosen Kavalier, Doña Francisquita, Carmen, Lulú i Falstaff. A la resta
d’òperes, no audiodescrites, ens hem apropat en el marc del grup GIOLA (Grup
d’Incondicionals de l’Òpera al Liceu de l’Associació): Tristan und Isolde, Die
Entführung aus dem Serail, Les mamelles de Tirésias, El jugador i Pikovaia Dama.
Hem de dir amb satisfacció que al panorama teatral es consoliden les adaptacions per a
persones cegues, com a mínim en els principals teatres públics. Aquest any 2010 hem
pogut aprofitar les sessions adaptades de cinc obres: El encuentro entre Descartes y
Pascal joven, al Teatre Lliure, L’auca del senyor Esteve i Nit de Reis, al Teatre
Nacional de Catalunya, La playa solitaria, al Teatre Casal Dolor Masferrer de Les Corts
i La Casa sota la sorra, al Teatre Miguel Hernández de Sabadell.

Àrea de Rehabilitació bàsica
Aquesta àrea ha realitzat 195 intervencions en mobilitat i nous recorreguts, classes de
cuina i adaptacions a casa, en funció de les necessitats de cada soci, per tal d’ajudar-los
8
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a recobrar la mobilitat al carrer i també l’habilitat en les tasques domèstiques. A més es
va desenvolupar amb èxit el primer taller de cuina adaptada, amb 6 participants, i
mercès a la bona acollida es preparen dos nous tallers, un de cuina bàsica i altre de cuina
“avançada” (per als participants del primer taller). També es preparà un taller de
fotografia per a persones amb baixa visió, que es farà de gener a març del 2011.

Àrea psicològica
Molt sovint els socis que acudeixen a la nostra Associació tenen problemes psicològics i
d’integració. Disposem d’un psicòleg especialitzat en l’atenció d’aquest col·lectiu i amb
el seu suport i coordinació hem realitzat 266 sessions a persones que es trobaven en fase
depressiva, a les qui els hem fet costat, ajudant-los de forma individual i en els grups
d’ajuda mútua, que s’han reunit en 10 ocasions. A mitjans d’any es decidí donar per
finalitzat el grup d’ajuda mútua per a què es regeneri. El gener ja està programat un nou
grup per a suplir aquest.

Àrea educativa
Dins l’àmbit de l’educació, aquest any 2010, hem continuat la nostra tasca d’ajut als
companys cecs en els seus estudis, recolzant en les seves necessitats a les persones que
així ens ho han demanat. Aquest servei reparteix el seus costos al 50% entre el soci i
l’Associació. Hem de destacar les classes d’informàtica accessible a càrrec de la nostra
tiflotecnòloga. S’han realitzat 11 cursos presencials a l’associació, 3 sobre lectors de
pantalla i 8 sobre ampliació de pantalla. Els primers suposaren 56 intervencions i els
altres 123. Les classes individuals a l’associació han generat 137 intervencions i les
classes a domicili 91. Finalment s’han fet 40 sessions online.
D’altra banda, continuem oferint gratuïtament la còpia d’apunts en àudio per als
estudiants, així com fotocòpies ampliades.

Integració social
Hem desenvolupat una insistent tasca de divulgació tan en les nostres conferències
sobre la problemàtica de les persones cegues o amb discapacitat visual a escoles, com
9
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en aquelles ocasions propícies davant de personalitats o entitats rellevants i, a més, hem
aconseguit que el Departament d’Ensenyament, a través de la nostra entitat germana,
l’Aula d’Estudis Socials, reconegui 3 de les nostres activitats com a formació
permanent per al professorat: El “Curs de formació sobre persones amb discapacitat”,
el “Curs d'Introducció al Multilingüisme” i el “Curs d’Introducció al sistema braille de
lectura i escriptura”.
Aquest any 2010, en què desapareixen els antics crèdits de lliure elecció, hem fet un
seguit d’accions formatives que han beneficiat 561 alumnes universitaris o
postuniversitaris, 369 alumnes de Grau Mig, 185 escolars de primària, 16 professionals i
14 alumnes de formació no-reglada.
Altrament realitzem cursos de formació als nostres voluntaris sobre les tècniques de
relació amb els socis, tan per als nous, com per a refermar els coneixements dels
veterans. Es fa un cop al mes, com a mínim. S’han atès 40 voluntaris enguany.
A més, hem atès en diverses ocasions a un total de 8 alumnes d’ESO, a 10 universitaris.
3 doctorands i 5 científics, que feien treballs o investigacions sobre discapacitat visual.
Destaquem:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 de gener: Curs sobre Discapacitats a 30 alumnes d’Integració Social de
l’Escola Roca.
12 de gener: Curs sobre Discapacitats a 18 alumnes del Mòdul d’Atenció
Sòciosanitària al col·legi Gàllecs de Mollet del Vallès.
22, 23, 29, 30 de gener i 5 de febrer: Edició especial del Curs de formació sobre
persones amb disminució per a 14 persones en procés d’integració laboral.
3 de febrer: Reunió amb Cecile Vischer i Pere Torres, de la Fundació Nexe, per
a organitzar cursos per a pluridiscapacitats.
4 de febrer: Reunió amb Besadnez Motnes, de l’Escola de Teràpia Ocupacional
de Terrassa per a organitzar cursos per als alumnes d’aquesta Escola.
17 de febrer: Curs sobre Turisme adaptat per a Discapacitats a 120 alumnes de
Euroaula. Escuela de Turismo.
18 de febrer: Curs de Sensibilització i Discapacitat a 60 alumnes de 5è de
Primària i 2on d’ESO de l’IES Besós.
8 de març: Reunió amb Arnau Salvany per a organitzar el Curs sobre
Discapacitats Sensorials, per al Mòdul Sociosanitari de l’Institut Bonanova.
13, 20 i 21 de març: Curs de formació sobre Persones amb Disminució per a 21
professionals de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
16 de març: Reunió amb Begoña Navarrete, de l’UAB, per a tractar de la
possibilitat de continuar ofertant formació en aquesta Universitat.
19 de març: Curs sobre Discapacitats a 60 alumnes del Mòdul de Guia –
Interpretació de l’IES Consell de Cent.
22, 23, 24 i 25 de març: Curs sobre Discapacitat Visual adreçat a 100 alumnes
de Primària del col·legi Dolors Granés de Cardedeu.
10
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•
•
•

•

•
•
•
•
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6 d’abril: Reunió amb Isabel Darder, Directora General d'Atenció a la Comunitat
Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sobre
l’eliminació de les barreres mentals vers a la discapacitat en els nens.
21 d’abril: Curs de Sensibilitzacio sobre Discapacitats a 25 alumnes del col·legi
La Salle de Gràcia.
26 d’abril: Curs sobre Atenció a Discapacitats Visuals a 14 professionals del
Museu de l’Aigua de Cornellà de Llobregat.
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.
8 de setembre: Formació a 16 alumnes de la UIC, d’Infermeria i Psicoteràpia a
l’Hospital General de Catalunya.
13 de setembre: Reunió amb Pilar Fernández Viader, per a matisar la nostra
participació en cursos propiciats per la UB.
23 de setembre: Curs de Ceguesa a 32 alumnes d’Arquitectura de la UIC.
23 de setembre: Reunió amb uns interioristes (de l’empresa Manuel Cánovas
Rodríguez) per a confegir un pressupost mínim per a tirar endavant el projecte
de museu/exposició “Lluís Braille” a la seu d’AES.
2 d’octubre: Participació en el Dia de l’Accessibilitat a l’Hospitalet de
Llobregat, patrocinat per l’Ajuntament i el Grup Sifu, amb un taller de braille i
un altre de bastó.
22 d’octubre: Realització d’un taller de braille a 30 alumnes i un altre de bastó a
50 alumnes, tots ells de l’Institut IPSE, de Barcelona.
22 d’octubre: Curs de sensibilització “Más allá de sus ojos”, a 11 oftalmòlegs i
òptics, patrocinat pels laboratoris Alcon a la seva seu d’El Masnou.
25 d’octubre: Reunió amb Xavi Pomar, de Dispunt, per a preparar la
senyalització i retolació del museu/exposició Lluís Braille.
26 d’octubre: Curs sobre discapacitat visuals a 33 alumnes de CEIR.
1 de desembre: Conferència a 20 persones a les Cotxeres de Sants, sobre
discapacitat visual, feta en col·laboració amb l’Associació de Gossos Pigall.

Àrea laboral
Aquest any passat hem continuat ajudant els nostres associats pel que fa als seus
problemes laborals fent orientació o reorientació laboral i, quan ha calgut, els hem
recolzat i aconsellat per portar a terme la tramitació de les seves pensions d’incapacitat
absoluta o gran invalidesa. Hem atès a 21 socis per incapacitat absoluta i 10 per gran
invalidesa. Tots aquests processos s’estan resolent amb gran satisfacció dels implicats.
A més, mantenim el projecte d’Integració laboral Tiflokiros, pel què diversos socis
nostres, ofereixen un servei de quiromassatge a l’Associació, atenent als altres socis que
11
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se’n volen beneficiar, amb la esperança d’arribar a muntar un Taller de Quiromassatge i
Medicines alternatives. Amb la mateixa intenció mantenim l’acord de col·laboració amb
l’Institut de Salut i Assessorament per a la Família (ISAF), que ens permet utilitzar les
seves instal·lacions per a desenvolupar el projecte.
L´Associació, a més, prova d’incidir en aquest àmbit cercant vies laborals alternatives,
per a la qual cosa ens em posat en contacte amb fundacions privades i caixes, com
Adecco, Prevent, Ramstad, Seeliger y Conde, o el projecte “Incorpora”, que ens
recolzen en aquesta cerca, perquè creiem que les persones amb problemes visuals son
valides a moltes feines i cal explorar moltes vies per a superar la crisi, que a tots ens
afecta.

Reivindicant els nostres drets
Hem participat, i participem, en totes les comissions de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat: La de transport, la d’urbanisme, la de informació i comunicació, la de
domòtica i habitatge, i la comissió sobre la Llei de Dependència i sobre la Llei
d’Assumptes Socials.
En totes les aparicions públiques en què participem en fem menció de les barreres que
ens afecten i dels mitjans existents per a solucionar-les. Així mateix varem dur a terme
una campanya de sensibilització entre els polítics i els mitjans de comunicació amb
ocasió de la Diada Internacional de la Visió.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 de gener: Assistència a la comissió de Transport de l’IMD.
28 de gener: Prova de les veus per als autobusos de Barcelona a les Cotxeres del
Bon Pastor. Fou escollida la veu “Oriol”.
10 de febrer: Assistència a la comissió de Seguiment sobre la Requalificació del
Miniestadi, a la Plaça Comas.
15 de febrer: Assistència al Consell Municipal de Les Corts.
23 de febrer: Assistència a la Sessió Informativa: Línia 9, evitant barreres.
24 de febrer: Reunió amb Francina Vila, de CIU, per la requalificació del
Miniestadi.
11 de març: Assistència, dins el Consell Municipal de Les Corts, a la comissió
sobre el Dia Internacional de la Discapacitat i a la comissió de Sensibilització.
16 de març: Assistència, dins el Consell Municipal de Les Corts, a les
comissions de Formació i de Seguiment d’Infraestructures.
18 de març: Reunió amb Albert Ferrer, del Departament de Governació, sobre la
nostra futura seu.
24 de març: Assistència a la comissió de Transport de l’IMD.
12
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26 de març: Reunió amb Jordi Tudela, de PRODEP, per a parlar sobre la Llei de
Dependència i Autonomia Personal.
27 de març: Reunió amb associacions de discapacitat visual, per tal d’organitzar
els actes que durem a terme conjuntament el Dia Internacional de la Ceguesa
Evitable.
6 d’abril: Assistència, dins el Consell Municipal de Les Corts, a la comissió
sobre el Dia Internacional de la Discapacitat i a la comissió de Sensibilització.
13 d’abril: Assistència a la comissió d’Informació i Comunicació de l’IMD.
15 d’abril: Assistència a la comissió d’Habitatge i Domòtica de l’IMD.
20 d’abril: Assistència, dins el Consell Municipal de Les Corts, a la comissió
sobre Formació i Seguiment d’Equipaments.
20 d’abril: Assistència al Consell del barri Maternitat – Sant Ramon.
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.
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.
15 de setembre: Inauguració del nou CAP de Les Corts, al C/ Equador,
cantonada Montnegre, amb la presència de l’alcalde Jordi Hereu i les conselleres
Carme Capdevila (Acció Social i Ciutadania) i Marina Geli (Salut).
1 i 2 d’octubre: Participació en les Jornades sobre el Voluntariat, organitzades
per la Conselleria de Governació.
5 d’octubre: Assistència a l’entrega dels Premis de Projecció Internacional de les
Entitats Catalanes.
6 d’octubre: Reunió amb Anna Duran, presidenta de l’Associació Alpha Lupi,
dedicada a les mascotes d’ajuda terapèutica (entre les què es compten els gossos
pigall).
17 d’octubre: Firma del Manifest contra la Pobresa, en presència del president
José Montilla, per commemorar el Dia Internacional d’Eradicació de la Pobresa.
19 d’octubre: Dinar amb el Club Lions Barcelona-Gaudí, al restaurant La
Pomerada.
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5 de novembre: Reunió amb Felip Puig, de CiU, que va presentar les propostes
sobre persones amb discapacitat de la seva coalició per a les properes eleccions
catalanes.
9 de novembre: Reunió amb Joan Puigcercós, d’ERC, que presentà les propsotes
sobre persones amb discapacitat del seu partit per a les properes eleccions
catalanes.
11 de novembre: Assistència a la Jornada sobre Voluntariat, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona.
12 de novembre: Reunió a la Federació Catalana de Voluntariat Social per a
preparar l’Any del Voluntariat del 2011.
18 de novembre: COCARMI organitza un debat dels partits polítics entorn a les
seves propostes per a les persones amb discapacitat per a les properes eleccions
catalanes.
25, 26 i 27 de novembre: Presència i estant al Congrés d’Oftalmologia de
Catalunya.
1 de desembre: Festival Musical social de COCARMI amb la participació
d’artistes amb discapacitat.
1 de desembre: Passi de la pel•lícula “Yo también”, en commemoració del Dia
Internacional de la Discapacitat, organitzat pel Barri de Les Corts.
1 de desembre: També per a commemorar el Dia Internacional de la
Discapacitat, diversos socis participaren al ball organitzat a la discoteca
Elephant Club.
3 de desembre: Presentació del documental realitzat per ACIC sobre la
integració laboral de les persones amb discapacitat visual.
13 a 20 de desembre: Presència a la Plaça Pi i Sunyer i voltants, amb ocasió de
les celebracions entorn a Santa Llúcia, per tal de promoure l’Associació i fer-ne
difusió.
14 de desembre: Assistència a l’entrega de premis Voluntariat, en el Palau de
Pedralbes.
30 de desembre: Presentació de l’audiollibre “Si no fuera un cuento” d’Esteban
Serra, gravat per iniciativa del Centre Trinitat.21 de desembre: Reunió de la
Comissió d’Informació i Comunicació de l’IMD.

Impulsem la investigació i la col·laboració internacional
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 és hereva dels objectius i
projectes de l’antiga Fundació per la Investigació de la Visió. Per això mantenim el seu
compromís de recolzar la investigació directa, si bé aquest any no s’ha materialitzat en
cap projecte concret. Respecte a col·laboració internacional, hem establert vincles amb
Lions Club Barcelona – Gaudí, Ulls pel món, Fundació Barraquer i Fundació Ramon
Martí. Destaquem:
•

28 de gener: Contacte una organització de Colòmbia, per a tractar temes
organitzatius i preparar l’agermanament de la nostra entitat amb ella.
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23 de novembre: Reunió amb la Fundació Barraquer per fer-nos socis i
col·laborar en els seus projectes.
26 de novembre: Finalització dels contactes amb FUNVICOR (Fundación de
Ciegos y Discapacitados Visuales Visión Con Corazón), de Cartagena
(Colòmbia) per a establir un agermanament entre totes dues entitats. Restem a
l’espera de la firma final.

Resolució de problemes burocràtics
Els nostres socis també han comptat amb la nostra col·laboració, en aquest any 2010, a
l’hora de resoldre qualsevol problema que se’ls hagi pogut presentar a nivell burocràtic
amb les administracions, per resoldre tràmits legals o fiscals. A mesura que s’han anat
presentant hem resolt tots aquests problemes.

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.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

14 de gener: Reunió amb representants polítics del Parlament, en aquest cas,
Laura Massana, d’Iniciativa-Verds.
15 de gener: S’estableix contacte amb la treballadora social del CAD de Badal i
la treballadora social del CAP de Mejía Lequerica, per a presentar-les el Telèfon
de l’Ull i interessar-nos per l’aplicació de la Llei de Dependència i Autonomia
Personal.
21 de gener: Assistència al sopar de presentació del restaurant Dans le Noir.
9 de febrer: Reunió amb Jordi Monés i Enrique Ordóñez, de la Candidatura de
Sandro Rossell a la presidència del Barça, per a conèixer les seves propostes
sobre accessibilitat en el Camp Nou i sobre el tracte envers les persones amb
discapacitat.
12 de febrer: Reunió amb Esther Boscà per a organitzar el nostre estant a la Fira
Avante.
15 de febrer: Assistència a un concert solidari a la sala Luz de Gas.
16 de febrer: Reunió amb representants polítics del PSC a la Casa Elizalde.
18 de febrer: Reunió del Consell de barri Maternitat – Sant Ramon per a
organitzar la Festa Medieval de Sant Jordi.
9 d’abril: Reunió del Comitè de Barcelona de la FCVS.
12 d’abril: Presentació de l’Anuari 2009 del Tercer Sector, fet per l’Observatori
del Tercer Sector, a la Casa Elizalde.
12 d’abril: Assistència a la conferència: “Quatre anys d’Acció Social”, a càrrec
de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.
15
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14 d’abril: Reunió de l’Associació de Veïns de Sant Ramon, per a organitzar la
Festa de Sant Jordi.
23 d’abril: Presència amb un estant amb taller de bastó i de braille a la Festa
Medieval de Sant Jordi del carrer Sant Ramon Nonat.
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.
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.
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.
15 de setembre: Inauguració del nou CAP de Les Corts, al C/ Equador,
cantonada Montnegre, amb la presència de l’alcalde Jordi Hereu i les conselleres
Carme Capdevila (Acció Social i Ciutadania) i Marina Geli (Salut).
1 i 2 d’octubre: Participació en les Jornades sobre el Voluntariat, organitzades
per la Conselleria de Governació.
16
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5 d’octubre: Assistència a l’entrega dels Premis de Projecció Internacional de les
Entitats Catalanes.
6 d’octubre: Reunió amb Anna Duran, presidenta de l’Associació Alpha Lupi,
dedicada a les mascotes d’ajuda terapèutica (entre les què es compten els gossos
pigall).
17 d’octubre: Firma del Manifest contra la Pobresa, en presència del president
José Montilla, per commemorar el Dia Internacional d’Eradicació de la Pobresa.
19 d’octubre: Dinar amb el Club Lions Barcelona-Gaudí, al restaurant La
Pomerada.
5 de novembre: Reunió amb Felip Puig, de CiU, que va presentar les propostes
sobre persones amb discapacitat de la seva coalició per a les properes eleccions
catalanes.
9 de novembre: Reunió amb Joan Puigcercós, d’ERC, que presentà les propsotes
sobre persones amb discapacitat del seu partit per a les properes eleccions
catalanes.
11 de novembre: Assistència a la Jornada sobre Voluntariat, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona.
12 de novembre: Reunió a la Federació Catalana de Voluntariat Social per a
preparar l’Any del Voluntariat del 2011.
18 de novembre: COCARMI organitza un debat dels partits polítics entorn a les
seves propostes per a les persones amb discapacitat per a les properes eleccions
catalanes.
25, 26 i 27 de novembre: Presència i estant al Congrés d’Oftalmologia de
Catalunya.
1 de desembre: Festival Musical social de COCARMI amb la participació
d’artistes amb discapacitat.
1 de desembre: Passi de la pel· lícula “Yo también”, en commemoració del Dia
Internacional de la Discapacitat, organitzat pel Barri de Les Corts.
1 de desembre: També per a commemorar el Dia Internacional de la
Discapacitat, diversos socis participaren al ball organitzat a la discoteca
Elephant Club.
3 de desembre: Presentació del documental realitzat per ACIC sobre la
integració laboral de les persones amb discapacitat visual.
13 a 20 de desembre: Presència a la Plaça Pi i Sunyer i voltants, amb ocasió de
les celebracions entorn a Santa Llúcia, per tal de promoure l’Associació i fer-ne
difusió.
14 de desembre: Assistència a l’entrega de premis Voluntariat, en el Palau de
Pedralbes.
30 de desembre: Presentació de l’audiollibre “Si no fuera un cuento” d’Esteban
Serra, gravat per iniciativa del Centre Trinitat.

Activitats del Departament de RR. PP. i Esponsorització
El Departament de Relacions Públiques i Esponsorització visita contínuament empreses
i professionals per tal de difondre els nostres serveis i cercar vies de finançament dels
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mateixos: Laboratoris farmacèutics, centres oftalmològics i òptics i qualsevol altra
empresa o professional on cregui que pot obtenir suport.
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•
•

7 de gener: Reunió amb Josep Farrés, subdirector general de Gestió de Recursos
de l’ICASS.
11 de gener: Reunió amb Eva Leonhard, de la Federació Catalana de Voluntariat
Social.
1 de febrer: Reunió amb Judit Sans i Montse Isarn, del Departament de Cultura.
8 de febrer: Reunió amb Raimon Solà per tal promocionar un compact sobre
autoestima, amb la finalitat d’obtenir ingressos com a merchandising amb aquest
producte.
7 d’abril: Reunió amb Imma Playa, de la Fundació Agrupació Mútua.
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.
27 de setembre: Reunió amb Josep Farrés, Director de Serveis de l’ICASS, en la
que ens assegurà que se’ns concediria un Concert entre la nostra entitat i aquest
Departament. Després de les eleccions no s’ha verificat aquest extrem.
5 d’octubre: Reunió amb Pere Clotas, de l’Agència d’Esponosrització i
Mecenatge, per continuar cercant empreses interessades en la nostra entitat.
8 d’octubre: Reunió amb Carlos Pazos, de BanCaixa, per a presentar la nostra
entitat.
20 d’octubre: Reunió amb Fran Pérez i Juan Carrizosa, de Fundació Adecco, per
temes de finançament.
19 de novembre: Reunió amb Jordi Ibàñez de la banca ètica FIARE, que ens va
presentar la seva entitat.

Activitats del Departament de Comunicació
Per a millorar la nostra relació amb els mitjans de comunicació i fixar la nostra imatge
corporativa, hem contractat el present any una responsable de Comunicació,
encarregada de supervisar tots els nostres orgues de comunicació, tan escrita (Butlletins,
Anem-hi) com parlats (programes de ràdio i televisió – en combinació am l’Aula
d’Estudis Socials – espots publicitaris, comunicacions parlades pels socis), com
electròniques (massmailings i pàgina web), coordinar els actes que preparem o on
participem i procurar la seva màxima difusió en els mitjans, ja siguin externs o propis.
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Fins a l’estiu, mentre existí Discapacidad.tv, el primer canal televisiu dedicat al
col·lectiu de persones amb discapacitat, varem disposar del programa “B1+B2+B3”,
dedicat al col·lectiu de persones amb discapacitat visual. Ara esperem que solucioni els
seus problemes i reobri les seves emissions.
A més, en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, varem desenvolupar un programa
de ràdio, amb el nom “Sense afany de lucre”, que tractava sobre les associacions del
Tercer Sector que s’ocupen de les persones amb discapacitat, o bé en risc d’exclusió
social, que s’emetia els diumenges de 15 a 16 hores per COM Ràdio Ona mitjana, en el
dial 882 AM. Un cop desapareguda aquesta emissora, el programa es transformà en una
col·laboració sobre discapacitat visual, que s’emet els dimarts de 20:30 a 21:00 hores
(els dies que no hi ha futbol) dins el programa Tots per tots, de COM Ràdio Freqüència
Modulada (91.0), dirigit i presentat per Ramon Company.

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

14 de gener: Participació en un programa de televisió a la Facultat de Periodisme
de la UAB, que tractava sobre les barreres.
10 de febrer: Passi a BTV del documental preparat per la nostra entitat “Ver para
Creer”, que es presentaria oficialment al CaixaForum el proppassat 3 de juny.
16 de febrer: Participació dels nostres socis Xavier Albouy, Manel Martí i Jesús
Serrano a un documental del canal Barça TV, sota el títol “Como ven los ciegos
el fútbol”.
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.
16 de setembre: Jaume Cladera ens entrevistà a Ona Mar, de Badalona, en
relació amb les barreres existents per a les persones amb discapacitat.
14 d’octubre: En relació a la celebració del Dia Internacional de la Visió, varem
aparèixer a COM Ràdio en els programes “Extrarradio” i “Tots per Tots”, a més
de les emissores Onda Cero, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. També
apareguérem a TV3 i, el dia següent, a la contraportada del Diari Avui.
3 de novembre: Reunió amb Ramon Gisbert, per a provar que es rellançar un
canal de televisió per a discapacitats, després de la suspensió (esperem que
temporal) de les emissions de Discapacidad TV, deguda a problemes interns de
la Junta Directiva d’aquest canal.
10 de desembre: Participació al dinar de treball per a parlar de la relació entre les
entitats del Tercer Sector i els mitjans de comunicació, organitzada per la
Fundació Pere Tarrés.
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Comissions de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya:
B1+B2+B3
Dins la nostra associació hem endegat un seguit de comissions a fi i efecte d’agilitar i
millorar la nostra resposta enfront dels temes que ens preocupen. Es pot resumir la seva
actuació de la següent manera:
• Comissió de Cultura:
Mantenim contactes informatius amb companyies distribuïdores de material
audiovisual per a conèixer els productes adaptats que estan comercialitzant, així
com també mantenim contactes per a promocionar el Llibre Parlat, sota qualsevol
format o suport, així com els llibres en macrotipus.
• Comissió d’Accessibilitat:
Aquesta comissió vigila el compliment de la normativa per a millorar la
transitabilitat dels nostres carrers.
• Comissió d’Animació sòcio-cultural:
Aquesta comissió decideix les línies que han de seguir les nostres sortides
d’animació cultural i avalua les ja fetes, per a millorar-les.
• Comissió d´Esponsorització:
Aquesta comissió conforma el Departament d’Esponsorització amb la què visitem
centres òptics i oftàlmics, a més d’altres empreses, per tal d’impulsar la nostra
difusió social i cercar finançament per als nostres projectes.
• Comissió de Tecnologia i Ajudes Tècniques:
Aquesta comissió supervisa el treball de l’àrea de Noves Tecnologies i està a
l’aguait de les novetats que contínuament apareixen en el mercat.
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RESUM D’INGRESSOS I DESPESES 2010
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Ingressos (haver) de l’any 2010
TIPUS INGRÉS

CONCEPTE

HAVER

OFICINA
ONCE (MATERIAL)

86,00

PERSONAL
ADVOCAT

444,60

SOCIS
QUOTES SOCIS / COL.LABORADORS
SERVEIS AL SOCI

23.293,92
9.272,18

SUBVENCIONS I DONATIUS
DONATIUS
SUBVENCIONS PRIVADES
SUBVENCIONS PUBLIQUES

16.750,90
30.940,00
128.195,96

DIFUSIÓ / PUBLICITAT
DOCUMENTAL / SPOTS
LLIBRE PARLAT
PUBLICITAT

660,00
30,00
274,00

DESPLAÇAMENTS ENTITAT
TAXI

10,59

ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL
SORTIDES I VARIS

28.931,70

LOTERIA
VARIS

36.100,92
135,00

CAPTACIÓ RECURSOS I ALTRES

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES I PREVENCIÓ

378,68

PRÉSTECS SOCIS
PRÉSTECS

102.000,00

TOTAL ENTRADES

377.504,45

TOTAL
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Despeses (deure) de l’any 2010

TIPUS DESPESA

CONCEPTE

DEURE

OFICINA
ALARMA JARC
LLOGUERS
CENTRALETA
CORREUS
FOTOCOPIADORA
NETEJA
MANTENIMENT
ONCE (MATERIAL)
PAPERERIA / IMPREMTA
SUPORT

292,98
14.397,87
1.764,12
5.083,39
3.072,94
4.702,43
160,02
2.933,67
19.195,31
5.957,38

PERSONAL
ADVOCAT
NÒMINES
SEGURETAT SOCIAL
IRPF

1.353,60
145.707,97
50.336,97
3.815,99

QUOTES ASSOCIACIÓ
QUOTES FEDERACIÓ + LIONS

390,00

CURSOS

336,00

FORMACIÓ
SOCIS

1.392,00
8.022,94

QUOTES SOCIS / COL.LABORADORS
SERVEIS AL SOCI
SUBVENCIONS I DONATIUS

300,00

DONATIUS
DIFUSIÓ / PUBLICITAT

850,00
232,00
953,87
573,75
6.714,05
3.150,00

AUDIODESCRIPCIÓ
DOCUMENTAL / SPOTS
RADIO
LLIBRE PARLAT
PUBLICITAT
DISCAPACIDAD TV
INFORMÀTICA

3.179,31
1.596,40

INFORMÀTICA
PAGINA WEB I NOMINALIA
SUBMINISTRAMENTS

431,94
483,10
2.458,53
8.132,95

AIGUA
BLUE PLANET
LLUM – ENDESA
TELEFONS / MÒBIL
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CONCEPTE

DEURE

DESPLAÇAMENTS ENTITAT

1.489,78

TAXI
ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL
SORTIDES I VARIS

52.588,54

CAPT. RECURSOS I ALTRES

300,00
400,85

LOTERIA
VARIS
ASSEGURANCES

6.138,90
130,00

ASSEGURANCES I PREVENCIÓ
ASSEGURANÇA VOLUNTARIS
TRIBUTS
TRIBUTS VARIS

14.451,21

CAIXA
LIQUIDACIÓ CTE.CRT.

683,45
3.875,34

INTERESSOS

2.040,00

CAIXA - COMIS. / EXTR.
PRÉSTECS SOCIS

TOTAL
TOTAL DESPESES

380.069,55

Resum de comptes de l’any 2010
Saldo a 31 – 12 – 2009
Total despeses (deure) any 2010
Total ingressos (haver) any 2010
Saldo total any 2009

Saldo a 31 – 12 – 2010

- 121.060,68 €
- 380.069,55 €
377.504,45 €
- 2.565,10 €

- 123.625,78 €
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APÈNDIX DOCUMENTAL (Butlletins)

Anem-hi. Butlletí d’Activitats d’Animació Sociocultural
(originalment s’editen en format DIN-A5, a quatre colors i
també es lliura als socis, llegit en un CD)
1)
2)
3)
4)

Gener – Març
Abril – Juny
Juliol – Setembre
Octubre – Desembre

El Butlletí. Butlletí d’informació interna de l’associació.
(s’edita originalment en format DIN-A4, en blanc i negre i
també es lliura als socis, llegit en un CD)
1)
2)
3)

Gener – Abril 2010
Maig – Agost 2010
Setembre – Desembre 2010

