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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 2011. 
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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 i 

no s’ha augmentat des de 2002, quan s’establí. Els acompanyaments es mantenen 

estables 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 al potent equip de 

voluntaris amb què compta la nostra associació, les persones cegues sense 

acompanyant, compten sempre amb un d’aquests voluntaris al seu costat. 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 2011 ordenades 

cronològicament: 

 

Nº Data Activitat Assistents Superàvit Dèficit 
1 9 de gener “La dessalitizació...” Seu d’Agbar 20 - -11,00   
2 9 de gener Pessebre vivent a Corbera de Llobregat 13 - -149,24   
3 15 de gener Auditori “Simfonies de Schumann 1” 16 - -48,00   
4 16 de gener Mariscal a La Pedrera 20 - -20,00   
5 21 de gener Teatre Lliure “L’arquitecte” 6 - -45,00   
6 22 de gener “Mataró tèxtil: Ahir com avui” 11 - -16,00   
7 22 de gener CaixaFòrum: “Tresors arq. d’Arabia...” 25 0,00   0,00   
8 30 de gener CosmoCaixa: “Astronomia...” 15 15,95 -   
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Nº Data Activitat Assistents Superàvit Dèficit 
9 6 de febrer Visita a la Sagrada Família 62 121,25 -   

10 9 de febrer Liceu: Anna Bolena 14 - -122,00   
11 12 de febrer Dinar a la Casa de Cantàbria 7 - -175,00   
12 19 de febrer Visita a una Impremta 3D 21 - -5,00   
13 20 de febrer Calçotada a Can Coll 32 - -724,76   
14 23 de febrer Penya BG: Stutgart - Barça 15 0,00   0,00   
15 25 de febrer GIOLA: Parsifal 7 0,00   0,00   
16 26 de febrer Hª Afeccionats: “Orígens Barcelona” 12 0,00   0,00   
17 27 de febrer Visita al Museu Mollfulleda (Arenys) 7 - -14,00   
18 5 de març Harlem: Cuenta-cuentos (I. Méndez) 4 0,00   0,00   
19 9 de març Visita Depuradora d’El Prat 8 - -165,20   
20 12 de març “La dieta (...) de la medicina china” 6 0,00   0,00   
21 18 de març Teatre Lliure: “Les tres germanes” 10 - -25,00   
22 19 de març Taller d’autoestimació 7 0,00   0,00   
23 20 de març Visita al barri de Sants 21 0,00   0,00   
24 27 de març Sortida: “Les caves ecològiques...” 14 - -184,88   
25 27 de març El Molino: “Made in Paral·lel” 15 - -532,00   
26 2 d’abril Poliorama: “Petits crims conjugals” 10 - -110,00   
27 9 d’abril CosmoCaixa: “Aire...” (adaptada) 4 0,00   0,00   
28 16 d’abril Liceu: Cavaleria Rusticana / Pagliacci 14 - -46,00   
29 17 d’abril La Pedrera: “L’art de menjar...” 5 0,00   0,00   
30 30 d’abril Senderisme: Vil·la Joana - Montbau 9 40,00   - 
31 7 de maig “Temps de flors” a Girona (adaptada) 41 - 141,20   
32 8 de maig Museu Hª Catalunya: “El Gòtic” 11 50,00   - 
33 12 de maig Presentació CD “La llum de la paraula” 80 0,00   0,00   
34 14 de maig TNC: “El Misantrop” 8 - -112,00   
35 15 de maig Caminada al Turó de l’Home 12 - -284,72   
36 21 de maig Visita Museu Can Torrents (St. Boi Ll.) 6 16,30   - 
37 22 de maig Visita al barri de Sarrià 16 60,00   - 
38 22 de maig Concert Visigòdia: “La Ritirata” 11 - -89,40   
39 24 de maig Visita a les instal·lacions de TMB 15 0,00   0,00   
40 27 de maig Liceu: Der Freischütz 12 - -57,00   
41 29 de maig Sortida Sta. Mª de Palautordera 14 - -216,84   
42 4 de juny Poliorama: “Garrick” (adaptada) 9 - -128,00   
43 4 de juny Auditori: Tercera de Mahler 16 -   -40,00   
44 5 de juny Diada del soci: “Camprodon” 59 - -229,04   
45 7 de juny Festival Tiflollibre 175 - -432,40   
46 12 de juny Caminada a Canet de Mar 11 - -42,10   
47 18 de juny GIOLA Ariane et Barbe-Bleue 4 0,00   0,00   
48 19 de juny CaixaForum: “Teotihuacan...” 12 0,00   0,00   
49 25 de juny GIOLA LByron. Un estiu sense estiu 4 0,00   0,00   
50 3 de juliol Visita al Museu del Rock 11 0,00   0,00   
51 6 de juliol GIOLA Tamerlano 6 0,00   0,00   
52 7 de juliol Concert de la Coral per la Pau 14 0,00   0,00   
53 10 de juliol Platja a Sitges 5 - -33,30   
54 10 de juliol Poliorama: “Todos eran mis hijos” AD 17 - -102,40   
55 12 de juliol GIOLA Daphne 4 0,00   0,00   
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Nº Data Activitat Assistents Superàvit Dèficit 
56 16 de juliol Caminada nocturna per Collserola 11 16,00   - 
57 24 de juliol Sortida a Portaventura Aquàtic Park 8 - -125,00   
58 30 de juliol Comiat de Temporada (Hotel Vela) 18 - -46,00   
59 31 de juliol Teatre Grec: “Tragèdia...” 5 - -30,00   
60 11 de setembre Relaxació i Salut: Spa Senator 5 - -9,00   
61 15 de setembre Cine adaptat: “La piel que habito” 48 0,00   0,00   
62 18 de setembre Visita Museu de les Idees (MIBA) 9 0,00   0,00   
63 25 de setembre Sortida “Camí Ronda Costa Brava” 17 - -495,90 
64 1 d’octubre Visita al Museu Picasso (adaptada) 4 0,00   0,00   
65 8 d’octubre Homenatge a Albert de Jesús 32 0,00   0,00   
66 9 d’octubre Visita al Museu de Ciències Naturals 14 0,00   0,00   
67 11 d’octubre Teatre Corts “Còmics del temps” 4 0,00   0,00   
68 15 d’octubre Dia Int. Visió: Bastonada 80 0,00   0,00   
69 16 d’octubre Sortida “De Sta. Coloma a Premià” 9 32,00   - 
70 21 d’octubre GIOLA Jo, Dalí 9 0,00   0,00   
71 22 d’octubre TNC “El comte Arnau” 9 - -165,00   
72 23 d’octubre Visita al Palau Güell 16 0,00   0,00   
73 29 d’octubre Visita a la Fàbrica del Sol (adaptada) 6 0,00   0,00   
74 5 de novembre Exhibició màquina Súper Gourmet 10 0,00   0,00   
75 6 de novembre Sortida “Via Verda El Carrilet d’Olot” 9 - -378,55   
76 13 de novembre Vista al barri de Gràcia 11 40,00   - 
77 19 de novembre Auditori: El Txaikowski + romàntic” 17 - -16,00   
78 25 de novembre GIOLA Le Grand Macabre 9 0,00   0,00   
79 27 de novembre Caminada pel Corredor de Montnegre 9 - -274,45    
80 30 de novembre Entrega dels “Premis de la Visió” 150 0,00   0,00   
81 4 de desembre Visita al Museu de la pell de Vic 7 - -57,80   
82 11 de desembre Visita Casa Museu de Canet de Mar 12 - -24,90   
83 18 de desembre Dinar de Nadal al CaixaForum 27 - -165,00   
 

Resum anual 
 
Activitats Assistents 
83 1.568 
 
Cal assenyalar que enguany ha crescut el nombre d’activitats de més d’un 10%, si bé els 
assistents totals han baixat d’un 13% respecte a l’any anterior, passant d’una mitjana de 
24 assistents per activitat a 19 assistents. Això es déu al major nombre d’activitats 
realitzades, fins i tot en un mateix dia, cosa que obliga els socis a escollir entre elles. En 
temps de crisi, cal remarcar però que, malgrat el creixement del nombre d’activitats, 
s’ha destinat un 73% menys de recursos per a realitzar-les. 
 

Penya Barcelonista B1+B2+B3 
 
El present any 2011, la “Penya Barcelonista B1+B2+B3”, entitat integrada dins 

l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, ha estat capaç d’assistir a un 



Memòria Ass Disc Visual Cat: B1+B2+B3. 2011 
 

 7 

partit, segons consta en les sortides d’animació sociocultural. Esperem que el 2012 es 

recuperi el seu dinamisme i s’afermi la seva activitat. Sempre compta amb el 

recolzament infraestructural i institucional de l’Associació. 

 

Àrea cultural 
 

Llibre parlat 
 
Considerem que hi ha prou oferta al mercat per a no haver de mantenir una línia pròpia 

de llibres parlats, si bé aquest any hem editat un llibre de poemes de socis nostres en 

format àudio: “La llum de la paraula”, presentat el 12 de maig, més per sensibilització i 

divulgació d’aquest sistema, que no pas per oferir lectura parlada als nostres socis. 

Altrament 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 està en fase de 

desaparició i fa més d’un any que no en rebem demandes en aquest sistema). També cal 

afegir el fet luctuós de la pèrdua del nostre lector habitual n’Albert de Jesús de la Torre, 

traspassat el 26 d’agost de 2011. 

 

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 consolidat la tradició d’adaptar les seves exposicions temporals. Enguany hem 

gaudit de tal oferta que no ha calgut fer adaptacions puntuals de cap museu per a acollir-

nos. Des d’aquí el nostre reconeixement a la feina d’aquestes institucions i el nostre 

recolzament actiu, que hem volgut fer patent amb la concessió a la Diputació de 

Barcelona del Premi de la Visió “Rosa Gratacós” de cultura, pel seu esforç continuat 

en el programa “La Mirada Tàctil”, que promou l’accessibilitat dels museus municipals. 
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Hem realitzat vint-i-dos visites a museus i monuments. Els museus adaptats 

permanentment que visitàrem foren: la  Sagrada Família (que estrenava maqueta tàctil 

de planta), la impremta 3D del carrer Montcada, el  Museu Molfulleda de Mineralogia 

d’Arenys de Mar, la Depuradora i dessalintizadora d’El Prat, el Museu d’Història de 

Catalunya, el Museu Can Torrents de Sant Boi de Llobregat, el Museu del Rock, el 

Museu de les Idees de Barcelona (MIBA), el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 

el Palau Güell, la Fàbrica del Sol de Barcelona, el Museu de la pell de Vic i la Casa 

Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. Exposicions adaptades pels propis 

museus varem visitar: “La dessalinització de l’aigua a Barcelona” a la seu d’Agbar a 

Barcelona, “Mariscal a la Pedrera” i “L’art de menjar. De la Natura a Ferran Adrià”, a la 

Pedrera, “Tresors arqueològics del regne d’Aràbia Saudita” i “Teotihuacan: ciutat dels 

deus”, al CaixaForum de Barcelona, “Astronomia: 3.000 anys d’observació del cel” i 

“Aire: Respiración y salud infantil”, al CosmoCaixa,  “Temps de flors” a la Universitat 

de Girona i “Devorar París” al Museu Picasso de Barcelona. Tres d’aquestes visites 

adaptades tingueren el reforç de la nostra col·laboradora Rosa Gratacós: La visita a la 

Sagrada Família, la visita al Museu d’Història de Catalunya i la visita al Palau Güell. 

 

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, de les que ja hi ha 

un cert nombre de títols. A més, comencen a produir-se iniciatives com la de Navarra de 

Cine i Fundación Orange, que ofereixen títols audiodescrits en diverses localitats 

espanyoles i que ens oferiren, audiodescrita, “La piel que habito” el proppassat 15 de 

setembre, a la sala Renoir Floridablanca de Barcelona. Esperem que aquesta iniciativa 

es consolidi i pugui oferir una programació regular a mig termini. 

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 2010-2011. Volem 

recolzar aquesta iniciativa, tot i els problemes que suscita, per això hem acudit a la 

totalitat d’elles com a sortides d’animació. Tres el 2010 i les altres tres el 2011, que 

foren: Anna Bolena, Cavaleria Rusticana / Pagliacci i Der Freischütz. A la resta 
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d’òperes, no audiodescrites, ens hem apropat en el marc del grup GIOLA (Grup 

d’Incondicionals de l’Òpera al Liceu de l’Associació), que aquest 2011 han estat: 

Parsifal, Ariane et Barbe-Bleue, LByron. Un estiu sense estiu, Tamerlano, Daphne, Jo, 

Dalí i Le Grand Macabre. 

Hem de dir amb satisfacció que al panorama teatral es consoliden les adaptacions per a 

persones cegues en els principals teatres públics i, a més, han començat a fer forat en la 

cartellera dels teatres privats, essent el primer de tots el teatre Poliorama, a qui agraïm la 

seva sensibilitat. Aquest any 2011 hem pogut aprofitar les sessions adaptades de sis 

obres: L’arquitecte i Les tres germanes, al Teatre Lliure, El comte Aranu, al Teatre 

Nacional de Catalunya, Tragèdia. Un poema visual sobre el naixement de la tragèdia, 

al Teatre Grec, Còmics del Temps, al Teatre Casal Dolors Masferrer de Les Corts i 

Petits crims conjugals, al predit Teatre Poliorama, el primer teatre privat barceloní en 

tenir una temporada audiodescrita. 

A més hem portat a terme un seguit d’accions que creiem cal puntualitzar: 

• 12 de gener: Reunió amb Raimon Sala i Javier Moreno, que ens presentaren un 
nou sistema per a jugar a tenis a cegues. 

• 18 de gener: Acord amb l’associació de fotògrafs “Imagen en acción” per a 
obtenir fotos de qualitat d’algunes de les nostres sortides d’animació. 

• 7 de febrer: BCN Informació emeté un reportatge sobre les audiodescripcions 
fetes al barri de Les Corts. 

• 11 de febrer: Inauguració del Museu Nàutic de Masnou, adaptat. 
• 15 de març: Aparició al Diari de Les Corts d’un article sobre les 

audiodescripcions fetes al barri de Les Corts. 
• 21 de març: Reunió amb Marià Marí del Departament de Cultura de la 

Generalitat, per a intentar organitzar una pàgina web amb audiollibres en català. 
• 23 de març: Reunió amb Montse Bou, del Departament de Cultura, per a 

propiciar l’audiodescripció a les sales comercials de cinema i als DVDs 
comercials. 

• 31 de març: Reunió amb Paquita Garcia, Rosa Gratacós, Anna Cebrià i altres 
col·laboradors del projecte d’adaptació de l’exposició “Temps de Flors” que es 
fa anualment a Girona. 

• 2 d’abril: Començà el curs de maquillatge amb l’assistència de 5 socis. 
• 19 de maig: Reunió amb Jordi Medina, de la UB, per a incorporar assignatura 

sore museus adaptats en algunes carreres d’aquesta universitat. 
• 19 de maig: Actuació del grup de dansateràpia, que es formà en el taller de 

dansateràpia de l’associació, al Centre Vil•la Florida de Barcelona. 
• 12 de juliol: Reunió amb Toni Bartomeu, Director General de Teatre de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sobre el tema de 
l’audiodescripció als teatres. 

• 22 de juliol: Reunió amb Eugènia Salvador, de Lectura Fàcil, per a plantejar la 
possibilitat de realitzar una pàgina web amb llibres en àudio. 

• 7 de setembre: Assistència a la presentació de la temporada oficial del TNC, que 
ve amb moltes obres audiodescrites. 
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• 13 de setembre: Assistència a la presentació d’enguany del projecte “Apropa 
Cultura” a l’Auditori de Barcelona. 

• 14 de setembre: Reunió amb Lali Cistaré, del Departament de Turisme de la 
Generalitat i amb Diego González, de Access Turisme, per tal de tractar temes 
d’accessibilitat.. 

• 19 d’octubre: Visita a la Pedrera de la comissió d’accessibilitat, que ens mostrà 
el nou recorregut adaptat amb la maqueta central del monument i d’altres 
d’elements parcials. 

• 16 de novembre: Reunió amb Joan Pluma, Director General de Patrimoni, a qui 
presentem l’associació i ens interessem pels projectes d’adaptació de 
monuments. 

• 22 de novembre: Reunió amb Joan Gatnau per a organitzar un curs de ceràmica 
a l’associació i establir relacions comercials entorn a les joies en braille que 
comercialitzen. 

• 30 de novembre: Conferència de Paquita Garcia davant la Cambra de Comerç de 
Tortosa sobre els costos i la importància de l’etiquetatge en braille. 

• 2 de desembre: Assistència a la jornada de presentació del projecte “Turisme per 
a tothom”, amb participació de Marian Muro, Directora General de Turisme de 
la Generalitat, Javier Espasa i Diego González de l’empresa “Accés Turisme”. 

• 3 de desembre: Atorgament a la nostra sòcia i vicepresidenta d’un guardó al 
“Novè Concurs de Poesia del Fòrum Cultural Foto Club Guineueta”. 

• 16 de desembre: Es presenta l’espectacle de dansa “El Muro” on participaren 
dos socis nostres: L’Andrea Torres i en Felipe Yagüe. 

• 20 de desembre: Assistència a la inauguració de l’exposició adaptada de Katy 
Riquelme, en la què el regidor de Les Corts, Antoni Vives, va expressar el seu 
compromís amb l’accessibilitat. 

Àrea de Rehabilitació bàsica 
 
Aquesta àrea ha realitzat vora les 100 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 a recobrar la mobilitat al carrer i també l’habilitat en les tasques 

domèstiques. A més es van desenvolupar amb èxit el primer i el segon tallers de cuina 

adaptada, amb 6 participants, l’un i 8 l’altre. També es realitzà un taller de fotografia 

per a persones amb baixa visió de gener a març, en què participaren 3 alumnes, dut a 

terme per l’associació “Trescucarachas”, amb resultats molt satisfactoris, així com un 

taller de musicoteràpia a càrrec d’Andrea Torres, amb 12 participants i un altre de 

maquillatge, a càrrec de l’Anna Àlvarez, on s’atengué a 5 persones. La desaparició de la 

figura de la “rehabilitadora bàsica contractada” (per manca de prou finançament) ens ha 

obligat a disminuir la qualitat del servei en la segona part de l’any, si bé, mercès als 

resultats de la prova pilot del primer “Màster B1+B2+B3: Rehabilitació bàsica a 

persones amb discapacitat visual”, hem format  a 9 professionals, que ens podran ajudar 

en aquesta àrea com a “professionals externs”. 
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Àrea psicològica 
 
Aquesta àrea ha estat igualment sacsejada pels problemes de finançament que hem patit 

enguany. La impossibilitat de mantenir un psicòleg en plantilla ens ha portat a cercar els 

serveis que requerim mercès a socis i voluntaris. La dedicació no pot ser la mateixa, 

però no hem deixat desemparats els socis que necessiten recolzament psicològic, els 

hem fet costat, ajudant-los de forma individual i en els grups d’ajuda mútua, que s’han 

reunit regularment. Des de gener funciona un nou grup d’ajuda mútua que es reuneix els 

dimarts i ha aconseguit molt d’èxit. També es segueixen fent visites individuals mercès 

a psicòlegs altruistes, fins a arribar a 213 enguany. 

Àrea educativa 
 
Dins l’àmbit de l’educació, aquest any 2011, hem continuat la nostra tasca d’ajut en els 

seus estudis als companys amb discapacitat visual, 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 2 cursos presencials a l’associació, que 

varen suposar 27 intervencions formatives. Els socis però, s’han decantat per serveis 

més personalitzats, de manera que s’han fet 113 formacions a la nostra seu sobre 

aparells tiflotecnològics, 123 més sobre programes informàtics, així com 10 pel sistema 

online. Classes amb desplaçament fins al domicili del soci han estat 171 i encara s’han 

fet 16 intervencions “tècniques”, que implicaren desplaçament al domicili. Aquestes 

intervencions són cabdals, perquè responen a problemes no formatius, però que no 

poden resoldre els tècnics informàtics comuns pel seu desconeixement del 

funcionament dels programes adaptats. Son problemes de configuració, moltes vegades 

derivats de la reduïda accessibilitat dels sistemes operatius i fins i tot del hardware, que 

provoquen inconvenients a les persones amb discapacitat visual. En conjunt són 360 

intervencions que han reduït la “bretxa digital” dins el nostre col·lectiu. 

D’altra banda, continuem oferint gratuïtament la còpia d’apunts en àudio per als 

estudiants, així com fotocòpies ampliades. 

 

Integració social 
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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 

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 sistema braille de lectura i escriptura”, el “Curs d'Introducció 

al Multilingüisme” i la seva continuació “Enfocament multilingüe: Una aproximació”. 

Un cop desapareguts els antics crèdits de lliure elecció, hem fet un seguit d’accions 

formatives que han beneficiat 319 alumnes universitaris o postuniversitaris, 236 

alumnes de Grau Mig, 750 escolars de primària, 161 professionals i 67 persones de 

formació no especificada. 

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. 

Destaquem: 

• Des del gener es desenvolupa la prova pilot del Màster sobre Rehabilitació 
Bàsica de persones amb discapacitat visual, amb participació de 9 alumnes. 

• El primer quadrimestre s’han atès les consultes de 6 alumnes universitaris i a 10 
alumnes d’Integració Social, que feien treballs sobre discapacitat visual per als 
seus estudis. 

• 11 de gener: Entrevista amb Màrius Querol i Antonio Gamero per a la creació de 
l’emissora sobre temes socials “Fem Ràdio”. 

• 12 de gener: Reunió amb Francina Alsina i Eulàlia Mas, presidenta i gerent de la 
FCVS per a parlar de la difusió dels nostres cursos per a voluntaris. 

• 20 de gener: Curs de Ceguesa a 50 alumnes de Primària de l’Escola Sant Ramon 
Nonat. 

• 21 de gener: Curs a 120 alumnes de la UdG sobre “Inclusió de la Discapacitat 
Visual a l’educació musical i plàstica visual”. 

• 21 de gener: Curs de 16 hores a 30 alumnes d’Atenció Sociosanitària de 
l’Institut Bonanova. 

• 3 de febrer: Curs a 30 alumnes d’Integració Social de l’Escola Roca. 
• 3 de febrer: Reunió amb l’acadèmia “Fomento Profesional” per a mostrar el 

nostre curs. 
• 17 de febrer: Curs sobre adaptació de museus per a 2 treballadors de l’empresa 

Magma, dedicada a la preparació d’exposicions temporals. 
• 18 de febrer: Curs sobre discapacitat visual a 23 alumnes de l’Institut Camps 

Blancs de Sant Boi de Llobregat. 
• 4 de març: Curs sobre discapacitat visual a 36 alumnes d’Integració Social de 

l’Institut Severo Ochoa d’Esplugues de Llobregat. 
• 12 i 13 de març: Curs sobre discapacitat visual a 16 directors de Cau dels 

Minyons Escoltes. 
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• 25 de març: Taller “No veo la silla” a 15 oftalmòlegs i òptics a la seu de 
Laboratoris Alcon, a El Masnou. 

• 8 d’abril: Formació sobre tracte adient a 8 persones del Centre Adventista. 
• Participació tot el quadrimestre a “Tots per Tots” de COM Ràdio, els dimarts de 

20:30 a 21 hores, amb l’espai “Sense afany de lucre”. 
• El segon quadrimestre s’han atès les consultes de diversos estudiants, que feien 

treballs de síntesi sobre discapacitat visual per als seus estudis. 
• 11 de maig: Curs a 38 alumnes de Grau d’Audiovisual i Multimèdia de la 

Universitat de Girona. 
• 11 de maig: Curs a 20 alumnes de Magisteri de la Universitat de Girona sobre 

discapacitat visuals, amb una passejada pel Laberint dels Sentits, exposició 
organitzada per la predita universitat aprofitant la fira “Temps de Flors” de 
Girona. 

• 18 de maig: Curs de formació sobre voluntariat a 11 alumnes, organitzat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

• 19 de maig: Curs de formació sobre discapacitat visual a 17 persones, organitzat 
per l’Ajuntament d’Olvan (Berguedà). 

• 27 de maig: Partit de goalball a l’associació La Vagoneta de Sant Just Desvern. 
• 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de maig: Aparició a Gran Via 2 amb classes de braille i 

recorregut amb bastó a la Fira de “Di Capacidad”, organitzada pel Grup SIFU, 
en el què varem atendre a 400 persones, en la seva majoria, nens. 

• 6 de juny: Formació sobre discapacitats a 35 alumnes d’Educació Infantil de la 
Universitat de Barcelona. 

• 14 de juliol: Assistència a la presentació dels màsters socials de l’Escola Pere 
Tarrés. 

• El tercer quadrimestre hem atès consultes de diversos estudiants, que feien 
treballs de síntesi sobre discapacitat visual per als seus estudis. 

• 5 de setembre: Reunió amb Meritxell Ruiz , Directora. General d’Atenció a la 
Família i a la Comunitat Educativa, i amb Cristina Pellisé, Subdirectora. General 
d’Ordenació i Atenció a la Diversitat a les què varem plantejar els reptes 
educatius a que ens enfrontem en la divulgació de les necessitats i capacitats del 
nostre col·lectiu. 

• 27 de setembre: Reunió amb Alfons Sánchez, president de l’Associació de 
Voluntaris de la Caixa de Barcelonès i Vallès Oriental a qui varem presentar el 
projecte “Forma’t i associa’t” que hem començat a difondre. 

• 29 de setembre: Curs “Canvia el Xip” a 46 persones del projecte Dixit de la 
Generalitat de Catalunya. 

• 17 d’octubre: Curs “Canviem el Xip” a 25 alumnes de ARCO. 
• 20 d’octubre: Curs sobre barreres a 43 alumnes d’Arquitectura de la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC). 
• 25 d’octubre: Curs “Canviem el Xip” a 30 alumnes d’Integració Social de CEIR. 
• Durant l’octubre: Col·laboració amb el Grupo Sifu A la Fira Di Capacidad, 

aprofitant el local comercial de Baricentro a Barberà del Vallès. 
• 3 de novembre: Curs “Canviem el Xip” a 15 alumnes de l’Acadèmia Thuya. 
• 8 de novembre: Curs “Canviem el Xip” a 23 alumnes del projecte DIXIT a 

Girona. 
• 10 de novembre: Curs “Canviem el Xip” a 22 alumnes del projecte DIXIT a Vic. 
• 15 de novembre: Formació sobre guies de museu a 12 guies de “Magma 

Cultura” 
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• 27 de novembre: Celebració al col·legi “Barcelona” de les Corts, de tres tallers 
sobre bastó, olors i braille amb participació de 100 alumnes a cada taller. 

• 2 de desembre: Taller al Centre Cívic “El Boulevard”, de Sant Joan Despí, amb 
la conferència “Canviem el Xip” a unes 30 persones, un taller de braille a unes 
25 persones i una gimcana amb bastó a unes 12 persones. 

• Aquest any el Curs de formació sobre persones amb discapacitat només roman 
reconegut com a formació permanent per al professorat per part del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i ha reunit en les seves cinc 
edicions realitzades 46 alumnes. També es realitzaren el Curs d’Introducció al 
sistema braille de lectura i escriptura, amb 4 alumnes i el Curs d’introducció al 
Multilingüisme, amb altres 4 alumnes. 

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 acompanyat a 3 socis a les dependències de l’INS, hem 

ajudat a tramitar a 12 socis pensions d’incapacitat absoluta i a 3 socis la 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 

se’n volen beneficiar, amb la esperança d’arribar a muntar un Taller de Quiromassatge i 

Medicines alternatives, projecte que rep la col·laboració de amb l’Institut de Salut i 

Assessorament per a la Família (ISAF). 

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. Per això es prepara, per a principis de 2012, un projecte d’integració laboral amb 

actuacions més proactives en favor de la integració laboral dels socis que ho necessitin. 

Té dues vessants, d’una banda millorar les habilitats dels socis a l’hora de preparar una 

entrevista de treball, elaborar el seu currículum, etc. i, de l’altra, preparar el seguiment 

de les persones en el seu nou lloc de treball (adaptacions, formació dels companys i dels 

caps i acompanyament laboral durant les primeres setmanes per veure que tot funciona). 

Destaquem també les següents actuacions: 
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• 17 de maig: Reunió amb Àngels Casals, de la Conselleria de Treball i Ocupació 
a l’Àrea de Discapacitats, per tal d’exposar la situació del nostre col·lectiu. 

• 8 de juny: Assistència a la Fira “Discapacidad y Trabajo” a la Fira de Barcelona. 
Un certamen discret, però interessant, en aquesta seva primera celebració. 

• 28 de setembre: Reunió amb Rosa Cuartero, de Disjob, creadora de la pàgina 
web d’integració laboral per a persones amb discapacitat www.disjob.com. 

• 24 d’octubre: Reunió amb Marta Morancho, del gabient CCV Abogados, sobre 
aspectes jurídics d’integració laboral i incapacitat. 

Reivindicant els nostres drets 
 
Hem participat, mentre existiren, 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. De fet, nosaltres acudim a les reunions de què en 

tenim notícia que tractin sobre el col·lectiu, siguin convocades pels diferents 

Departaments de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments o altres instàncies. 

A més, 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, per segon any, una campanya de sensibilització entre els polítics i els 

mitjans de comunicació amb ocasió de la Diada Internacional de la Visió. 

En aquesta àrea volem assenyalar les següents actuacions: 

• 25 de gener: Reunió del Consell Municipal del Districte de Les Corts, sobre el 
tema de l’habitatge. 

• 26 de gener: Dins les reunions del Projecte Barcelona Inclusiva, es parlà sobre la 
pobresa. 

• 27 de gener: Reunió amb Lluís Riu, de la Diputacio de Barcelona, per a parlar 
sobre l’adaptació de museus, dins el projecte de la Diputació “La Mirada Tàctil”. 

• 27 de gener: Reunió del Consell de barri de Maternitat – Sant Ramon per a 
tractar l’organització del dia de Sant Jordi. 

• 2 i 4 de febrer: Reunió amb Conchi Hurtado i associacions veïnals per a debatre 
les ponències al Segon Congrés d’Associacions de Barcelona. 

• 10 de febrer: Nova reunió del Consell de barri de Maternitat – Sant Ramon per a 
tractar l’organització del dia de Sant Jordi. 

• 16 de febrer: Presentació de les candidatures a les eleccions de persones amb 
discapacitat de l’IMD. 

• 18 de febrer: Reunió Comissió Territorial de la FCVS (Federació Catalana de 
Voluntariat Social). 

• 24 de febrer: Reunió amb Iolanda Anguita per a preparar el dia de Sant Jordi. 
• 25 de febrer: Participació en el Segon Congrés d’Associacions de Barcelona, pel 

tema del finançament. 
• 1 de març: Assistència a la Presentació del Pla Comunitari de Les Corts. 
• 1 de març: Reunió del Consell Municipal de Les Corts. 
• 14 de març: Seguiment del Pla Comunitari de Les Corts. 
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• 16 de març: Reunió dels Punts Informatius de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social (FCVS). 

• 24 de març: Assistència a una reunió del Pla d’Equipaments de Les Corts. 
• 28 de març: Reunió del Consell de Barri de Sant Ramon Nonat – Maternitat. 
• 1 d’abril: Reunió de la Unitat Territorial de Barcelona de la FCVS. 
• 2 d’abril: Eleccions de Representants de Discapacitats de l’IMD, a les quals 

recolzàvem una candidatura. 
• 11 d’abril: Resum dels treballs del Segon Congrés d’Associacions de Barcelona. 
• 14 d’abril: Festa Medieval de Sant Jordi al carrer Sant Ramon Nonat, on 

participàvem amb un estant on férem tallers de braille, bastó i goal-ball. 
• 23 d’abril: Participem amb un estant a les Rambles on venguérem llibres de 

segona mà, llibres parlats (de contes i de poesia) i férem difusió de la nostra 
entitat. 

• 26 d’abril: Reunió amb el Fòrum dels Pacients amb el conseller de Sanitat sobre 
els problemes sanitaris de Catalunya. 

• 30 d’abril: Assistència a la clausura del Segon Congrés d’Associacions de 
Barcelona. 

• 10 de maig: Reunió amb ADIF per a assessorar i conèixer la maqueta tàctil de 
pla de planta de l’estació de Badalona. S’espera que a totes les estacions de 
Rodalies RENFE de Catalunya es vagin instal·lant mica en mica. 

• 17 de maig: Reunió de la Federació Plataforma d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat de Les Cortes per a crear una comissió de sensibilització i per a 
preparar el Dia Internacional de la Discapacitat. 

• 24 de maig: Reunió amb Anna Mas, del Consell Maternitat – Sant Ramon, sobre 
les barreres que encara subsisteixen al barri. 

• 22 de juny: Visita a la Fàbrica del Sol, museu recentment adaptat per a persones 
amb discapacitat visual i que conté una maqueta tàctil. 

• 14 de juliol: Reunió de la Unitat Territorial de Barcelona de la Federació 
Catalana de Voluntariat Social, per tal de preparar la Fira d’Associacions de la 
Mercè, al setembre. 

• 27 de setembre: Reunió de la Plataforma d’Entitats de persones amb 
Discapacitat de Les Corts, per tal d’organitzar el Dia Internacional de la 
Discapacitat, el 3 de desembre. 

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:  

• 11 de febrer: Reunió amb Xavier Atsares per a fomentar la presència i formació 
de nens cecs a Haití, així com la reconstrucció de les seves llars. 

• 21 de febrer: Reunió amb Roger Mercader, de la fundació “Nuestros Pequeños 
Hermanos” per a matisar la nostra col·laboració amb els cecs de Haití. 
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• 24 de febrer: Formació a Roger Mercader, per tal que pugui, al seu torn, formar 
gent a Haití, per tal que atenguin persones amb discapacitat visual o ceguesa. 

• 30 de març: Firma del conveni d’agermanament amb FUNVICOR (Fundación 
de Ciegos y Discapacitados Visuales Visión Con Corazón), de Cartagena 
(Colòmbia). 

• Lectura del Quixot a Colòmbia, mercès a facilitar els llibres del Quixot i de 
Harry Potter. 

Resolució de problemes burocràtics 
 
Els nostres socis també han comptat amb la nostra col·laboració, en aquest any 2011, 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. 

• 9 de març: Assistència a una conferència a l’IMO sobre glaucoma, en el marc de 
la formació per als alumnes del màster de Rehabilitació Bàsica. 

• 16 de març: Reunió am Ricard López, president d’APSOCECAT per a preparar 
una cursa solidària amb aquest col·lectiu. 

• 22 de març: Reunió amb Katrina del Centre Trinitat, per a organitzar cursos 
sobre filosofia per als nostres socis i també formació específica per als nostres 
treballadors. 

• 24 de març: Participació al Tercer Congrés de la Taula del Tercer Sector. 
• 26 de març: Participació a la Festa Cívica de la Banca Cívica en col·laboració 

amb la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de Les 
Corts. 

• 29 de març: Visita a la Caserna de la Guàrdia Urbana de Les Corts. 
• 4 d’abril: Reunió amb Pitu Cortada, president de la Fundació Futbol Club 

Barcelona, per a establir relacions entre ambdues entitats. 
• 6 d’abril: Assistència al Dinar Institucional de la candidatura de Xavier Trias. 
• 7 d’abril: Assistència a la presentació del programa electoral de Jordi Hereu. 
• 8 d’abril: Participació amb un estant a les Segones Jornades de Baixa Visió a la 

UPC de Terrassa (Escola d’Òptica i Optometria de Terrassa EUOOT). 
• 8 d’abril: Assistència a la presentació del llibre on-line de contes parlats, 

iniciativa del Centre Trinitat en el marc del CaixaForum. 
• 11 d’abril: Assistència a la presentació de la candidatura de Ricard Gomà. 
• 6 de maig: Reunió A la Federació Catalana de Voluntariat Social on s’informà 

de l’estructura i funcionament del Consells de Participació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 10 de maig: Assistència a l’exposició de fotografia que va organitzar la nostra 
associació col·laboradora “Imagen en Acción”. 



Memòria Ass Disc Visual Cat: B1+B2+B3. 2011 
 

 18 

• 13 de maig: Assistència a la presentació de la candidatura de Jordi Hereu a les 
eleccions municipals de Barcelona. 

• 19 de maig: Reunió amb David Bueno, de la Conselleria de Justícia, per tal que 
algunes persones puguin efectuar penes alternatives a la nostra entitat. 

• 21 de maig: Participació a l’Assemblea Anual Ordinària de la Federació 
Catalana de Voluntariat Social. 

• 3 de juny: Reunió de la Unitat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social. 

• 8 de juny: Assistència a una conferència al Col•legi de Notaris de Barcelona 
sobre el tema de les Herències. 

• 15 de juny: Participació a l’Assemblea Ordimària de la Federació Plataforma 
d’Associacions de Persones amb Discapacitat de Les Corts. 

• 15 de juny: Assistència al concert benèfic organitzat per la Fundació Barraquer 
al carrer Margenats, número 66. 

• 15 de juny: Participació a l’Assemblea Ordimària de la Banca Ètica FIARE. 
• 14 de juliol: Assistència al 10è aniversari de l’entitat “Ulls pel Món”, realitzat al 

restaurant “Dans le Noir”. 
• 22 de juliol: Reunió amb Rafael López, del PP, per a establir contactes amb el 

nou responsable de discapacitats d’aquest partit al Parlament, presentar-nos i 
plantejar-l’hi les nostres reivindicacions. 

• 25 de juliol: Reunió amb Pere Boix, d’Esquerra Republicana, per a establir 
contactes amb el nou responsable de discapacitats d’aquest partit al Parlament, 
presentar-nos i plantejar-l’hi les nostres reivindicacions. 

• 28 de juliol: Reunió amb Anna Figueras, de CIU, per a establir contactes amb el 
nou responsable de discapacitats d’aquest partit al Parlament, presentar-nos i 
plantejar-l’hi les nostres reivindicacions. 

• 6 de setembre: Reunió amb Laura Massana i Marta Otero, d’Iniciativa per 
Catalunya, per a presentar-nos a tots els grups polítics del Parlament. 

• 5 d’octubre: Reunió d’entitats vinculades a “Suport Associatiu” per tal de posar 
en comú experiències i promoure l’eficàcia de les xarxes associatives, com el 
mateix Suport. 

• 18 d’octubre: La Fundació Manuel Caragol ens féu donació del seu material 
tiflotècnic, un cop decidida la seva dissolució, que destinarem a reforçar els 
mitjans de l’Àrea de Tiflotecnologia, a fornir elements museístics de l’Exposició 
Permanent Lluís Braille i a beneficiar socis amb pocs recursos econòmics amb 
recursos tecnològics vàlids. 

• 21 d’octubre: Reunió amb Pere Llansà, director de l’Àrea Social del Barça, per a 
parlar de la nostra Penya Blaugrana. 

• 31 d’octubre: Reunió amb Mònica Ribas i Gironès, Subdirectora. General. 
d'Atenció a les Persones, del Departament de Benestar i Família, sobre el 
possible desenvolupament de la Llei de la Dependència. 

• 3 de novembre: Reunió amb Carles Campuzano, de CIU, que ens explicà el 
programa d’aquest partit per a les eleccions del 20-N en relació al nostre 
col·lectiu. 

• 10 de novembre: Assistència a la clausura del Segon Congrés del Voluntariat. 
• 11 de novembre: Assistència al dinar de la Fundació Pere Tarrés, que comptà 

amb una ponència de Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la 
Caixa”. 
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• 17 de novembre: Reunió amb Julio de la Cámara, president del Col·legi 
d’Oftalmòlegs de Catalunya, per a establir noves relacions amb aquest col·legi 
professional. 

• 18 al 20 de novembre: Assistència a Tifloinnova, a Madrid, per a conèixer els 
darrers avenços del sector tiflotecnològic i establir contactes amb proveïdors i 
fabricants. 

• 18 de novembre: Reunió amb Luís Javier Oriol, president de Retina Madrid i de 
Retina España i d’altres membres d’aquestes entitats per tal d’afermar els 
nostres llaços de col·laboració. 

• 24 a 26 de novembre: Estant al Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia 
per a propiciar la difusió de la nostra entitat en aquest important col·lectiu 
professional. 

• 28 de novembre: La Plataforma d’Associacions de Persones amb Discapacitat de 
les Corts rep la Medalla d’Or de la Ciutat, al Saló Sant Jordi de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• 12 de desembre: Assistència a l’Entrega de Premis Voluntariat, que ha estat en 
aquesta ocasió per a l’Associació d’Amputats Sant Jordi. 

• 22 de desembre: Reunió preparatòria dels cursos de productes Apple a 
l’Associació. 

Activitats d’ Esponsorització i recerca de finançament 
 
A més de cercar subvencions públiques, visitem contínuament empreses i professionals 

per tal de difondre els nostres serveis i cercar vies de finançament dels mateixos: 

Laboratoris farmacèutics, centres oftalmològics i òptics i qualsevol altra empresa o 

professional on creiem que podríem obtenir suport. 

• 22 de febrer: Reunió amb FIARE, banca ètica, per a fer-nos socis d’aquesta 
entitat amb 600 euros. 

• 8 de març: Reunió a la FCVS sobre el Market Place que preparen per a octubre 
per a aprofitar l’Any del Voluntariat. 

• 11 de març: Reunió amb Jordi Caragol, Xavier Albouy i Roser Serra per a 
tractar de la donació de materials tiflotècnics de l’extingida Fundació Caragol. 

• 11 de març: Reunió amb Maria José Sáez per tractar de la subvenció que ens vol 
fer aquesta entitat. 

• 13 de març: Reunió amb Barclays Bank per a comentar la possibilitat de 
finançament a través d’una discotecada en la que el banc aportaria el doble de la 
recaptació aconseguida aquell dia. 

• 31 de març: Reunió amb Esther Padró, Cap de Gabinet del conseller de Benestar 
i Família per a tractar sobre el finançament de l’Associació. 

• 14 de juliol: Reunió amb Boi Ruiz, conseller de Sanitat, per tal de plantejar 
l’atípica situació del finançament de la nostra entitat. 

• 18 de juliol: Reunió amb Carme Canela, Directora Territorial de l’ICASS de 
Barcelona, per tal de negociar un concert de la nostra entitat amb l’ICASS. 

• 2 d’agost: Reunió amb Francesc Sancho i Montserrat Grañé, del Departament de 
Sanitat per tal de parlar sobre els Concert amb la nostra entitat. 

• 19 de setembre: Reunió amb la Taula del Tercer Sector per presentar dues 
entitats especialitzades en l’aval d’entitats: Avalis i Oinarri. 
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• 7 d’octubre: Reunió amb Xavier Bosc, Director General per a la Immigració per 
parlar d’una possible subvenció de la nostra entitat per part del seu Departament. 

• 26 d’octubre: Reunió amb Dèlia Tormo i Susanna Santamaria d’Operatel, per a 
parlar de les possibilitat d’un projecte de màrqueting directe per a l’associació. 

• 11 de novembre: Assistència al Market Place organitzat per la FCVS al Museu 
Marítim de Barcelona. 

• 16 de novembre: Reunió amb Susanna Caseras, Cap de Comunicació de BSiF, 
per a cercar finançament per al nostre programa de ràdio i presentar-nos. 

• 16 de novembre: Reunió amb Josep Lluís Cleríes, conseller de Benestar i 
Família i Carmela Fortuny, directora general de l’ICASS, per a negociar com 
eixugar el dèficit històric de l’associació i l’establiment d’un concert amb la 
nostra entitat. 

• 18 de novembre: Reunió amb Manuel Jimeno, de la Fundació Orange, a Madrid, 
on ens interessàrem pel projecte d’audiodescripció que porten a terme en 
col·laboració amb Navarra de Cine S.L., així com pels ajuts d’Orange a entitats 
del Tercer Sector. 

• 28 de novembre: Reunió amb Esther Capella, nova responsable de l’IMD, per a 
presentar-l’hi la nostra associació i comentar possibles vies de finançament. 

• 19 de desembre: Reunió amb Ricard Faura, responsable del Servei de Societat 
del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per a millorar el nostre 
finançament 

Activitats del Departament de Comunicació 
 

Per a millorar la nostra relació amb els mitjans de comunicació i fixar la nostra imatge 

corporativa, havíem contractat 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. 

Lamentablement aquest departament ha estat víctima de les retallades i no hem pogut 

mantenir la professional que el dirigia. Les seves funcions, fonamentals, han estat 

assumides per altres treballadors i per voluntaris, que intentaran mantenir el nivell 

comunicatiu aconseguit, si bé hem d’assumir que hi haurà una davallada del mateix. 

A més, en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, col·laborem al programa Tots per 

tots, de COM Ràdio Freqüència Modulada (91.0), dirigit i presentat per Ramon 

Company, amb un microespai sobre discapacitat visual i temàtica social general, que 

s’emet els dimarts de 20:30 a 21:00 hores (els dies que no hi ha futbol). 

En voldríem assenyalar les següents actuacions: 
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• 15 de gener: Aparició al Telenotícies Migdia de La Sexta d’un reportatge sobre 
barreres en el que participàrem. 

• Del 26 al 30 de març passi dels spots sobre tracte adient als discapacitats 
preparats per l’AES per BTV. 

• 27 de març: Mercès al ressò del curs de fotografia apareixen a El Periódico i a 
La Razón articles sobre aquest tema. 

• 14 d’abril: Aparició a Ona Mar, de Badalona, per tal de parlar sobre 
l’Associació. 

• 25 d’abril: Aparició a la contraportada del diari Público, amb ocasió del 
reportatge sobre la nostra sòcia Anna Morancho. 

• 8 de maig: Aparició al diari “El Punt” de Girona, a TV3 i a Telecinco, mercès a 
la nostra visita a la mostra gironina “Temps de Flors” i, en especial al “Laberint 
dels Sentits”, organitzat per la Universitat de Girona. 

• 12 de maig Reunió amb Jordi Balot, gerent del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials, per a provar que es difongui entre els seus 
col·legiats la nostra existència i que ens derivin els seus pacients que ho 
requereixin al seu entendre. 

• 1 de juny: Aparició a BarçaTV, que parlà de la Penya Blaugrana de l’associació. 
• 3 de juny: Aparició a TV Hospitalet en relació a la Fira “Di Capacidad”, 

organitzada per Grup SIFU i els nostres tallers de braille i bastó. 
• 10 d’octubre: Aparició a TV2, al programa: “Com fa la 2”. 
• 10 d’octubre: Reunió amb ”Imagen en acción” per a organitzar les fotografies 

que hauran d’aparèixer per il·lustrar l’Exposició Permanent Lluís Braille. 
• 30 de novembre: Aparició a diversos diaris i alguns altres medis, especialment 

esportius, com “Mundo Deportivo”, per l’entrega dels Premis de la Visió, donat 
que acudí el president del Barça, com apareix a la nostra portada. 

• 20 de desembre: Aparició a TV Hospitalet, en el programa “Batega” (que s’emet 
de 22 a 22:30 hores) sobre els serveis que presta la nostra associació. 

• Els dimarts continuem col·laborant en el programa “Tots per Tots” i ho farem 
fins al canvi de programació del 2012. 

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. Coordinada per Paquita 
Garcia, vicepresidenta de l’entitat. 
 
• Comissió d’Accessibilitat: 
Aquesta comissió vigila el compliment de la normativa per a millorar la 
transitabilitat dels nostres carrers. Coordinada per Manel Martí, president de 
l’entitat. 
 
• Comissió d’Animació sòcio-cultural: 
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Aquesta comissió decideix les línies que han de seguir les nostres sortides 
d’animació cultural i avalua les ja fetes, per a millorar-les. Coordinada per Manel  
Martí, president de l’entitat. 
 
• Comissió d´Esponsorització i comunicació: 
Aquesta comissió dirigeix els nostres esforços de finançament, que ens porten a 
visitar centres òptics i oftàlmics, a més d’altres empreses, a més de cercar tota 
menta de subvencions públiques, per tal d’impulsar la nostra difusió social i 
cercar finançament per als nostres projectes i fer-nos més visibles socialment. 
Coordindanda per Montse César, tresorera de l’entitat. 

 
• 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. Coordinada per 
Johana Vásquez, tiflotecnòloga de l’entitat. 
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Despeses (deure) de l’any 2011 
 

 GRUP  DESCRIPCIÓ DEURE 
60  DESPESES LOCAL   30.447,42 
  6001 Assegurances 684,56 
  6002 Lloguer local 13.266,00 
  6003 FECSA / ENDESA 2.615,12 
  6004 Aigua 430,06 
  6005 Font d’aigua 508,36 
  6006 Telèfon 8.576,06 
  6007 Seguretat 302,76 
  6008 Neteja 3.057,85 
  6009 Manteniment 770,46 
  6012 Escombraries 236,19 
62 DESPESES PERSONAL   171.085,86 
  6201 Nòmines 120.632,59 
  6202 Seguretat Social 40.715,76 
  6203 Assegurances Caixa 7.930,48 
  6204 Formació 1.807,03 
63 DEVOLUCIÓ QUOTES   2.138,00 
  6301 Retorn de quotes 1.882,00 
  6302 Devolucions de Serveis 256,00 
64 DESPESES DE GESTIÓ   27.648,78 
  6401 Impostos 17.999,62 
  6402 Gestoria 5.723,36 
  6403 Informàtica 3.925,80 
65 DESPESES FINANCERES   53.231,41 
  6501 Dev. Préstecs Caixa 2.596,03 
  6502 Compte de crèdit 9.867,55 
  6503 Comissions Caixa 880,83 
  6504 Dev. Altres Préstecs  34.500,00 
  6506 Interessos préstecs de socis 5.387,00 
68 DESPESES VÀRIES   32.636,73 
  6800 Despeses Actes 1.096,36 
  6802 Transport 1.156,03 
  6803 Fotocòpies 4.145,45 
  6805 Correus 3.678,31 
  6806 Impremta / papereria 7.748,38 
  6807 Quotes a associacions i federacions 626,00 
  6808 Lloguer de sales 97,20 
  6809 Ràdio 103,00 
  6810 Loteria 13.950,00 
  6811 Altres despeses 36,00 
69 DESPESES SERVEIS   14.687,54 
  6901 Sortides d’animació 11.116,32 
  6902 Acompanyaments 3.571,22 
6 TOTAL DESPESES   331.875,74 
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Ingressos (haver) de l’any 2011 
 

 GRUP  DESCRIPCIÓ HAVER 
70  INGRESSOS SOCIS i COLS.   34.500,89 
  7001 Quotes socis i col·laboradors 25.659,88 
  7002 Quota acompanyaments 2.179,00 
  7003 Classes d’informàtica 6.617,01 
  7004 Psicòleg 45,00 
72 INGRESSOS DONATIUS   14.532,40 
  7201 Donatius 14.532,40 
73 INGRESSOS SUBVENCIONS   179.691,79 
  7301 Subvencions Generalitat 95.207,32 
  7302 Subvencions Diputació 1.000,00 
  7303 Subvencions Ajuntament 2.500,00 
  7302 Subvencions Privades 80.984,47 
74 INGRESSOS N/FACTURES   330,00 
  7401 N/ Factures 330,00 
75 INGRESSOS VARIS   7.118,10 
  7501 Sortides d’animació 5.723,10 
  7502 Merchandising 1.395,00 
76 INGRESSOS PRÉSTECS   47.297,15 
  7601 Préstecs de Socis 19.000,00 
  7602 I.R.P.F. Préstecs 1.322,40 
  7603 Préstecs Caixa 24.474,75 
  7604 Préstecs de l’Aula 2.500,00 
77 INGRESSOS LOTERIA   7.545,00 
  7701 Benefici loteria 7.545,00 
78 ABONAMENTS   185,55 
  7801 Abonaments Caixa 185,55 
7 TOTAL INGRESSOS   291.200,88 
 

Resum de comptes de l’any 2011 
 
Saldo a 31 – 12 – 2010 - 123.543,39 € 
Total despeses (deure) any 2011 - 331.875,74 € 
Total ingressos (haver) any 2011 291.200,88 € 
Saldo total any 2011 - 40.674,86 € 
 
 

Saldo a 31 – 12 – 2011 - 164.218,39 € 
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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) Anem-hi 9 (Gener – Març) 
2) Anem-hi 10 (Abril – Juny) 
3) Anem-hi 11 (Juliol – Setembre) 
4) Anem-hi 12 (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) Gener – Abril 2011 
2) Maig – Agost 2011 
3) Setembre – Desembre 2011 

 
 


