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La formació, un compromís permanent 
 
 

Ja sigui directament l’Associació o amb el concurs de la nostra entitat 
germana, l’Aula d’Estudis Socials, hem donat un bon impuls a la divulgació 
de les capacitats i necessitats del nostre col·lectiu i hem format molts 
professionals o futurs professionals en el tracte adient envers nosaltres. 
Enrere ja els crèdits de lliure elecció, hem trobat altres formes d’arribar als 
universitaris i hem reforçat la nostra presència en d’altres àrees formatives, 
a destacar la formació en els estudis d’Integració Social i d’Hosteleria i 
Turisme, així com en ensenyaments secundaris (ESO i Batxillerat). 
 
 
 
                 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Peu de foto: Taller divulgatiu de Goalball) 
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EDITORIAL 
 

 
Hem de formar els 7,5 milions de catalans 
 

Aquest trimestre hem fet una gran feina i hem format 499 
persones en 18 cursos, fets a diversos col·lectius, des de 
professionals oftalmòlegs fins a persones sense especificar, 
passant per diplomats universitaris i estudiants d’un o altre grau 
de Formació Professional o estudiants d’ESO i batxillerat. 
 
El nostre objectiu és formar els 7,5 milions de catalans, per tal 
que coneguin les necessitats i capacitats del nostre col·lectiu, la 
qual cosa és fonamental per a aconseguir la integració social del 
nostre col·lectiu, que és l’objectiu fundacional de l’Aula d’Estudis 
Socials, que va sorgir de la nostra entitat, quan ens vàrem 
adonar de la necessitat de formar els nostres voluntaris i, d’aquí 
vàrem anar ampliant la nostra esfera d’influència fins el moment 
present que volem arribar a tota la societat, objectiu que podrem 
assolir amb el suport de l’Administració, que ja ens l’ha promès 
en repetides ocasions. 
 
Estem molt satisfets, perquè hem trobat suport en l’Institut de 
Persones amb Discapacitat de Barcelona, que sufragarà una 
part del cost dels mateixos i per la bona acollida que les nostres 
iniciatives han trobat en el Departament d’Ensenyament, 
després de la nostra reunió amb la Directora General d’Educació 
Infantil i Primària, la senyora Carme Ortoll i Grífols. 
 
Igualment important és la col·laboració que començarà el 
setembre amb el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de 
Catalunya (COOOC), amb què assolirem un nivell més coherent 
de formació d’aquest col·lectiu, que mai hem deixat de banda, 
però al que ara tindrem un accés més regular i profund. 
 
Amb tot, això no és prou per formar tota la societat, per la qual 
cosa haurem de continuar treballant en obrir camins vers la 
divulgació amb totes les eines que comptem, com els cursos, les 
conferències, la ràdio (Sintonia Social Ràdio), el Festival Inclús i 
l’Exposició permanent Lluís Braille (embrió del que esperem 
sigui el Museus dels Sentits), els tallers de Braille i mobilitat i la 
nostra presència contínua als mitjans de comunicació de 
masses. 
 

 

mailto:info@b1b2b3.org
http://www.b1b2b3.org/
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EL QUADRIMESTRE EN XIFRES 

 
Segueix un resum agregat de les actuacions portades a terme en les principals àrees de servei 
de l’Associació per a tenir-ne un ràpid accés a l’evolució de les mateixes i copsar on hem de fer 
més esforç i quines satisfan millor les vostres necessitats. Les definicions de cada àrea les 
podeu consultar a la “Cartera de Serveis”, que ja obra en el vostre poder. 
 

Assessorament i informació 
A través principalment de la treballadora social es porta a terme aquest servei, que el present 
quadrimestre deixa les següents xifres: Informació general a 152 persones a través del Telèfon 
de l’ull (900-900-505) o del telèfon de l’Associació, moltes de les quals requereixen seguiment, 
perquè són gent espanyola, però de fora de Catalunya i no tenen a la seva Comunitat 
Autònoma un referent on trobar els serveis que des d’aquí els donem. També resolt 4 consultes 
de no socis per correu electrònic. Presencialment s’han programat 14 entrevistes a possibles 
socis, en 11 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat 10 entrevistes de 
voluntariat, que han comportat 7 voluntaris nous. A més col·laborem amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat i hem atès 4 persones que fan treballs en benefici de la comunitat. 
D’altra banda hem atès 5 estudiants de Grau Superior, la Cristina, el Nacho, en José Luís, la 
Sandra i la Marine, que fan les seves pràctiques de Guia Turístic o d’Integració Social. 
 

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual 
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 348 sol·licituds, la qual 
cosa representa un 97,6% de les demandes, havent atès gairebé totes les demandes 
d’acompanyament puntual i la major part d’acompanyaments regulars. Hem observat una 
reducció de la demanda de serveis, deguda a l’extensió del servei Porta a Porta, servei de taxi 
a preu de bitllet de T10, ofert per l’IMD als B1 amb discapacitat física, que ara beneficia a més 
persones cegues, però també les classes que fem de rehabilitació bàsica, que han permès una 
major autonomia dels qui les han seguides.  
 

Àrea de psicologia 
Durant aquest quadrimestre hem desenvolupat un total de 134 sessions individuals i es 
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys, 
que va mantenir 16 reunions, i l’altre de caràcter quinzenal, composat per persones amb edat 
superior als 65 anys, que varen fer 7 reunions. 
 

Rehabilitació Bàsica 
És una de les àrees més valorades pels socis, aquest quadrimestre l’àrea de Rehabilitació 
Bàsica ha dut a terme 13 actuacions, 3 a persones amb discapacitat visual severa, tan sobre 
tècniques de rehabilitació a la Llar (realitzades al domicili del soci), com de mobilitat amb bastó, 
a més de 10 actuacions d’orientació per a persones amb baixa visió. 
  

Formació tiflotecnològica 
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 261 actuacions. En detall: 56 actuacions en 
classes individuals a domicili, 26 actuacions en classes individuals a l’Associació, 49 actuacions 
d’atenció telefònica 84 consultes Online i 46 actuacions d’assessorament tècnic informàtic. 
 

Integració Laboral 
S’han atès 7 peticions d’inserció laboral. S’ha gestionat una oferta de feina. S’ha adaptat un 
lloc de feina i hem aconseguit la integració d’una persona, a més de fer el seguiment periòdic 
de totes les peticions. 
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Sortides d’animació sociocultural 
El present quadrimestre hem realitzat 23 activitats d’animació sociocultural amb una assistència 
de 361 persones, molt similar a la del primer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de 
16 persones (15,7) per activitat. 
 

Integració Social 
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem  
format a 50 alumnes d’ESO, a 257 alumnes de Grau Superior de FP i  46 de Secundària, a 42 
estudiants universitaris o post universitaris, a 105 professionals i a 7 voluntaris nostres. 
Altrament 5 alumnes de diversos estudis han fet les seves pràctiques amb nosaltres. A 
destacar la col·laboració internacional amb una noia amb discapacitat visual, que venia de la 
Universitat Paul Valéry (Montpeller III). 
 

L’ASSOCIACIÓ ES MOU (Activitats i reunions) 

 
Aquí normalment ressenyem en detall les nostres activitats, per a mostrar l’esforç continuat que 
fem per la consecució dels objectius fundacionals de l’Associació i mantenir memòria de les 
mateixes. 
 

Aparicions als mitjans de comunicació 
L’aparició en els mitjans ens permet fer difusió de la nostra feina i de les nostres necessitats 
com a col·lectiu. Aquest quadrimestre cal destacar 1 actuació: 
 

• Entrevista de RAC1 a la nostra vicepresidenta, Paquita Garcia, sobre la iniciativa que 
hem impulsat d’unes galetes que representen les lletres de l’alfabet en relleu i en Braille, 
fetes per la nostra col·laboradora, la Mireia Bonet Alsina. 

 

Actuacions en l’àmbit de la Cultura: Turisme per Barcelona 
Fem diverses actuacions, al marge de les activitats d’animació pròpiament dites que cal 
esmentar com les visites turístiques de companys estrangers amb discapacitat visual a 
Barcelona. Aquest quadrimestre destaquem 2 actuacions: 
 

• 5 d’abril: Conferència del MACBA a les seves instal·lacions per presentar les seves 
millores en accessibilitat. 

• 25 d’abril: Reunió amb Adam Liart, de Touchworld, que ens presenta un projecte de 
maquetes a partir d’impressores 3D. 

 

Integració Social: Difusió i divulgació dels nostres coneixements (AES) 
Els cursos i xerrades que oferim, en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, serveixen per 
llimar les barreres mentals de la societat envers nosaltres. Són 21 accions: 
 

• 15 de gener: Conferència “El canvi de Xip” a 25 oftalmòlegs de l’Hospital de Bellvitge, en 
el predit hospital. 

• 26 de gener: Curs “El canvi de Xip” a 23 alumnes de CEIR, a la nostra seu. 

• 28 de gener: Reunió amb Ramon Lamiel, gerent de l’IMD en què parlàrem de la nostra 
emissora de ràdio i del Festival Inclús. 

• 28 de gener: Curs “El canvi de Xip” a 30 alumnes de Guía turístic de la Escola 
d’Hoteleria  i Turisme de Barcelona, a la seva escola. 
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• 29 de gener: “Curs sobre Integració laboral de persones amb discapacitat visual” a 15 
alumnes de Matí del postgrau d’Integració Laboral de la Fundació Pere Tarrés, a la 
nostra seu. 

• 29 de gener: “Curs sobre Integració laboral de persones amb discapacitat visual” a 15 
alumnes de Tarda del postgrau d’Integració Laboral de la Fundació Pere Tarrés, a la 
nostra seu. 

• 2 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 4 alumnes de FP Esports a la nostra seu. 

• 3 de febrer: Reunió amb Marta de Muga i Adriana Pérez, de Fishmuvi, per parlar sobre la 
preparació del Festival Inclús. 

• 4 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 22 alumnes de la Salle de Gracia, al seu Institut. 

• 4 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 17 treballadors socials del barri de Les Corts a la 
seu del Districte. 

• 11 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 33 alumnes d’Integració Social de l’Institut Severo 
Ochoa de Esplugues, al seu Institut. 

• 11 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 45 alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Barcelona, en aquell centre. 

• 16 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 30 alumnes d’Integració Social de l’Institut Severo 
Ochoa a la nostra seu. 

• 18 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 35 alumnes de FP d’Esports a un institut de 
Viladecans, fet en el seu centre. 

• 19 de febrer: Curs “El canvi de Xip” a 24 alumnes de l’IES Ferran Tallada, fet en el seu 
centre. 

• 4 de març: Curs “El canvi de Xip” a 12 alumnes del Màster en Gossos d’Assistència de la 
UAB, fet a Bellaterra. 

• 16 de març. Curs “El canvi de Xip” a 40 alumnes de FP d’Interpretació de signes de l’IES 
Consell de Cent, en el seu centre. 

• 17 de març. Curs “El canvi de Xip” a 17 alumnes de Restauració de l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Barcelona, fet en el seu centre. 

• 19 abril: Curs “El canvi de Xip” a 50 alumnes de 4rt d’ESO del Col·legi l’Estonnac, de 
Mollet, fet en el seu centre. 

• 22 abril: Conferència “El canvi de Xip” feta a 63 persones a la seu de SIRIUS. 

• Aquest quadrimestre s’ha format als 7 nous voluntaris nostres, apuntats en el període. 
 

Integració Social: Divulgació social a través de la ràdio (AES) 
L’Aula d’Estudis Socials recolza el projecte radiofònic per Internet “Sintonia Social Radio”, que 
pretén donar a persones amb discapacitat, a estudiants o a d’altres col·lectius amb difícil accés 
als mitjans de comunicació, l’oportunitat de generar continguts amb una vocació informativa 
sobre tots els aspectes del Tercer Sector i un perfil generalista amb tot allò que pugui interessar 
la gent: Al llarg del quadrimestre gener - abril, la ràdio ha seguit desenvolupant la seva activitat 
en perfecte ordre. 
 
Els programes amb més seguidors han estat els relacionats amb el futbol, “Un lunes redondo”, 
els dilluns a les 10:30 del matí, explica en directe el més destacat del futbol espanyol i de 
l’internacional y la pilota continuà rodant entre setmana amb les retransmissions de la lliga de 
campions 2015-2016, a més de partits destacats de la lliga espanyola els caps de setmana. 
 
El magazine “Lo que Einstein nunca explicó” ens ha portat de la forma més amena i divertida 
tota l’actualitat, trufada de música i dels millors entreteniments. 
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“Sin ánimo de lucro” fou també aquest quadrimestre el programa de referència sobre el Tercer 
Sector… De la mà d’en Manel Martí, ha tractat totes les problemàtiques del món social,  cercant 
d’oferir aquella mirada tan necessària per entendre aquest món  tan complicat en el que vivim. 
 
Des de fora de la nostra entitat, ens han arribat diversos projectes radiofònics que també s’han 
escoltat a Sintonía Social Radio: “La tarantel·la”, portat a terme pels nostres amics de “Els Tres 
Turons”, així com ”El Pont”, realitzat pels nostres companys de Vilassar. 
 

Integració laboral 
Aquest quadrimestre cal esmentar dos cursos de formació a futurs integradors laborals del 
màster d’Integració Laboral que fa la Fundació Pere Tarrés, per tal que en siguin conscients de 
les capacitats de les persones amb discapacitat visual i en siguin capaços de propiciar la seva 
integració laboral. 

• 29 abril: Jornada d’Integració Laboral al Col·legi de Psicòlegs, on pronuncià una 
conferència la discapacitat visual en Felipe Yagüe, el nostre psicòleg. 

  

Reivindicació dels nostres drets 
Es fonamental mantenir contacte amb les institucions per a aconseguir i mantenir fites 
essencials per al nostre col·lectiu. Cal lluitar per coses que semblaven aconseguides, evitar que 
desapareguin i assolir noves fites. Destaquem 8 accions: 

• 1 de març: Assistim a la conferència sobre malalties rares i distròfies de retina a l’IMO. 

• 12 i 13 de març: Anem a Vilanova del Camí per participar a la Fira dels Cinc Sentits. 

• 30 de març: Assistim a la reunió de la Taula d’assessors del FCB. 

• 31 de març: Reunió amb la treballadora social de l’ambulatori de  Mejía Lequerica per a 
tractar temes relacionats amb nosaltres. 

• 4 d’abril: Participem a la reunió del Consell Consultiu del Pacient. 

• RD 14 d’abril: Anem a l’Estació Gaudí, convocats per l’IMD i TMB per parlar del PIU i del 
SIU i de les novetats en el seu procés d’implementació a la xarxa d’autobusos. 

• 19 d’abril: Reunió a l’IMD per tractar sobre l’adaptació de les exposicions temporals als 
museus de la ciutat. 

• 25 d’abril: Reunió amb Marta Chirico, organitzadora de la Fira dels Cinc Sentits, per 
tractar de continuar col·laborant en futures edicions de la Fira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esforços de finançament 
Cal augmentar les vies de finançament, especialment privades, altrament no podrem atendre 
totes les necessitats detectades i serà difícil mantenir tots els nostres serveis. Us encoratgem a 
recolzar-nos amb idees i contactes. El Grup Motor en què alguns companys pretenem atendre 
aquesta necessitat continua funcionant amb resultats esperançadors a mig termini. Destaquem 
2 accions: 
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• 12 de gener: Entrevista amb Ramon Lamiel i Yolanda Anguita per tractar sobre el 
finançament de l’Associació. 

• 2 de març: Assistim a la presentació de la publicació “Corresponsables 2016”, on 
s’enumeren totes les empreses amb polítiques de RSC. 

• 11 de març: Reunió amb Albert Vilà per tractar sobre el finançament de l’Associació. 

• 26 d’abril: Reunió amb Maite Fandos Josep Sicart i José Domínguez per tractar de la 
subvenció d’enguany de la Diputació de Barcelona. 
 

Grup Motor de l’ADVC de finançament 
Mercè a l’empenta d’un grup de socis i voluntaris hem constituït el Grup Motor per cercar 
finançament, dedicat principalment a cercar la col·laboració d’òptiques i centres oftalmològics, 
per tal que ens permetin fer difusió dels nostres serveis, ens ajudin en aquesta difusió i derivin 
els seus pacients vers a l’Associació quan calgui, a més d’oferir descomptes als nostres 
associats. És una tasca que durà fruits a mig i llarg termini. El grup s’ha reunit quinzenalment 
per posar en comú els esforços de cadascú, que han permès millorar algunes col·laboracions, 
fer-ne de noves i refermar d’altres més antigues. Destaquem 3 accions: 

• 3 de febrer: Reunió amb Alfonso Bielsa, del Col·legi d’Òptics, per arribar a acords amb 
totes les òptiques de Catalunya i fer cursos de formació per a elles. 

• 11 de febrer: Nova reunió del Grup Motor a l’Associació. 

• 23 de febrer: Reunió amb Mónica Gallach, del Col·legi de Farmacèutics per donar a 
conèixer el Telèfon de l’Ull a les farmàcies. 

 

Accions per millorar l’Accessibilitat 
Participem activament en diverses iniciatives que tenen per objectiu millorar l’Accessibilitat per 
a les persones amb discapacitat visual, especialment en l’àmbit de la Cultura. Hem de remarcar 
en aquest àmbit 4 actuacions a comentar: 

• 2 de març: Assistència a Madrid, a “l’Instituto del Colegio de Prensa”, on feien una  
conferència de premsa amb motiu de la Setmana del Glaucoma, organitzada per 
COCOA. 

• 12 de març: Participem a la campanya de sensibilització sobre el Glaucoma, juntament 
amb la predita gent de COCOA. 

• 15 de març: Reunió amb Teresa Elorduy i Mª José Caldés per organitzar una 
conferència on presentar diverses ajudes tècniques en discapacitat visual. 

• 22 d’abril: Assistència a la presentació de diverses ajudes tècniques, essent la que més 
ens va interessar el telèfon Claría, dissenyat per a persones grans i molt útil per a 
persones amb discapacitat visual. 

 

Activitats de Segon Nivell associatiu 
Pertanyem a Acción Visión España (AVE), a la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS) i a la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Les Corts, entre d’altres. 
Hem de remarcar en aquest Segon Nivell 6 accions: 

• 24 de febrer: Reunió amb Albert Campabadal i Adolfo Sánchez, que ens presenten el 
Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. 

• 3 de març: Assistència a l’Assemblea General d’AVE, a Madrid. 

• 18 de març: Assistència a la Assemblea Sectorial de la FCVS, per tal d’escollir nou 
coordinador  

• 30 de març: Participem a la reunió Projecte Tractor del GIS, a la seu de la FCVS. 

• 4 d’abril: Reunió de “Per una BCN Inclusiva. Decidim Barcelona”, al Museu Picasso. 

• 14 d’abril: Reunió de l’Associació de Voluntaris de la Caixa Obra Social al CaixaForum. 
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Activitats de relació associativa: Fem xarxa! 
A més de les relacions amb entitats de Segon Nivell, creiem vital fer xarxa amb d’altres 
associacions de Primer Nivell, com nosaltres, amb les que tenim objectius comuns dins la 
discapacitat visual o al marge d’aquesta. Destaquem 1 acció: 

• 4 d’abril: Reunió de la plataforma “Carrers per a Tothom” a la seu d’ECOM. 
 

Relacions Institucionals 
La relació d’activitats conforma la radiografia de l’esforç continuat que realitzem en favor de la 
consecució dels objectius fundacionals de l’Associació. Recordem 7 accions: 

• 17 de febrer: Reunió de la Junta Directiva de l’Associació. 

• 24 de febrer: Xerrada d’Alfred Bosch a la nostra seu, on inaugurà una sèrie de xerrades 
polítiques, interrompudes per les eleccions i la complexa geometria que portaren. 

• 17 de març: Assistència a la presentació de l’App Obvision, feta al Col·legi d’Òptics. 

• 13 d’abril: Assistim a l’Espai Jove la Fontana per tal de discutir sobre el Congrés 
d’Associacionisme i Voluntariat. 

• 14 d’abril: Acudim a l’enterrament d’Àurea Lázaro, que fou la primera presidenta de la 
Plataforma de Persones amb Discapacitat de Les Corts. 

• 23 d’abril: Festivitat de Sant Ramon Nonat, participem a la Fira Medieval que el barri 
celebra cada any amb un taller de braille i un altre de mobilitat. 

• 23 d’abril: Mantenim estants de divulgació i difusió amb ocasió de la festivitat de Sant 
Jordi, tan a la Diagonal com a les Rambles. 

 

Relacions amb l’Ajuntament de Barcelona 
Per la seva importància, donada la nostra ubicació a la ciutat, hem decidit explicar en punt apart 
les reunions fetes amb aquesta cabdal institució. Destaquem 8 accions: 

• 3 de febrer: Reunió del Grup Motor 20 x 20 x 20 de Les Corts. 

• 15 de febrer: Reunió amb Laura Pérez, regidora de Les Corts i Juan Cambronero. gerent 
del Districte. 

• 22 de febrer: Reunió de “Per una BCN més Inclusiva” al Monestir de Sant Agustí. 

• 24 de febrer: Assistim al Consell de Barri de La Maternitat i Sant Ramon. 

• 30 de març: Reunió de la Comissió d’Urbanisme de Les Corts a la seu del Districte. 

• 5 d’abril: Reunió de “Decidim Barcelona” a la Facultat de Biologia en què es tractava el 
tema de l’imbricació de l’Economia Social i la Comercial en el teixit de la Ciutat. 

• 13 d’abril: Visita a les noves instal·lacions del Centre Cívic Pere IV, on farem, entre 
d’altres activitats un taller de cuina. 

• 14 d’abril: Reunió amb Laia Ortiz, regidora i presidenta de l’IMD. 
 
 
(Peu de foto: Regidora Laia Ortiz a la investidura de l’alcaldessa Ada 

Colau) 
  (© De Barcelona En Comú - Investidura d'Ada Colau, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41073124 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41073124
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ARTICLE A FONS 

 
 
Les  persones amb discapacitat visual: Un gran col·lectiu 
 
 
La Direcció General de Protecció Social (antic ICASS) té censats 34.000 discapacitats visuals 
que han demanat el grau de discapacitat, mentre que, en un estudi fet per Acción Visión 
España, la Federación de Diabéticos Españoles i la Asociación Mácula-Retina, es calcula que 
hi ha 989.288 persones amb baixa visió a tota Espanya, de les què unes 150.000 viurien a 
Catalunya, segons les nostres pròpies estimacions. 
 
La pregunta del milió és: on són? La diferència entre les dades extretes de l’Administració i les 
dades inferides de l’atenció mèdica és abismal. Això vol dir que una munió d’afectats va per la 
vida ensopegant amb les dificultats, sense tenir al seu abast les ajudes que els hi facilitarien 
molt la vida. D’aquí s’infereix altra pregunta: Com podríem trobar-les? Nosaltres considerem 
que la millor manera és a través dels professionals que els tracten, professionals òptics i 
oftalmòlegs.  
 
Ara que hem assolit la capacitat, amb l’equip multidisciplinar que mica en mica hem 
desenvolupat, d’atendre també les necessitats de les persones amb baixa visió, volem crear 
vora els 100 equips per visitar òptics i oftalmòlegs i informar-los de les eines amb què poden 
comptar aquests pacients, la qual cosa redundarà en una millor atenció seva envers aquests 
pacients. L’eina primera que devem promoure entre aquests professionals és el Telèfon de l’Ull 
(900 900 505), que atén de forma gratuïta els neguits que senten aquests pacients i és un 
primer punt on trobar informació sobre la seva situació (exclosa la temàtica mèdica, de la què 
els oftalmòlegs ja s’ocupen prou bé). 
 
Aquest esforç permetrà, de retruc, aconseguir per a l’Associació un bon nombre de nous socis, 
als qui ajudar amb els nostres serveis, i augmentar el nombre de col·laboradors, ja que els 
professionals que hauran millorat el seu servei gràcies a nosaltres, voldran col·laborar, com ja 
havia passat fins ara, però esperem, que a partir d’ara, la nova fiscalitat de les donacions 
esperoni a moltes més persones a recolzar-nos econòmicament, quan trobin que aquest acte 
solidari els resulta molt menys onerós per a les seves butxaques que abans. 
 
Suposem que aquesta reflexió t’haurà format una pregunta al cap: I jo com puc col·laborar en 
aquesta campanya? És ben fàcil, tots tenim una farmàcia on acostumem a comprar els 
medicaments, una òptica on ens fem les ulleres i un oftalmòleg que ens porta els nostres 
problemes visuals, doncs bé, si els hi facilitem la informació que estem generant per a dur la 
campanya, multiplicarem l’esforç dels voluntaris que s’han compromès amb nosaltres per 
portar-la a terme. D’aquesta manera passareu de ser perceptors passius de serveis a ser socis 
proactius, a ser “activistes” en favor de la millora de la qualitat de vida, pròpia i de tots els 
companys... Animeu-vos! 
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ENTITATS QUE COL·LABOREN AMB NOSALTRES 

 

Institucions públiques 

Ajuntament de Barcelona 

• Serveis Personals 

• Participació Ciutadana 

• Districte de Les Corts 
Ajuntament de Cambrils 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

• Departament de Benestar Social i 
Família (Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials ICASS) // (Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària) 

• Departament de Cultura 

• Departament d’Empresa i Ocupació 
(Dir. Gral. de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació) 

• Departament d’Ensenyament 

• Departament de Salut 
 

Fundacions Privades 

Fundación Antoni Serra Santamans 
Fundación Ared 
Fundación Barclays Bank 
Fundació Creatia 
Fundació “la Caixa” – Obra Social de “la 
Caixa” 
Fundació Caixa Laietana 
Fundació Levi-Strauss 
Fundació Maria Francisca de Roviralta  
Fundació Privada Òscar Ravà 
Fundació Pfizer 
Fundación Prevent 
Fundación Red-especial 
Fundació Renta – Corporación  
Imagen en Acción (ONG) 

 

Empreses privades 

Alcon 
Agencia Popular de Viajes (APOVI) 
Blind Records 
Calella Moventis 
Desarrollos Gus S.L. 
El Corte Inglés 
Gràfiques Sagrera 
Image films 
Imatge i Servei 
Novartis 
Oficina 3015 de “la Caixa” 
Rehasoft  (Ajudes Tècniques) 
Sanitas Residencial 
VSV Abogados Asociados 
 

Òptiques 

General Òptica 
Òptica Ares  
Òptica Armand 
Òptica Bassol 
Òptica Cottet 
Òptica Fernando Palomar 
Òptica Luna 
 

Centres de Baixa Visió 

Cottet Baixa Visió 
BCN Baixa Visió 
IMO Baixa Visió 
 

Centres Oftalmològics 

Institut de la Màcula i la Retina 
ICR: Institut Català de la Retina 
IMO: Institut de Microcirurgia Ocular 
IOB. Instituto Oftalmológico de Barcelona 
 


