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Canviant el “Xip” de la societat catalana
Una nova generació de professors s’afegeix als més veterans en
la tasca de formar la societat sobre les necessitats i capacitats
de les persones amb discapacitat visual i sobre les tècniques
(senzilles, però eficaces) de tracte adient envers el nostre
col·lectiu. A més, hem multiplicat les formacions, perquè, no
només n’hi ha més professors, també han pogut fer més
contactes amb les institucions on podíem acudir, especialment
escoles d’Integració Social, d’Hosteleria i Turisme, així com en
ensenyaments secundaris (ESO i Batxillerat).
Cal destacar la subvenció que el projecte de formació va rebre
per part de l’IMD, que ens va permetre ampliar el ventall
d’entitats formades, en no haver de incidir tant en els costos
amb les menys afavorides.
Hi ha un canvi de perspectiva i, malgrat respectar les
possibilitats de cada entitat, s’intenta posar en valor la tasca dels
professors i, per a això, assignar un cost a les formacions, donat
que la societat tendeix a menystenir les coses que pot
aconseguir de manera gratuïta.
Els nous professors són gent molt ben formada i joves, per la
qual cosa connecten millor amb les noves generacions.
Naturalment tenen discapacitat visual, la qual cosa els permet
parlar en primera persona i propiciar el “canvi de xip”.
La nostra propera fita és que el Departament de Salut faci seu el
projecte que l’hi hem presentat per formar el personal sanitari
dels CAPs d’arreu de Catalunya, per tal que els metges,
treballadores socials i altre personal que hagi de tractar amb
nosaltres siguin hàbils en el tracte adient envers el col·lectiu,
però volem incidir de forma molt forta en la necessitat d’informar
sobre les entitats que atenen les persones amb discapacitat des
del mateix moment del diagnòstic, donat que trobar l’associació
pròpia que s’ocupa dels teus problemes és bàsic per millorar la
qualitat de vida i accedir a mètodes de rehabilitació visual, en el
cas de la Baixa Visió i de mobilitat i llar en el cas de les
persones cegues.
Imaginem que quan es diagnostiqués una malaltia coronària, no
es digués on pot hom operar-se del cor i que es pogués passar
diversos anys per trobar, de resquitllada, un hospital on poderse operar. A més, resulta que la llista d’entitats que tracten la
discapacitat, ja està en poder del Departament de Salut, només
que la seva consulta és dificultosa, donat l’actual disseny de la
pàgina i, tal vegada, no es trobi del tot actualitzada.

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 168 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 5 consultes
de no socis per correu electrònic. Presencialment s’han programat 19 entrevistes a possibles
socis, en 15 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat 42 entrevistes de
voluntariat, que han comportat 36 voluntaris nous. A més col·laborem amb el Departament de
Justícia de la Generalitat i hem atès 7 persones que fan treballs en benefici de la comunitat.
D’altra banda vàrem gaudir d’una integradora laboral en pràctiques, l’Anna Ibernon, amb qui
vàrem desenvolupar molt l’àrea, però, en no poder mantenir el seu sou acabada la subvenció,
el que havíem sembrat es perdé com el gra en una gelada de primavera.

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 383 sol·licituds, la qual
cosa representa un 96,8% 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 147 sessions individuals i es
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys,
que va mantenir 17 reunions, i l’altre de caràcter quinzenal, composat per persones amb edat
superior als 65 anys, que varen fer 8 reunions.

Rehabilitació Bàsica
És una de les àrees més valorades pels socis, aquest quadrimestre l’àrea de Rehabilitació
Bàsica ha dut a terme 15 actuacions, 4 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 8 actuacions d’orientació per a persones amb baixa visió.

Formació tiflotecnològica
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 288 actuacions. En detall: 62 actuacions en
classes individuals a domicili, 29 actuacions en classes individuals a l’Associació, 54 actuacions
d’atenció telefònica 92 consultes Online i 51 actuacions d’assessorament tècnic informàtic.

Integració Laboral
S’han atès 5 peticions d’inserció laboral i s’ha fet el seguiment periòdic de totes les peticions. I,
d’altra banda, s’han començat a tramitar 6 incapacitats laborals.
3

Sortides d’animació sociocultural
El present quadrimestre hem realitzat 27 activitats d’animació sociocultural amb una assistència
de 311 persones, molt similar a la del primer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de
12 persones (11,5) per activitat.

Integració Social
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem
format a 21 alumnes de Primària, 50 alumnes d’ESO, a 539 alumnes de Grau Superior de FP o
de Secundària, a 34 professionals, a 36 voluntaris nostres i a 15 persones d’un Centre Cívic.

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 3 actuacions:
•
•
•

13 febrer: entrevista a “Despierta Sabadell”, de Ràdio Sabadell sobre accessibilitat.
15 febrer: Reunió amb Yolanda Rueda per a la preparar la presentació de l’Informe
Novartis.
12 al 18 de març: Setmana del Glaucoma. Vàrem repartir el fullet de la itvisual

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 5 actuacions:
•
•
•
•
•

12 de gener: Presentació de l´Acció Social del Liceu.
3 de febrer: Reunió amb Juliano Montoya per preparar la nostra visita a la seva impremta
3D del dia 6 de maig.
22 de febrer: Reunió amb Valentí Oviedo, de l’ICUB, per plantejar-li les nostres
reivindicacions culturals.
28 de febrer: Firma d’un conveni de col·laboració entre Aptent, que prepara
audiodescripcions a teatres (i cinemes) i nosaltres.
9 de març: Vàrem anar a veure la pel·lícula d’una directora de cinema xilena, cega. A
l’Ateneu de Sant Martí.

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 28 accions:
•
•
•
•
•
•
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9 de gener: Curs a 60 alumnes de l’IES Roca, d’Integració Social (JA).
10 de gener: Curs a 70 alumnes d’Educació Infantil, de l’IES Roca (JA).
12 de gener: Curs a 30 alumnes de La Salle Gràcia, d’Integració Social (JA).
17 de gener: Curs a 60 alumnes d’Educació Infantil de l’Escola Roca (JA).
19 de gener: Curs a 30 alumnes d’Integració Social de La Salle Gracia (JA).
23 de gener: Curs a 30 alumnes de l’IES Severo Ochoa d’Integració Social (JA).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 de gener: Curs a 33 alumnes d’Integració Social de l’IES Severo Ochoa (JA).
2 de febrer: Curs a 12 alumnes d’Integració Laboral de l’Escola Pere Tarrés (MM).
8 de febrer: Curs a 11 alumnes d’Integració Laboral de l’Escola Pere Tarrés (MM).
17 febrer: Curs de Braille a 11 alumnes d’Integ. Laboral de l’Escola Pere Tarrés (MM).
22 de febrer: Taller esportiu de Goalball a 25 alumnes de l’IES Mª de Deu de la Mercè.
23 de febrer: Taller esportiu de Goalball a 40 alumnes de l’IES Mª de Deu de la Mercè.
28 de febrer: Curs d’Accessibilitat Cultural a 30 alumnes de l’IES Les Corts, a l’espai de
la Fabrica Sol.
2 de març: Reunió amb Joan Gispert, degà de la Facultat d’Òptica de la UPC per tractar
la possibilitat de fer cursos als alumnes d’aquesta especialitat.
3 de març: Reunió amb Mitch Micenmacher, de Apple Passeig de Gràcia, per a preparar
la formació dels treballadors de la tenda i de cursos adaptats per a nosaltres.
6 de març: Curs a 30 alumnes d’Integració Social de l’IES Salvador Seguí.
8 de març: Reunió amb Àngel Font, de BankCaixa per a la formació dels treballadors de
BankCaixa i sobre un local per al nostre museu.
13 de març: Curs a 30 alumnes d’Integració Social de l’IES Salvador Seguí.
27 de març: Curs a 50 alumnes de 4rt d’ESO del Col·legi L’Estonnac, de Mollet.
28 de març: Curs a 34 òptics del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya.
31 de març: Curs a 12 alumnes d’Integració Social de l’Escola Ribot i Serra.
3 d’abril: Curs a 50 alumnes de FP de Llenguatge de signes de l’Escola Bemen3.
5 d’abril: Curs a 21 alumnes de P3 de l’Escola del Raval.
10 d’abril: Curs a 15 persones del Centre Cívic “Les Tovalloles” de Sant Feliu de
Llobregat.
18 d’abril: Curs a 35 alumnes d’Integració Social del Centre Pelayo.
24 d’abril: Reunió amb Laura Altés d’Educació i Yolanda Anguita, de l ‘Ajuntament per
preparar la realització de més cursos.
27 d’abril: Reunió amb Cristina Roca, del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de
Catalunya per preparar més cursos amb els òptics col·legiats.
Aquest quadrimestre s’ha format als 36 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. A més cal destacar 2 accions:
•
•

8 març: Primera reunió per estudiar el projecte de Radio Inclusió Les Corts entre
l’Ajuntament i diverses associacions de Les Corts, nosaltres entre elles.
28 març: Segona reunió per estudiar el projecte de Radio Inclusió Les Corts entre
l’Ajuntament i diverses associacions de Les Corts, nosaltres entre elles.

Integració laboral
Aquest quadrimestre cal esmentar hem realitzat 4 accions per afavorir la integració laboral dels
nostres socis, a més dels consells que els hem donat a cadascun dels què ens ho ha demanat.
•
•

10 de febrer: Reunió amb Cristian Lago per organitzar el màster d’Integració Laboral de
Discapacitats a la UAB.
2 de març: Reunió amb Desiree Gonzalez, de la Fundació Adecco.
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•
•

13 de març: Reunió amb Remedios González de Fundació Prevent per a integració
laboral de persones amb discapacitat visual.
30 de març: Reunió amb Yolanda Trigueros per a integració laboral de socis nostres.

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.

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
3 accions:
•
•
•

15 de febrer: Reunió de la Taula del Tercer Sector per al finançament de les
associacions i es presenta la possibilitat de recórrer a l’Institut Català de Finances (ICF).
9 de març: Assistim a la presentació de la publicació “Corresponsables 2017”, on
s’enumeren totes les empreses amb polítiques de RSC.
27 de març: Reunió amb Bernat Valls i Eva Ribera, d’Acció Cívica i Ciutadania per la
subvenció que tramitem amb ells i per aconseguir voluntaris el Dia Mundial de la Visió.

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 6 accions:
•
•
•
•
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25 de gener: Visita a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per signar acords mutus de
formació.
8 de febrer: Visita dins el projecte de visites als ajuntaments, al de Sant Boi de Llobregat.
14 de febrer: Visita dins el projecte de visites als ajuntaments, al d’Esplugues de
Llobregat.
16 de febrer: Reunió amb Ramon G. Arumí, president de la Societat Catalana
d’Oftalmologia, per establir vincles de col·laboració mútua.

•
•

6 de març: Reunió amb el Dr. Zapata, per la Societat Catalana d’Oftalmologia, Xavier
Llobet, pel Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya i nosaltres, per
coordinar-nos en la col·laboració que volem establir totes tres entitats.
24 d’abril: Reunió amb Xavier Llobet per preparar les bases del Premio d’Investigació
que volem posar en marxa amb els oftalmòlegs i els òptics a partir de 2018.

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 9 actuacions a comentar:
• 25 de gener: Reunió a la Plaça Comas, on l’Ajuntament ens explicà a les entitats del
barri detalls sobre la nova xarxa d’autobusos i l’accesibilitat de la mateixa.
• 14 de febrer: Reunió a l’IMD per tornar a parlar dels avenços del PIU i el SIU.
• 15 de febrer: Visita a l’Ateneu de Fabricació per explicar les maquetes 3D que es poden
fer en aquesta entitat.
• 20 de febrer: Reunió amb Edith Panero, que vol portar a Catalunya Gossos Guia
procedents de Toulousse.
• 21 de febrer: Assistim a la reunió de Barcelona Accessible, grup de treball dins de Per
una Barcelona més inclusiva.
• 4 de març: Assistim a la presentació del llibre de Simona Galbiati, voluntària nostra, “Il
Mondo che non vedo” sobre ceguesa i fotografia, a l’Associació “Puerta Roja”.
• 6 de març: Assistim a una prova de tennis per a persones cegues. Es tracta d’un sistema
de joc virtual on l’autonomia és total, segons ens informà la companya Anna Morancho.
• 7 de març: Reunió amb Francisco Pérez, de l’app Lazzus, que guia les persones cegues
per les ciutats amb el recolzament de Google Mapsmi diverses eines de reforç.
• 4 d’abril: Assistim a la reunió del grup de Barcelona Accessible – Vida independent.

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 2 accions:
•
•

9 de febrer: Assistim a la reunió de les associacions de l’Àmbit de Salut, federades a la
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
1 de març: Assistència ,a Madrid, a l’Assemblea General d’Acción Visión España (AVE),
entitat que treballa la situació de les persones amb baixa visió a Espanya.

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 8 accions:
•
•
•
•
•
•

2 de febrer: Assistim a la inauguració d’una exposició de pintura a la Plaça Comas amb
motiu del 40 aniversari de la Fundació Esclat.
13 d’abril: Reunió de la plataforma “Carrers per a Tothom” a la seu d’ECOM.
17 de febrer: Assistim al Festival Anual dels Voluntaris de la Caixa al CaixaForum.
4 de març: Donem suport al Banc Farmacèutic a la farmàcia de Riera Blanca, 11.
7 de març: Participem a la Tira de la cervesa de l’associació Esclat.
12 de març: Participem amb la Fundación Agrupación Mutua amb una acció a la Plaça
Universitat, per promoure la prevenció del glaucoma.
7

•

18 de març: Manifestació de “Carrers per Tothom” al Passeog de Gràcia amb assistència
de més de 100 persones.

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 14 accions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 de gener: Reunió amb Alejandro Rusiñol, de Tribunal Médico, entitat especialitzada
en la tramitació d’incapacitats per signar més endavant un conveni de col·laboració.
23 gener: Reunió amb Alfonso Bielsa, president del COOOC, per signar acords mutus.
2 de febrer: Assistim a una reunió sobre l’Espai Barça, a Plaça Comas.
15 de febrer: Nova reunió dels veïns de Les Corts sobre l’Espai Barça.
17 de febrer: Assistim a un dinar organitzat per la Fundació Pere Tarrés, amb Jaume
Giro, president de la Fundació “la Caixa” com a convidat principal.
17 de de febrer: Presentació de les obras del Barça a les instal·lacions del Club.
23 de febrer: Nova reunió de la Comissió de veïns i el FCB a les Corts.
3 de març: Signem amb Alejandro Rusiñol, per part de Tribunal Médico, el conveni de
col·laboració que veníem preparant des de feia dies.
7 de març: Altra reunió de la Comissió de Veïns amb el Barça, per l’Espai Barça.
8 de març: Reunió de la Junta Directiva de l’Associació.
23 de març: L’Ajuntament propicia altra reunió entre els veïns de Les Corts i el FCB.
10 d’abril: Reunió de l’equip de treballadors de l’associació.
20 d’abril: Visita a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el projecte de difusió.
24 d’abril: Reunió amb Ivan Caballero, del Club Mediterrani, per establir un acord que
permeti fer natació gratuïtament a un equip nostre.

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 7 accions:
•
•
•
•
•
•
•

1 de febrer: Reunió amb Yolanda Anguita sobre l’activitat de la Plataforma de les Corts. I
exposa les activitats de l’any en matèria de discapacitat fetes des de l’Ajuntament.
1 de febrer: Assistim a l’Audiència Pública de l’Ajuntament de Les Corts.
6 de març: Reunió del Barri de Sant Ramon – Maternitat.
20 de març: Assistim al Consell del Barri de Sant Ramon – Maternitat.
29 de març: Assistim a la UPF a una reunió de Per una Barcelona més inclusiva.
5 d’abril: Reunió a l’IMD amb TMB per tractar sobre els problemes dels PIUs i els SIUs.
26 d’abril: Nova reunió a l’IMD sobre els problemes dels PIUs i els SIUs.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya
Per la seva importància institucional, hem decidit explicar en punt apart les reunions fetes amb
qualsevol Departament d’aquesta cabdal institució. Destaquem 3 accions:
•
•
•
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17 de gener: Reunió amb Pere Mora, de Justícia, per mantenir la Utilitat Pública.
3 de març: Reunió amb Toni Comin i Concepció Cabañes, de la Conselleria de Salut per
presentar-los els problemes de la de nostra entitat.
14 de març: Assistim a una conferència a la UPF del conseller de Salut, Antoni Comín,
sobre El dret a l’atenció sanitària i la igualtat social.

ARTICLE A FONS

Deixi la jaqueta en “aquell” penjador
Imaginem l’escena una persona entra a la consulta d’un metge amb el seu bastó blanc i la
jaqueta al braç. El metge, molt amable, però sense aixecar-se de la taula l’indica “Deixi la
jaqueta en aquell penjador”. Sembla un mal acudit, però és una anècdota real.
El metge no se’n adona de la dificultat del seu pacient per trobar el penjador, la qual cosa dóna
una mala impressió de la seva capacitat d’empatia amb el pacient amb discapacitat visual. No
hi ha malícia, només desconeixement.
Fa molt de temps que anem darrera el Departament de Salut, perquè ens faciliti l’accés als
metges en general i al personal sanitari, que pugui tenir relació amb una persona amb
discapacitat visual, però les iniciatives que hem aconseguit empeltar amb el Departament, han
tingut totes, fins ara, un minse recorregut, que no ha aconseguit anorrear els prejudicis envers
el nostre col·lectiu.
El darrer projecte presentat al propi conseller, Antoni Comín, el 3 de març proppassat, insta a la
formació d’aquest personal a través dels CAPs. Nosaltres podríem aprofitar la disposició de
professors voluntaris amb discapacitat visual i dels nostres voluntaris acompanyants per
apropar-nos als més de 700 Centres d’Atenció Primària, o bé agrupant a personal de diferents
CAPs d’una zona en un punt de reunió on impartir la formació.
Aquesta formació tindria dues parts. D’una banda donar algunes pautes bàsiques per
aconseguir d’aquest personal el tracte adient vers el col·lectiu de persones amb discapacitat
visual, però també, d’altra part, facilitar als facultatius la informació genèrica sobre associacions
i entitats que tracten la discapacitat, de manera que la puguin transmetre als seus pacients, ja
en el moment del diagnòstic i no s’allargui innecessàriament el temps abans d’arribar a la
rehabilitació bàsica, de manera que la qualitat de vida dels pacients es veuria millorada de
forma substancial. No cal que coneguin cada associació existent de totes les malalties, només
cal que expliquin els seus pacient on i cóm poden trobar aquesta informació.
Quin goig seria informar-vos el proper any dels
avenços en els objectius d’aquest projecte si s’arribés a
materialitzar. Més aviat que tard ho hauran de fer
perquè la llei ja els obliga a fer-ho. ¡Sembla mentida
que les coses senzilles costi més de fer-les que els
grans projectes faraònics!
Ara bé, a llarg termini, ho aconseguirem, això segur.

(Foto: Un CAP a Barcelona)
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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)
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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

