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Els congressos del Tercer Sector i del
Voluntariat
Aquest quadrimestre s’han celebrat dos importants congressos. D’una
banda el III Congrés Català del Voluntariat (20/05/2016) i, de l’altra, el V
Congrés del Tercer Sector Social (14-17/06/2016). L’un i l’altra tingueren
important presència de les Administracions que varen expressar la seva
intenció de fer costat el sector i que valoraren molt positivament la tasca
dels voluntaris i les entitats que els acullen. En sentir-los, hom es podria
sentir molt optimista sobre el nostre futur, com a sector i com a societat.
Malauradament, en acabar els discursos, la realitat tossuda mostra un altre
panorama, molt menys confortable, en especial per què fa a la Generalitat,
que sembla paralitzada pel Procés, que sembla que no li deixa governar.
(segueix a l’interior)

(Peu de foto: Un moment d’aquest V Congrés del Tercer Sector Social)
Col·laboren:
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Els congressos del Tercer Sector i del Voluntariat
Llavors, què ens han aportat aquests congressos?
A les conclusions del primer es presentaren 28 propostes
concretes, agrupades en cinc àmbits, que pretenen millorar el
dia a dia de les entitats, combatre les dificultats per incorporar
nous voluntaris, impulsar el relleu generacional, incrementar
l'impacte dels seus projectes sobre el territori i sobre les
persones destinatàries. Es volen millorar els recursos
disponibles, per a que esdevinguin suficients i plurals, amb més i
millor formació i un paper més important de les entitats de segon
i tercer nivell. Per a això cal millores en la relació amb
l'Administració, fer-la més propera, més generosa, menys
burocràtica, més transparent, menys complexa, més flexible i
coordinada. També es vol apostar per la millora de la
comunicació i del treball en xarxa, promovent l'accés dels
projectes i de les entitats als mitjans públics de masses, tot
impulsant processos de millora de la transparència de les
entitats; el proveïment de més eines per poder comunicar millor,
i el foment del treball en xarxa entre les pròpies entitats,
l'Administració, la comunitat educativa i la resta d’agents dels
territoris.
Per la seva banda, al V Congrés del Tercer Sector Social varen
participar prop de 1.800 persones, amb 40 ponents nacionals i
internacionals. Comptà amb 1 conferència inaugural, 2 grans
col·loquis, 8 debats, una àgora d’experiències, que presentà 154
experiències innovadores de les entitats socials, i 14 visites per
Catalunya per conèixer projectes i serveis de les entitats socials.
En la cloenda es va fer públic el manifest final que ressalta el
compromís col·lectiu de les entitats socials amb el creixement
social de Catalunya, reclama que les polítiques socials se situïn
al centre de tots els programes i projectes polítics, que la
reducció de les desigualtats esdevingui l’objectiu primordial dels
pressupostos públics i les polítiques redistributives de la riquesa.
Finalment s’establiren 8 objectius fins al VI Congrés, a celebrar
el 2018: 1- Duplicar el nombre d’habitatges que gestiona el
Tercer Sector i passar de 1.500 a 3.000. 2- Enfortir la capacitat
del Tercer Sector per incorporar al mercat laboral els col·lectius
més vulnerables. 3- Dissenyar i fer realitat una única xarxa
d’atenció social i sanitària. 4- Transformar el model d’intervenció
social perquè sigui més comunitari. 5- Integrar la tecnologia
mòbil i digital en el funcionament i en els serveis que presten les
entitats socials. 6- Instrumentar mecanismes que estimulin la
inversió privada en projectes de les entitats socials. 7- Implantar
els nous “concerts socials” per donar estabilitat als serveis de
les entitats, i destinar les subvencions a la promoció i foment
d’activitats. 8- Articular els actors de l’Economia Social i
aconseguir una llei de l’Economia Social.

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..

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 50 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 ateses per
telèfon 6 demandes concretes de socis i hem resolt altres 10 consultes de persones no sòcies i
3 a través d’altres recursos que contacten amb nosaltres (assistents socials, educadors de
centres sense sostre, etc.) i cerquem una persona o entitat que faci diagnòstics a domicili per a
persones enllitades per correu electrònic. Presencialment s’ha resolt una demanda de persona
no sòcia. A més s’ha entrevistat diverses persones interessades en associar-se, de les què 9
s’han donat d’alta. Altrament, de totes les persones interessades en fer tasques de voluntariat,
9 d’elles han arribat a ser-ho. 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, en José Luís, en Mustafà, l’Eva, la Sandra, a més de
la Marine, una estudiant provinent de Nantes.

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 311 sol·licituds, la qual
cosa representa un 97,5% de les demandes, havent atès totes les demandes
d’acompanyament puntual i la major part d’acompanyaments regulars. La reducció del nombre
de sol·licituds es deu principalment a que el servei Porta a Porta, servei de taxi a preu de bitllet
de T10, ofert per l’IMD als B1, ara beneficia moltes persones cegues.

Àrea de psicologia
Durant aquest quadrimestre hem desenvolupat un total de 83 sessions individuals i es
continúen dos grups d’ajuda mútua, Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys, que
va mantenir 12 reunions, i l’altre de caràcter quinzenal, composat per persones amb edat
superior als 65 anys, que varen fer 5 reunions.

Rehabilitació Bàsica
Una de les àrees més valorades pels socis és aquesta, encara que no requereix gaires
intervencions, són decisives per a l’autonomia personal. Aquest quadrimestre s’ha fet 2
actuacions de mobilitat amb bastó i 5 de rehabilitació amb baixa visió.

Formació tiflotecnològica
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 363 actuacions. En detall: 110 actuacions en
classes individuals a domicili, 22 actuacions en classes individuals a l’Associació, 148,
assistències telefòniques, 80 actuacions d’assessorament tècnic informàtic i 3 accions per fer
accessible un lloc de treball.

Integració Laboral
S’han atès 3 peticions d’inserció laboral. S’ha atès una oferta laboral amb perfil de massatgista i
l’hem reenviat a tots els socis interessats en aquesta àrea.
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Sortides d’animació sociocultural
El present quadrimestre hem realitzat 35 activitats d’animació sociocultural amb una assistència
de 608 persones. Això vol dir que s’ha apujat el nombre d’activitats d’un 11,4% sobre el segon
quadrimestre de l’any anterior i la participació ho ha fet en un 3,6%, amb una mitjana de 17
persones (17,4) per activitat.

Integració Social
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem
format a 68 alumnes de Grau Superior de FP, 30 estudiants universitaris o post universitaris 20
persones amb formació diversa i a 9 voluntaris. També 5 alumnes han fet les seves pràctiques
amb nosaltres i hem ajudat diversos alumnes de Secundària en els seus treballs de síntesi.
Igualment cal destacar el manteniment de la nostra emissora de ràdio amb una graella de
programació estable.

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 5 actuacions:
•
•
•
•
•

10 de juny: Reunió amb Juan de la Encarnación per contractar un Community manager.
13 de juny: Paquita Garcia, la nostra vicepresidenta, apareix al programa “Tot és
possible” de RAC1 presentant l’Associació.
16 de juny: Reunió amb Àngel Galán, d’Improshow per organitzar el Tiflollibre.
25 de juliol: Reunió amb Yolanda Rueda, de Nephila per organitzar coordinadament amb
les altres associacions d’AVE el Dia Mundial de la Visió.
En Felipe Yagüe va sortir a la portada de l’ARA i a EL PERIÓDICO, entrevistat com a
psicòleg especialitzat en la baixa visió, explicant les característiques d’aquests pacients.

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 1 actuació:
•

25 de juliol: Reunió amb les organitzadores del Festival Simbiòtic per establir la nostra
participació en aquest festival, que es farà el desembre. Ens demanen ajuda per a
l’accessibilitat del festival.

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 13 accions:
•
•
•
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11 de maig: Curs a 23 alumnes de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Barcelona.
20 de maig: Curs a 45 alumnes d’Integració Social de l’escola Bemen3.
25 de maig: Curs a 15 comerciants de Les Corts a l’Ateneu Novell.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 de maig: Curs a 14 alumnes del postgrau d'Integració Laboral de la Pere Tarrés.
31 de maig: Reunió amb el responsable d’atenció a les empreses d’Apple Passeig de
Gràcia, per provar de formar usuaris amb baixa visió o cecs en els aparells Apple.
2 de juny: Curs a 16 alumnes del postgrau d’Integració Laboral de la Pere Tarrés.
4 de juny: Al matí i a la tarda, tallers de bastó i de Braille a 100 persones de Laboratoris
Novartis, en col·laboració amb la Fundació SIFU.
8 de juny: Curs a 20 persones del Centre Residencial Collserola.
8 de juny: Taller a 100 persones de Nespresso, en col·laboració amb el Grup SIFU.
18 de juny: Curs a 35 professionals d’òptica, especialistes en baixa visió, convidats per
la Societat Espanyola d’Especialistes en Baixa Visió (SEEBV).
22 de juny: Reunió amb Carme Urtoll, Directora General d’Ensenyança Infantil i Mercè
Esteve, del mateix Departament, per tal de promoure l’organització de cursos per a
professionals d’educació en matèria d’Accessibilitat i Tracte Adient.
6 de juliol: Reunió amb responsables del Grupo SIFU, per a participar en futurs cursos
de formació, com el realitzat per a Novartis.
Aquest quadrimestre s’ha donat suport a diversos alumnes en els seus treballs de
síntesi, a més d’atendre els 9 voluntaris apuntats en el període.

Integració Social: Divulgació social a través de la ràdio (AES)
Aquí donem compte de les principals accions fetes per la nostra emissora o en relació amb la
mateixa: Nous programes, convenis, convidats especials, programes especials, etc. Aquest
quadrimestre en destaquem 2 accions.
• 27 de juliol: Reunió amb Ramon Rión, del Departament de Sanitat, per preparar un nou
programa de ràdio sobre temes de salut.
• Durant el quadrimestre es va mantenir la graella de programació existent, amb els
programes “Sense afany de lucre”, “B1B2B3”, “La Tarantela”, “El Pont”, “Lo que Einstein
Nunca Explicó”, “Un lunes redondo”, “Sintonia CHAMPION” i “La Pérgola”, a més de
nombroses retransmissions en semidirecte dels partits més emocionants. Passeu per la
web del programa i podreu sentir-los: www.sintoniasocial.org.

(Peu de foto: En Julian enxampat mentre radiava un programa)

Integració laboral
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Aquest quadrimestre, a més de les actuacions esmentades, cal esmentar aquí 1 acció:
• 26 juliol: Ens visita a l’Associació Mireia Mata, Directora General d’Igualdat, i li plantegem
el renovat projecte d’Integració Laboral que portem a terme des d’aquí.

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:
•
•
•

16 de juny: Assistim a l’Assemblea General de FIARE, la banca ètica de la que som
fundadors, que encara lluita per fer-se un lloc en el panorama bancari espanyol.
30 de juny: Assistim a l’Assemblea General de Finan3, projecte del Tercer Sector per
avalar i finançar associacions. Les conclusions no foren gaire optimistes.
7 de juliol: Reunió amb Ramon Pastor per tractar de les subvencions de Sanitat envers
la nostra entitat.

Grup Motor de l’ADVC de finançament
Mercè a l’empenta d’un grup de socis i voluntaris hem pogut constituir un Grup Motor per cercar
finançament, dedicat principalment a òptiques i centres oftalmològics, per cercar la seva
col·laboració permetent-nos fer difusió, ajudant-nos a fer-la i derivar els seus pacients vers a
l’Associació, quan calgui i oferir descomptes per als nostres associats. És una feina que durà
fruits a mig i llarg termini, però ens fa molta il·lusió que alguns de vosaltres us hi hagueu
engrescat i involucrat amb l’Associació. Destaquem 1 acció:
•

19 de maig: Reunió amb Joaquim Grau, del Col·legi d’Òptics i Optometristes de
Catalunya (COOOC), per aprofundir els llaços de relació mútua i preparar un projecte de
formació per a òptics amb els nostres cursos.

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 3 accions a comentar:
•
•
•

18 de juny: Reunió a l’IMD per presentar el projecte “APPs per a tothom”, impulsat per
l’Observatori de la Discapacitat Física.
6 de juliol: Assistim a la conferència “Sexualitat en persones amb discapacitat” al Centre
Cívic Can Deu.
27 de juliol: Reunió a l’IMD sobre els museus adaptats.

Activitats de Cooperació Internacional i de promoció de la Investigació
Com sabeu, ajudem al finançament de projectes d’investigació sobre temàtica visual i
col·laborem amb entitats catalanes que donen suport a persones amb discapacitat visual al
Tercer i al Quart Món. Aquí cal destacar aquest quadrimestre 1 acció:
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•

29 de juny: Celebració del 8è Festival Tiflollibre, que destina els seus beneficis a
projectes de cooperació internacional. En aquest cas a la creació d’un centre d’òptica i
oftalmologia solidària a Comoapa (Nicaràgua), impulsat per Òptics pel Món i la Fundació
Ramon Martí. Comptà amb l’animació del grup Improshow amb el seu espectacle
d’humor improvisat a partir dels suggeriments del públic.

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 7 accions:
•
•
•
•
•
•
•

20 de maig: Assistència al Tercer Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat en el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
31 de maig: Reunió de la Junta d’AVE, mitjançant una multiconferència, per tractar de la
celebració del Dia Mundial de la Visó i d’altres temes.
30 de juny: Reunió en la Facultat de Biologia de la UB amb Roser Gonzàlez,
investigadora i membres d’AVE, en Manel de l’ADVC, Margaret i Andrés de Retina
Astúries, per preparar la jornada d’investigació per al proper octubre.
6 de juliol: Reunió del Projecte Tractor a la seu de la FCVS.
6 de juliol: Nova multiconferència de la Junta d’AVE per organitzar el Dia Mundial de la
Visió.
25 de juliol: Signatura del Tercer Pla de Suport a les Entitats del Tercer Sector per part
del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la Vicepresidenta, Neus Munté i
Andreu Illa, president de la Taula del Tercer Sector.
26 de juliol: Nova multiconferència de la Junta d’AVE, per continuar els temes pendents.

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:
•

13 de maig: Reunió amb Ricardo Gallol i Ivan Molinos de l’Associació PUEDO, per
establir llaços de relació, en funció dels objectius comuns.

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 4 accions:
•
•
•
•

6 de maig: Assistència a un dinar amb la consellera de Treball i Benestar Social, Dolors
Bassa, a la Fundació Pere Tarrés.
14 de juny: Assistència a la inauguració del 5è Congrés de la Taula del Tercer Sector, a
la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
15 de juny: Assistència a les Jornades del Cinquè Congrés de la Taula del Tercer
Sector, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
14 de juliol: Reunió a la UPC per valorar la presència d’estudiants en pràctiques
d’aquesta institució a l’Associació.

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:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 de maig: Assistència a l’Assemblea General Ordinària de Per una Barcelona Inclusiva.
10 de maig: Reunió amb Ramon Lamiel, de l’IMD.
11 de maig: Reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts.
16 de maig: Participació en la Mostra d’Entitats de les Corts, a la Plaça de la Concòrdia.
18 de maig: Reunió del Grup Motor de les Corts 20x20x20.
18 de maig: Reunió de la Comissió de Sensibilització de Les Corts.
30 de maig: Reunió de la Comissió d’Inclusió del Barri de Les Corts.
6 de juliol: Contacte amb empreses dins del Projecte 20+20+20 de Les Corts.
11 de juliol: Reunió amb Joan Cambronero per a sol·licitar un local a les noves
instal·lacions municipals de Cristalleries Planells.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya
Donada la importància d’aquesta institució, hem decidit explicar en punt apart les reunions fetes
amb aquesta cabdal institució. Destaquem 3 accions:
•
•
•
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27 de maig: Reunió amb Oriol Amorós, Director d’Immigració i Mireia Matas, Directora
d’Igualdat, per tractar la qüestió de les persones cegues immigrades.
31 de maig: Reunió amb Dolors Russines en el Palau de la Generalitat, per tractar de la
situació de la nostra entitat i la seva relació amb l’Administració.
7 de juny: Reunió del Consell Consultiu del Pacient amb presència del conseller de
Sanitat, Toni Comín.

ARTICLE A FONS

Tiflollibre: La necessitat de solidaritat i participació
La vuitena edició del Festival Tiflollibre es saldà amb la participació més baixa de totes vuit
edicions, aproximadament unes 100 persones. Els esforços que hem fet per millorar
l’espectacle (aquest dia hi havia un espectacle de teatre improvisat, per exemple) no han pogut
millorar l’aforament i cal dir que és una de les ocasions principals que organitza l’Associació.
Com sempre, estem oberts als vostres suggeriments per tal de millorar les nostres activitats i
per fer-ne un major ressò en la societat. Per això hem posat en marxa un Pla de Comunicació,
que desitgem ens aporti altra gent interessada en la Cultura, en la Accessibilitat i en la
Cooperació Internacional.

(Peu de foto: Un moment d’un Tiflollibre amb traducció de llengua de signes)

Això no obstant, la vostra col·laboració resulta fonamental, tan en la difusió i divulgació de les
nostres iniciatives, com el Festival Tiflollibre, la Nit de la Visió o el Dia Mundial de la Visió, entre
d’altres, a través de les vostres xarxes de relació, tan personals com electròniques.
Recentment us convidàvem a convertir-vos en “socis activistes”. En funció de les
característiques de cada persona tothom som útils en alguna manera. Tots no podem fer-ho tot,
però no hem de mirar allò que no podem fer, sinó precisament allò del què si som capaços de
fer. Hem de fer incidència en les nostres capacitats i superar així les nostres discapacitats.
Cal insistir que, tot i que la nostra situació és molt millorable i tenim problemes d’accessibilitat,
d’accés a la vida laboral i molts d’altres, però això no és res en comparació a les dificultats que
han de suportar les persones, com nosaltres, amb discapacitat visual, que viuen en països de
Tercer Món. Mal que no les veiem, hi són i, si els hi podem donar un cop de mà, de veritat, de
veritat desitgeu dir que no paga la pena i que ho deixem córrer?

9

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
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundació Ared
Fundació 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
Fundació 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 CaixaBank
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. Institut Oftalmològic de Barcelona

