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Tiflollibre i Solidaritat: Sotrac rere altre
Fa anys que, des de l’Associació impulsem el Festival Tiflollibre amb el
doble objectiu de reivindicar la cultura accessible a les nostres necessitats i
donar suport aquells que ho tenen encara més magre que nosaltres, al
Tercer Món o aquí, a casa nostra, amb les persones que multipliquen la
discapacitat visual que pateixen per la manca de recursos amb què es
troben. Ens hem esforçat molt per trobar un model de festival atractiu, per a
vosaltres i per al públic en general. Aquest esforç resulta punyent, quan
veiem, any rere any disminuir la participació de la gent a l’esdeveniment i
també a la Fila 0... On és la solidaritat de què tantes vegades ens ventem els
catalans?

(Peu de foto: Un moment de l’actuació de Prostíbul Poètic)
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Tiflollibre i Solidaritat: Sotrac rere altre
Fa anys que, des de l’Associació impulsem el Festival Tiflollibre
amb el doble objectiu de reivindicar la cultura accessible a les
nostres necessitats i donar suport aquells que ho tenen encara
més magre que nosaltres, al Tercer Món o aquí, a casa nostra,
amb les persones que multipliquen la discapacitat visual que
pateixen per la manca de recursos amb què es troben. Ens hem
esforçat molt per trobar un model de festival atractiu, per a
vosaltres i per al públic en general. Aquest esforç resulta
punyent, quan veiem, any rere any disminuir la participació de la
gent a l’esdeveniment i també a la Fila 0... On és la solidaritat de
què tantes vegades ens ventem els catalans?
Recentment, el cas del casament d’en Messi ha posat de
manifest la mesquinesa de la gent, quan els nuvis varen
demanar els convidats que, en lloc de fer-los regals a ells, fessin
donatius a un parell d’associacions. Malgrat l’alt poder econòmic
dels convidats, la mitjana de les donacions no varen arribar als
95 €.
Potser vivim en un temps insolidari de mena. Tal vegada la
nostra aposta per la solidaritat sigui un anacronisme, potser
faríem bé de tancar l’Associació, que cadascú s’espavili pel seu
compte i competim els uns contra els altres per agafar les
engrunes que cauen de la taula dels rics...
Però, és això el que realment volem? De veritat volem viure en
una selva on els més febles es queden pel camí, devorats pels
llops i els voltors?
Enguany vàrem organitzar un festival trencador amb la gent de
Prostíbul Poètic i el Nebot del Diable que, malgrat aquests noms
tan trencadors suposen una línia propera al què havíem fet en
anys anteriors. Els primers són uns poetes que reciten a petició
del públic les seves pròpies obres amb una escenificació que
recorda a un prostíbul de principis del segle XX, mentre que el
cantant fa un espectacle més proper al monòleg que a la cançó
rockera i prou satírica com per arrencar-nos el riure per por de
deixar-nos les dents.
El proper any provarem d’organitzar, un cop més, el Tiflollibre. Si
algú pensa una manera de fer-ho més propici pels seus
objectius, no us esteu de dir-nos-ho. Per molt esforç que posem,
tenim unes evidents limitacions que, fins ara, no ens han permès
d’assolir els nostres objectius.
Voldríeu donar-nos un cop de mà? O potser penseu que és
millor deixar-ho córrer i, si és així, quina alternativa proposaríeu?
No només estem la direcció i alguns voluntaris de l’Associació,
també les joves de Simbiòtic, que proven d’ajudar-nos no ens
estem sortint... Per això apel·lem a la vostra solidaritat, amb
nosaltres i amb el col·lectiu per donar resposta a aquestes
preguntes. Què ens hi dieu?

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 142 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 hem atès
presencialment 3 socis, que tenien alguna consulta. Presencialment s’han programat 27
entrevistes a possibles socis, en 5 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat
14 entrevistes de voluntariat, que han comportat 5 voluntaris nous. A més col·laborem amb el
Departament de Justícia de la Generalitat i hem atès 11 persones que fan treballs en benefici
de la comunitat.

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 374 sol·licituds, la qual
cosa representa un 98,2% 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 95 sessions individuals i es
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys,
que va mantenir 13 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 17 actuacions amb persones amb discapacitat visual severa, tan sobre
tècniques de rehabilitació a la Llar (realitzades al domicili del soci), com de mobilitat amb bastó,
o bé actuacions d’orientació per a persones amb baixa visió.

Formació tiflotecnològica
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 202 actuacions. En detall: 35 actuacions en
classes individuals a domicili, 10 actuacions en classes individuals a l’Associació, 75 actuacions
d’atenció telefònica 38 consultes Online i 44 actuacions d’assessorament tècnic informàtic.

Integració Laboral
S’han atès 5 noves peticions d’inserció laboral i s’ha enviat a 2 persones a Integra World
(models amb discapacitat visual), 2 persones a l’Aula d’Emprenedors de Fundació Prevent i
altres 2 persones a l’EAL de l’IMPD. D’altra banda, s’han començat a tramitar 5 incapacitats
laborals.
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Sortides d’animació sociocultural
El present quadrimestre hem realitzat 27 activitats d’animació sociocultural amb una assistència
de 457 persones, molt similar a la del segon quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de
17 persones (16,7) per activitat.

Integració Social
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem
format a 60 escolars, a 75 alumnes de Grau Superior de FP o de Secundària, a 82
professionals i a 3 voluntaris nostres.

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:
•
•
•
•
•

9 de maig: Apareixem a TV2, al programa “Tengo una idea”, amb ocasió del lector Braille
dissenyat per en Carles Modolell.
11 de maig: Sortim a tots els mitjans amb ocasió de la presentació del primer gos guia
ensinistrat a Catalunya i que servirà una sòcia nostra.
2 de juny: Surt al Butlletí de Xarxanet una entrevista amb el nostre president, parlant
sobre accessibilitat cultural del nostre col·lectiu.
5 de juliol: Reunió amb tècnics d’Iwith per preparar la nova pàgina de l’Associació i
també la de l’AES.
6 de juliol: Reunió amb la gent de Simbiòtic per analitzar el Tiflollibre d’enguany i
començar a preparar el de l’any vinent.

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:
•

10 de maig: Assistim a la jornada organitzada per Barcelona Activa sobre el tema:
“Turisme i Tercer Sector”.

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 12 accions:
•
•
•
•
•
•
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8 de maig: Curs a 25 alumnes de l’Escola Mari Pau Pigma, de FP d’Esports.
9 de maig: Curs a 20 professionals de la Tenda Apple Passeig de Gràcia, per tal de
formar-los per ensenyar correctament les eines informàtiques al nostre col·lectiu.
15 de maig: Curs a 32 alumnes del Col·legi Sants – Claret, d’Auxiliar d’Infermeria.
16 de maig: Curs a 35 alumnes de l’Associació Set Deu, per a monitors de lleure.
20 de maig: Formem 60 alumnes a la Fonteta de Gràcia per la Festa de la Diversitat.
25 de maig: Signatura d’un conveni amb la Federació d’AMPAs per fer cursos de
sensibilització en els col·legis, una vella aspiració nostra.

•
•
•
•
•
•
•

7 de juny: Curs a 15 alumnes d’Integració Laboral de l’Escola Pere Tarrés.
13 de juny: Curs a 24 alumnes de l’Associació Set Deu, per a monitors d’Esports.
4 de juliol: Curs a 33 alumnes de l’Associació Set Deu, per a monitors d’Esports.
20 de juliol: Curs a 5 alumnes de l’Associació Set Deu, per a monitors d’Esports.
27 de juliol: Reunió amb Judith, de Costa Coffee, per organitzar la formació dels
treballadors d’aquesta cadena de cafeteries.
3 d’agost: Reunió amb Rosa Moral, de l’Institut Català de la Seguretat Social, per provar
de posar en marxa la formació dels metges dels CAPs.
Aquest quadrimestre s’ha format els 3 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 cal destacar 6 accions:
•
•
•
•
•
•

2 de maig: Reunió amb la Iolanda Anguita, del Districte de Les Corts, per preparar
l’arrencada de la nova emissora municipal, Radio Inclusió Les Corts.
16 maig: Anem a la conferència sobre el futur de la ràdio digital, a l’Auditori de la ONCE.
9 de juny: Altra reunió amb Iolanda Anguita sobre el projecte de Ràdio Inclusió.
26 de juny: Visitem un local a Cardenal Reig 26, on traslladar l’emissora de ràdio.
4 de juliol: Reunió amb Rolando Alonso, tècnic de ràdio, i Maria Rubio, periodista, per
organitzar la posada en marxa de “Ràdio Inclusió” i les primeres accions formatives
dirigides a persones amb diversitat funcional.
3 d’agost: Nova reunió amb Iolanda Anguita sobre el projecte de Ràdio Inclusió.

Integració laboral
Aquest quadrimestre hem realitzat 2 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.
•
•

31 de maig: Assistim a la fira “Emprendedores” a Fira Barcelona de la Plaça Espanya.
7 de juliol: Assistim a una conferència a Barcelona Activa, dictada per l’economista Gay
de Liébana sobre “Emprendiduria i discapacitat”, organitzada per Fundació Prevent.

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. En destacarem 5 accions.
•

5 de maig: Reunió amb Josefina Lloret i Imma Barberà, de Novartis, per la presentació
de l’Informe sobre els Pacients amb Baixa Visió i també d’altres temes de l’Associació.
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•
•
•
•

30 de maig: Participem en una reunió de “Per una Barcelona més inclusiva” a la seu de
la Fundació Pere Tarrés del carrer Balmes.
15 de juny: Assistim a una conferència sobre les persones discapacitades i els seus
drets, organitzada per l’Agrupació d’Empleats de la Caixa, a la seva seu.
22 de juny: Reunió del Consell Consultiu del Pacient al Paranimf de la Facultat de
Medicina de l’Hospital Clínic.
30 de juny: Participem a la refundació del For del Pacient de Catalunya a la seu del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

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. Destaquem 8 accions:
•
•
•
•
•
•
•
•

30 maig: Participem a un taller sobre Finançament Alternatiu a les Cristalleries Planell.
19 de juny: Reunió amb Candela Calle, Directora General de l’ICSS.
22 de juny: Assistim a una conferència, al Palau Macaya, sobre Experiències de captació
de fons amb el Giving Tuesday als Estats Units.
28 juny: Altre taller de Finançament Alternatiu, ara al Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx.
29 de juny: Liquidació de Finan3, fallida entitat per finançar el Tercer Sector, a la seu de
la Taula del Tercer Sector, promotora de l’experiment.
3 de juliol: Reunió amb Emili Romero, de la Fundació Pere Tarrés, que ens assessorarà
per desenvolupar un Pla Estratègic i un Pla de Comunicació per a l’Associació, amb
finançament de la Generalitat.
5 de juliol: Participem a una Jornada Informativa, a la seu del Departament de Benestar
Social, sobre el pas del 0,7% a Catalunya i la repercussió en les entitats.
14 de juliol: Primera reunió de treball amb l’assessor per fer els Plans acordats.

Grup Motor de l’ADVC de finançament
El Grup Motor per cercar finançament es dedica 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. Donarà fruits a mig i llarg termini, però ja comencem
a palpar resultats esperançadors. El grup s’ha reunit quinzenalment i destaquem 3 accions:
•
•
•

6 de maig: Estant al carrer Galileu amb ocasió de la Festa del Comerç de Les Corts.
17 de juny: Estant al carrer Vallespir per la Festa del Comerç al Carrer de Sants.
26 de juliol: Recollim el taló de 1.000 €, donació d’Òptica Universitària.

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 14 actuacions a comentar:
• 4 de maig: Reunió de la Taula d’Assessors del Futbol Club Barcelona.
• 10 de maig: La nostra sòcia, experta en accessibilitat, assessora els responsables d’una
Via Verda a la província de Girona.
• 16 de maig: Anem al Zoo amb “Barcelona Accessible”, per conèixer in situ com estan
fent accessibles els parcs a Barcelona, la visita ens deixa gratament sorpresos.
• 19-21 maig: Congres d’ASPREH, l’associació de rehabilitadors bàsics, al CosmoCaixa.
• 23 de maig: Reunió de Barcelona Accessible – Vida Independent, a Calabria 66.
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• 8 de juny: Reunió amb la UPC i les entitats de Les Corts sobre les possibilitats de la
geolocalització per a les persones amb discapacitat.
• 12 de juny: Assistim a una jornada sobre Accessibilitat en esdeveniments audiovisuals,
organitzada per la Conselleria de Cultura.
• 15 de juny: Assistim al taller “Universitat – Ciutat”, al Centre Cívic Pere IV.
• 19 juny: Presentació del projecte de Natació Accessible al Club Mediterrani de Les Corts.
• 21 de juny: Assistim a la Jornada sobre Turisme Accessible, a ESADE.
• 12 de juliol: Provem la informació podotactil proposada per l’Ajuntament en les
plataformes úniques de la ciutat a la cantonada del carrer Betlem amb Gran de Gràcia.
• 13 de juliol: Presentació de les apps accessibles Mapp4all i Beedi. Iniciatives privades de
negoci que parteixen de la accessibilitat i de les necessitats especials... Això marxa!
• 19 de juliol: Primera classe a 6 alumnes de l’Associació a la Tenda Apple Passeig de
Gràcia, donada per professors d’Apple prèviament formats per nosaltres.
• 20 de juliol: Conferència sobre Comerç Accessible a Barcelona, al Col·legi d’Arquitectes.

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 4 accions:
•
•
•
•

25 de maig: Es presenta l’Informe sobre la Baixa Visió a Espanya, a la seu de Novartis.
6 de juny: Participem en una multiconferència, organitzada per AVE, per tractar
d’assumptes d’aquesta federació, sense haver-nos de desplaçar per mitja Espanya.
20 de juny: Es celebra l’Assemblea General Ordinària de la FCVS.
9 d’agost: Participem en una altra multiconferència organitzada per AVE.

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 9 accions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 de maig: Esclat fa una conferència sobre l’Ètica en els Serveis Socials, al Liceu.
18 de maig: Assistim a l’Aniversari dels Seixanta anys de Paideia, presentat pel nostre
company en Julian Bruscantini i amb la participació de l’escriptor Màrius Serra, la
periodista Mònica Tarribas i el dibuixant Miguel Gallardo.
29 de maig: Assistim a l’acte d’entrega de premis de l’Associació de Malalts Mentals de
Les Corts, presentat també pel nostre company, en Julian Bruscantini.
1 de juny: Diversos voluntaris nostres col·laboren a la recaptació de fons per a
l’Associació contra el Càncer, a la Plaça de la Concòrdia.
10 de juny: Cecs.cat ens convida a una conferència sobre el futur de les pensions i la
protecció social al Centre Cívic Drassanes.
12 de juny: Reunió de la plataforma “Carrers per a Tothom” a la seu d’ECOM.
30 de juny: Assistim a les Jornades sobre Sordceguesa, organitzades per APSOCECAT
al Col·legi de Psicòlegs de Barcelona.
5 de juliol: Reunió de la Plataforma de Les Corts per decidir quin producte de Nadal es
farà per tal de repartir-lo pels comerços del barri, finançat per la Fundació “la Caixa”.
10 de juliol: Assistim al Vint-i-cinc Aniversari de l’Associació d’Amputats Sant Jordi.

Suport a la Investigació i a la Solidaritat
Mercès a d’actes com el Tiflollibre, la Nit de la Visió o el Dia Mundial de la Visió, recaptem fons
per a la investigació de les malalties visuals i per a la solidaritat amb d’altres persones amb
7

discapacitat visual que no tenen accés als actuals recursos oftalmològics, per viure al Tercer
Món o, tot i viure aquí, per no comptar amb possibilitats d’accedir-hi. Recordem 2 accions:
•
•

14 de juny: Anem a la presentació del Laboratori de Cèl·lules Mare i Genètica de l’IMO.
28 de juny: Reunió amb directius de Sol Melià, per organitzar la nostra “Nit de la Visió”.

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 10 accions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 de maig: Reunió de la Junta de la Associació, Anirem informant d’aquestes reunions.
10 de maig: Presentació del primer gos guia ensinistrat per l’Escola de Gossos
d’Assistència – IDDT Assistance Dogs Spain, al Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
10 de maig: Reunió a la Plaça Comas per estudiar l’Espai Barça des del barri.
18 de maig: Sopar al restaurant 7 Portes per escoltar una conferència de l’ex-conseller
del Govern de la Generalitat, Antoni Castells, sobre el futur de Catalunya.
24 de maig: Nova reunió per estudiar el projecte de l’Espai Barça.
26 de maig: Dinar a la Fundació Pere Tarrés, que convidà Na Rosa Vidal, Interventora
General de la Generalitat.
8 de juny: Assistim a la presentació de l’Informe Anual Panoràmic de les Associacions a
les Cotxeres de Sants.
9 de juny: Presentació a l’Edifici Telefònica de la Plaça Catalunya del Projecte Ideaton,
patrocinat per la Fundació Telefònica i la Generalitat.
15 juny: Signatura del Manifest del Dia Internacional de l’Accessibilitat a la seu del FCB.
5 de juliol: Nova reunió a la Plaça Comas per estudiar el projecte de l’Espai Barça.

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 5 accions:
•
•
•
•
•
•

23 de maig: Reunió del projecte Associa’t a Torre Jussana, que pretén ajudar les
associacions a aconseguir més socis, per preparar un estant per les Festes de la Mercè.
14 de juny: Nova reunió per l’estant de la Mercè de Plaça Catalunya a Torre Jussana.
27 de juny: Reunió del Consell de Barri de Sant Ramon – Maternitat.
6 de juliol: Assistim al Consell de Barri de Sant Ramon – Maternitat.
3 de juliol: Assistim a una reunió amb l’Àrea de Benestar Social de Les Corts.
20 de juliol: Reunió amb Ramon Lamiel, Gerent de l’IMD, a qui plantegem els nostres
projectes sobre la represa de la fira ExpoLupa i sobre un nou local per a nosaltres.

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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16 de juny: Conversa telefònica amb Dolors Russines, adjunta a la vicepresidenta Neus
Munté sobre diversos temes pendents amb la seva Àrea sobre formació i finançament.
3 d’agost: Reunió amb Rosa Morral, de l’ICSS per parlar de la subvenció d’aquest institut.
21 d’agost: Reunió amb Eliseu Oriol Pagès, sobre les subvencions del Departament de
Treball, Benestar Social i Família.

ARTICLE A FONS

Nova iniciativa per ensinistrar gossos d’assistència a Catalunya
El passat dia 10 de maig, a les 19 hores, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona va
acollir el lliurament del primer gos pigall o d’assistència fruit de la col·laboració de l’Associació
Discapacitat Visual Catalunya: BI+B2+B3 amb l’Escola de Gossos d’Assistència - IDDT
Assistance Dogs. A l’acte de lliurament, participaren el president de l’Associació Discapacitat
Visual Catalunya: B1+B2+B3, Manel Martí; la directora de International Detector Dogs Team
(IDDT) i fundadora de IDDT Assistance Dogs Spain, Marga Macías; i el vicepresident del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Francesc Monné.
La unió d’aquestes dues entitats, mitjançant un conveni de col·laboració, ha possibilitat aquest
projecte pioner a Catalunya que neix per donar resposta a la creixent demanda de les persones
amb discapacitat, especialment a les persones amb discapacitat visual, perquè puguin obtenir
un gos d’assistència. El primer gos que es lliurà d’aquest projecte és un gos pigall que
acompanya en els seus desplaçaments a una sòcia de l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya: B1+B2+B3.
La participació dels alumnes del Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines d'Assistència de la
UAB ha estat clau, ja que han participat com a agents de socialització en la fase de formació
del gos pigall per millorar la vida de les persones amb discapacitat.
Les associacions participants valoren positivament aquesta col·laboració, ja que a Catalunya no
hi havia una entitat d’aquestes característiques i amb capacitat d’assumir la creixent demanda
existent. A més de l’ajut que ofereixen a les persones amb discapacitat visual, amb una
instrucció adequada, els gossos d’assistència també són capaços d’atendre persones amb
tetraplegia, avançar-se a una situació d’hipoglucèmia o ajudar en situacions de diversitat
funcional.
Aquesta iniciativa encara està a les beceroles, no té un veritable local d’ensinistrament i està a
l’hospitalitat de la UAB, a més de patir diverses traves burocràtiques que dificulten el normal
desenvolupament de la institució.
Malgrat tot, la Marga Macias està decidida
a tirar endavant el projecte i té el nostre
recolzament perquè no només és una
bona causa, és que ens pot resultar
directament beneficiosa, com, de fet, ja ho
ha estat i l’Alba ja acompanya les seves
passes comptant amb la col·laboració del
seu gos guia, l’Ovi.

(Foto: Presentació de l’Ovi)
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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

