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L’Associació impulsa la Cultura amb els 
festivals  Inclús, Simbiótic i Visigòdia  

 
 

Cada cop són més les activitats culturals adaptades per a nosaltres. Quí ens 
ho havia de dir, fa molts pocs anys! Nosaltres sempre hem recolzat les 
iniciatives que sorgeixen en aquest sentit, com és el cas del festival de 
música antiga “Tiana Antica”, iniciativa de l’Associació Visigòdia, liderada 
pel nostre vell amic, en Llorenç Blasi, que, després d’alguns concerts, fa 
una “descoberta tàctil” dels instruments. També recolzem prometedores 
iniciatives, com el Moviestar Simbiotic Festival, que proposa generar obres 
escèniques directament pensades per a tots els públics, sigui quina sigui la 
seva “diversitat funcional”. Quan no existeixen provem de promoure-les 
nosaltres, com en el cas del Festival Inclús de documentals sobre 
discapacitat que, després de nodrir-se durant quatre o cinc anys de la 
nostra iniciativa, ara ja volarà per sí mateix. 
(segueix a l’interior) 
 

 
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Peu de foto: Imatge de la clausura del Tercer Festival Inclús) 

Cardenal Reig 32, 08028 Barcelona                Tel: 93 447 04 04                info@b1b2b3.org – www.b1b2b3.org 

EL BUTLLETÍ 
 

SETEMBRE – DESEMBRE 2016 
 



     
 

 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUMARI 
 

EDITORIAL p. 2 

  

EL QUADRIMESTRE 

EN XIFRES 

 

p. 3 

Assessorament i 

informació  

 

Acompanyament i ajuda  

Àrea de psicologia  

Rehabilitació Bàsica  

Form. tiflotecnològica  

Integració Laboral  

Sortides d’animació  

Integració Social  

  

L’ASSOC. ES MOU p. 4 

Aparicions als mitjans  

Act. en l’àmbit de la 

Cultura: Turisme a BCN 

 

Integració Social (AES)  

La nostra ràdio (AES)  

Integració laboral  

Reivindicació dels drets  

Esforços de finançament  

Grup Motor ADVC  

Millora Accessibilitat  

Coop. Int i prom. Invest.  

Act. 2n Nivell Associatiu  

Act. Relació Associativa  

Relacions Institucionals  

Relacions Ajuntament  

Relacions Generalitat  

  

ARTICLE A FONS p. 9 

  

 
 

EL BUTLLETÍ 

C/ Cardenal Reig 32 
08028 Barcelona 
Tel: 93-447-04-04 
Fax: 93-447-01-14 
info@b1b2b3.org 
www.b1b2b3.org  
Edita: Associació Discapacitat 
Visual Catalunya:B1+B2+B3 
Director: Manel Martí i Salvador 
Redactor en Cap: Daniel Rubio 

 

 

EDITORIAL 
 

 
L’Associació impulsa la Cultura  
 

Moltes coses han canviat en l’accessibilitat a la Cultura. La 
insistència de molts anys en demanar el nostre dret a gaudir 
d’un accés a ella, adaptant, en la mesura d’allò possible, el 
discurs cultural a les nostres necessitats han fet forat en la 
ignorància universal que hi havia sobre les nostres capacitats i, 
no només, s’adapten les exposicions i les obres escèniques a 
elles, però també comencen a haver artistes implicats que 
intenten, d’origen, crear espectacles oberts a qualsevol públic, al 
marge de les capacitats que tinguin. 
 

Gent hi ha que ens ha ajudat a obrir aquest camí, com ha estat 
la Rosa Gratacós, que ens va obrir les portes dels museus o en 
Llorenç Blasi, que fa molts anys que treballa amb 
l’audiodescripció. És per això que li hem de fer costat en les 
iniciatives que porta endavant que, d’altra banda, són en 
benefici nostre. Fa anys que promou el que anomena 
“descoberta tàctil dels instruments” i, en alguns concerts en què 
participa, com en el Festival que dirigeix “Tiana Antica” o en 
aquells en què fa d’assessor d’accessibilitat, procura que els 
artistes permetin tocar a les persones cegues els instruments 
després del concert. Després, perquè abans es podrien 
desafinar. 
 

L’any passat vàrem conèixer una iniciativa que pretén 
desenvolupar creacions escèniques, que tinguin present la 
diversitat funcional del públic assistent, per tant no necessitaran 
ser “adaptades”, sinó que es creen ja accessibles. Això és 
l’arribada de l’accessibilitat imperceptible al món de les arts 
escèniques, un concepte generat a l’arquitectura i el disseny, 
que, de forma natural s’escola en la creació artística. És el 
Moviestar Simbiotic Festival, al que desitgem molts anys d’èxit i 
divulgació de la cultura accessible. 
 

La difusió i divulgació de les capacitats de les persones amb 
discapacitat ens va portar a crear un festival que premiés i 
difongués els documentals fets per persones amb discapacitat, 
sobre elles o sobre les entitats que les atenen. És el festival 
Inclús, que progressivament ha agafat embranzida sota el 
guiatge de l’Ariadna i la Marta, fundadores de Fishmuvi i que, 
amb el nostre suport, han donat al festival un volum, que sembla 
que podrà volar per si mateix. De tota manera, nosaltres el 
continuarem recolzant, però és un fill que se’ns independitza i 
això ens fa contents i demostra que si hi havia un públic i una 
necessitat de comunicació, allà on nosaltres l’havíem intuïda. 
 

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.. 
 

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 179 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 12 demandes concretes de socis i hem resolt altres 10 consultes de persones no sòcies. 
A més s’ha entrevistat 27 persones interessades en associar-se, de les què 23 s’han donat 
d’alta. Altrament, de les 12 persones interessades en fer tasques de voluntariat,  11 d’elles han 
arribat a ser-ho. A més col·laborem amb el Departament de Justícia de la Generalitat i hem 
atès 5 persones que fan treballs en benefici de la comunitat. D’altra banda hem atès 3 
estudiants de Grau Superior, l’Anna, l’Eva i la Núria. 
 

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual 
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 393 sol·licituds, la qual 
cosa representa un 98,5% 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 104 sessions individuals i es 
continúen 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. També s’inicià un taller de MindFulness amb 6 
afectats de Baixa Visió, que s’han reunit en 6 ocasions. 
 

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 4 de rehabilitació amb baixa visió. 
 

Formació tiflotecnològica 
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 114 actuacions. En detall: 24 actuacions en 
classes individuals a domicili, 3 actuacions en classes individuals a l’Associació, 64 
assistències telefòniques i 23 actuacions d’assessorament tècnic informàtic. 
 

Integració Laboral 
En aquest apartat, l’octubre s’incorporà una integradora laboral, l’Anna Ibernon i, des de llavors, 
s’ha atès 6 demandes d’informació, general o molt concreta, sobre inserció, s’ha trucat a 43 
socis en principi interessats en el servei, s’ha realitzat 14 entrevistes a socis més interessats 
en el servei i s’ha dut a terme 3 sessions de realització de currículums. D’altra banda, s’ha 
enviat e-mails de prospecció a 4 empreses i s’ha arribat al contacte telefònic en 2 d’elles. 
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Sortides d’animació sociocultural 
El quadrimestre setembre-desembre hem fet 26 sortides a les què han assistit 338 persones, la 
qual cosa comporta que hem augmentat d'un 36,8% el nombre de sortides respecte al mateix 
període de 2015 i que representa una mitjana d’assistència de 13 persones per sortida.  
  

Integració Social 
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem  
format a 344 alumnes de Grau Superior de FP o Batxillerat, 20 estudiants universitaris o post 
universitaris, 40 professionals i a 31 voluntaris. També 2 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 6 actuacions: 
 

 2 de setembre: Ens grava BTV per aparèixer en un episodi del programa “73 barris”. 

 13 de juny: Paquita Garcia, la nostra vicepresidenta, apareix al programa “Tot és 
possible” de RAC1 presentant l’Associació. 

 7 de setembre: Sortim a TV2 Catalunya. 

 28 de setembre: Julian presenta el Festival d’Artistes Diversos a Luz de Gas. 

 18 d’octubre: Reunió amb Ferran Pellicer, de “Vincent”, per a que faci de Community 
Manager de l’Associació. 

 12 desembre: Roda de Premsa del Festival Inclús, al CaixaForum. 
 

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 3 actuacions: 
 

 7 d’octubre: Reunió amb Pau Villòria, Secretari General de Cultura i el seu Cap de 
Gabinet, en Carles Ribera. 

 2 de novembre: Presentació d’un llibre sobre accessibilitat al món de la Cultura, per 
Maria José Anía, voluntària nostra, en el Museu del Disseny. 

 1 de desembre: Presentació de la temporada d’Apropa Cultura en el Teatre del Liceu, 
que s’ha sumat a la iniciativa. 

 

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: 
 

 23 de setembre: Formació a 40 treballadors del Grupo SIFU. 

 5 d’octubre: Curs a 33 alumnes del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. 
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 13 d’octubre: Curs a 20 alumnes d’Arquitectura de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC). 

 13 d’octubre: Curs a 50 alumnes d’Integració Social de Bemen3. 

 18 d’octubre: Curs a 25 alumnes de l’IES La Bastida, a Santa Coloma de Gramenet. 

 5 de novembre: Curs a 20 voluntaris del Festival Simbiòtic. 

 7 de novembre: Curs a 35 alumnes d’Animació Sociocultural a l’IES Vall d’Hebron. 

 8 de novembre: Taller de Goalball amb 60 alumnes de Ciutat Vella. 

 9 de novembre: Curs a 35 alumnes de l’IES Vall d’Hebron. 

 14 de novembre: Curs a 22 alumnes d’Integració Social de l’IES La Bastida. 

 22 de novembre: Curs a 30 alumnes d’ESO de l’Escola Guinardó. 

 24 de novembre: Curs a 30 alumnes d’ESO de l’Escola Guinardó. 

 25 de novembre: Curs a 50 alumnes d’Animació Sociocultural de l’IES Vall d’Hebron. 

 27 de novembre: Curs a 17 alumnes de l’IES Vall d’Hebron. 

 7 de desembre: Curs a 30 alumnes de l’IES La Sedeta. 

 12 de desembre: Assistència a la inauguració del Festival Inclús. 

 15 de desembre: Curs a 30 alumnes de 4rt d’ESO a l’Escola Projecte. 

 19 de desembre: Curs a 25 alumnes d’Atenció a les Persones amb Discapacitat de l’IES 
Salvador Seguí. 

 20 de desembre: Curs a 30 alumnes de l’IES Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat. 

 21 de desembre: Curs a 25 alumnes d’Atenció a Persones amb Discapacitat de l’IES 
Salvador Seguí. 

 22 de desembre: Curs a 30 alumnes de l’IES Camps Blancs. 

 Aquest quadrimestre s’ha donat suport a diversos alumnes en els seus treballs de 
síntesi, a més d’atendre els 11 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 continuades. 
 

 Durant el quadrimestre es varen mantenir diverses reunions amb l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de Les Corts) per tal d’imbricar el nostre projecte radiofònic (Sintonia 
Social Ràdio) en els plans municipals per a desenvolupar una emissora de Les Corts. 
Hem visitat un local, completament accessible, que tal vegada es transformi en el de la 
Ràdio Les Corts. 

 Durant tot 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.  

 

Integració laboral 
Aquest quadrimestre, a més de les actuacions esmentades, cal esmentar aquí 1 acció: 
 

 14 de novembre: Comença a treballar amb nosaltres l’Anna Ibernon, com a Integradora 
Laboral de l’Associació. 

 

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. 

http://www.sintoniasocial.org/
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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: 
 

 13 de setembre: Reunió amb Manuel Dosca, de l’òptica Visionàrium, per tractar de 
possibles descomptes i col·laboracions amb aquesta òptica avantguardista. 

 3 d’octubre: Reunió amb Joan Nadal, de l’ICR al mateix ICR. 

 24 d’octubre: Assistència a una xerrada sobre contractació pública en matèria de serveis 
socials, organitzada per la Taula del Tercer Sector a la Casa del Mar. 
 

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 7 accions: 
 

 10 d’octubre: Reunió del Grup Motor de l’Associació. 

 11 d’octubre: Reunió amb Rosa Sust i Eduard Castells, de l’ICR. 

 14 d’octubre: Reunió amb Paco Garcia, de Netserver, per confegir la Base de Dades de 
l’Associació. 

 14 d’octubre, nova reunió del Grup Motor de l’Associació. 

 14 d’octubre: Reunió amb Fernando, de ADAPTEON. 

 19 d’octubre: Reunió amb Isabel Morell, Gerent de l’Associació de Comerciants Creu 
Coberta i amb Lluis Llanas i Rigol, de l’Associació de Comerciants Creu Coberta i també 
vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç. 

 1, 2 i 3 de desembre: Assistència al Congrés d’Oftalmologia al Centre AXA, de l’Illa 
Diagonal. 

 

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 accions a comentar: 
 

 13 de setembre: Reunió amb Pau Guix, de Ciutadans, per l’accessibilitat al barri. 

 27 de setembre: Assistim al Desè Aniversari de Per una Barcelona més Inclusiva. 

 30 de setembre: Participem a la Fira de la Discapacitat a Sant Joan de Vilatorrada. 

 22 i 23 d’octubre: Assistència a la Fira de l’Economia Social, feta al Centre Cívic Fabra i 
Coats, on tenia estant la FCVS i hi havia força novetats en gestió d’ONGs. 

 22 d’octubre: Assistència a la Festa dels Súpers a Montjuïc. 

 7 i 8 de novembre: Taller de Braille i xerrada “Canviem el Xip” a 250 alumnes en relació 
al Dia de la Diversitat, celebrat al Espai Jove La Fontana. 

 2 de desembre: Assistència a la Jornada “Ciutats accessibles”, patrocinat per l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat al Museu Picasso. 

 14 de desembre: Participació a la Taula d’Assessors del Futbol Club Barcelona. 

 16 de desembre: Assistència a la reunió del Consell Consultiu del Pacient. 
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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: 
 

 3 d’octubre: Entrega a la Fundació Ramon Martí d’un taló per valor de 3.000 euros 
destinats al projecte que recolzem a Nicaràgua. 

 

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 8 accions: 
 

 16 de setembre: Assistència a un curs sobre la celebració del “Giving Tuesday” a la 
Taula del Tercer Sector. 

 16 de setembre: Assistim a la reunió de la FCVS, Secció Barcelona. 

 24 de setembre: Participació a l’estant de la FCVS amb ocasió de la festivitat de la 
Mercè, amb taller de bastó. 

 8 d’octubre: Participació a la conferència organitzada per “Acción Visión España” (AVE) 
a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

 10 d’octubre: Reunió del Consell del Barri de Sant Ramon Nonat – Maternitat. 

 25 d’octubre: Assistència a la Jornada de “Millora dels Serveis Social”, organitzat per la 
Taula del Tercer Sector a l’Ateneu de Gràcia. 

 29 de novembre: Reunió amb Yolanda Rueda i la gent de Diabetis, per assenyalar el dia 
de la presentació de l’Informe Novartis sobre la Baixa Visió a Espanya. 

 13 de desembre: Participació a l’Assemblea General Ordinària de la Federació 
Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Les Corts. 

 

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: 
 

 26 de setembre: Assistència a la Presentació del Calendari d’Esclat, al Roca Gallery. 
 

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 8 accions: 
 

 5 de setembre: Assistència a la presentació d’Assumpció Vilà, com a Síndica de 
Greuges de Barcelona. 

 6 i 7 de setembre: Assistència al Congrès de la Macula Barcelona Foundation al 
CaixaForum de Barcelona. 

 20 de setembre: Assistència a la presentació de l’Anuari Corresponsables, feta a la Seu 
d’ENDESA a l’Arc de Triomf. 

 23 de setembre: Reunió amb representants de Biocat, fundació público-privada de tots 
els estaments que configuren la BioRegió per a la construcció de l’ecosistema català de 
ciències de la vida i de la salut. 

 11 d’octubre: Assistència a una conferència sobre Visió Artificial a l’IMO. 



     
 

 8 

 7 de novembre: Reunió amb Xavier García Albiol, Alberto Fernández Díaz, María Luisa 
Ibáñez i Míriam Casanovas, del Partit Popular, als qui els vàrem mostrar l’Associació. 

 29 de novembre: Reunió de la Cooperativa Finan3, per establir el punt on es troba 
aquesta entitat i si la seva funció continua essent necessària per a la societat. 

 

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 9 accions: 
 

 15 de setembre: Reunió amb Ramon Lamiel, gerent de l’IMD. 

 27 de setembre: Reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts. 

 3 d’octubre: Reunió del Consell de Districte de Les Corts a la Plaça Comas. 

 21 d’octubre: Reunió de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, al Convent 
de Sant Agustí. 

 7 de novembre: Presentació del futur Centre municipal de Cristalleries Planells i del 
Centre de Joves de Les Corts a la Regidoria (Plaça Comas). 

 9 de novembre: Reunió amb Agustí i Toni, de la Regidoria de Les Corts. 

 10 de novembre: Reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts. 

 29 de novembre: Reunió per fer el Resum de l’Any del Projecte 20+20+20, a l’Hotel 
Melià. 

 12 de desembre: Inauguració del nou Centre municipal “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 5 accions: 
 

 3 de novembre: Reunió amb Núria Pàmies, d’Immigració. 

 4 de novembre: Reunió amb Yolanda Lejardi, del Consell Consultiu del Pacient. 

 22 de novembre: Reunió amb Dolors Navarro i Maria Lluïsa Cervera, del For del Pacient 
de la UIC. 

 12 de desembre: Assistència a la Jornada “Cultura per a tothom” a la Casa del Mar. 

 15 de desembre: Reunió amb Pau Gálvez i Isabel Amo, del For del Pacient de la UIC. 
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ARTICLE A FONS 

 
 
La Ceguesa burocràtica 
 
És ben conegut que la Burocràcia té poca vista i, com fan els rinoceronts, fa el seu camí 
atropellant qualsevol que se l’hi posi al davant, però no és d’aquesta “ceguesa” que volem 
parlar avui, sinó de com interpreta l’Administració la discapacitat visual i quines voltes ens fa fer 
per veure reconeguts els nostres drets. 
 
Com hem explicat en d’altres ocasions, es situa la ceguesa legal en o sota el 10% d’agudesa 
visual i en o sota els 10 graus de camp visual. No obstant això hi ha un debat, també dins del 
nostre col·lectiu, sobre si una persona cega és autònoma o depenent. La resposta és “depèn” i 
és que hi ha moltes variables que pengen sobre l’autonomia personal, tan en el cas de la 
ceguesa com en el cas d’altres discapacitats, temporals o permanents. No només depèn de 
cada persona, també de cada situació. Així, una persona absolutament autònoma en una 
circumstància, pot necessitar ajut en d’altre moment. Això, de fet, és la norma. 
 
Dins les nostres habilitats entra la de demanar ajuda quan ens faci falta i saber-la trobar és una 
de les nostres capacitats. De vegades aquest fet està tan interioritzat que no es considera una 
manca d’autonomia, sinó una tècnica de mobilitat. És un debat complex, que no té una 
resposta evident ni uniforme i que, per tant, s’adapta poc a les necessitats burocràtiques 
d’establir barems clars i absoluts per funcionar. 
 
Això provoca que, quan hom demana el grau de discapacitat, tot i ser cec total, l’Administració 
no considera que tingui necessitat de Tercera Persona ni 
que tingui Mobilitat reduïda. En canvi, sí que ens lliuren la 
tarja d’acompanyament en els transports públics... 
Llavors, en què quedem? Tenim necessitat de Tercera 
Persona (l’acompanyant), o no? No vulguem trobar lògica 
en les decisions administratives, ni tampoc justícia. La 
burocràcia s’assembla a un ordinador, té unes normes 
(un programa) que segueix al peu de la lletra, la qual cosa 
fa que, sovint, la “frase” no té sentit. 

(Peu de foto: Tarja de Discapacitat)  
 

Per sort, darrera els taulells hi ha persones que pensen i lluiten contra el monstre que les 
nodreix, per aconseguir que funcioni de manera més lògica i més justa, de manera que, ara ja 
s’entén que una persona cega, que tingui una discapacitat física afegida, sí que necessita la 
Tercera Persona, donat que no podrà utilitzar correctament les tècniques de mobilitat en 
ceguesa (mobilitat reduïda), tan si parlem del bastó, com si parlem del gos guia. 
 
Així doncs, si teniu algun problema afegit a la ceguesa, com falta d’equilibri o alguna dificultat o 
impediment motor, consigneu-ho en fer la demanda del grau de discapacitat i us donaran la 
Tercera Persona i la Mobilitat Reduïda la qual cosa implica la possibilitat de demanar el Taxi 
Porta a Porta, la Llei de Dependència i d’altres prestacions socials. La Burocràcia tal vegada no 
sigui cega, però és ben cert que és dura d’orella, si volem que ens escolti, haurem de “cridar” 
una mica.  
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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 

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) 

 

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 

 


