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Seeing AI: “Cosas veredes Sancho” 

 
 

Aquesta app, gratuïta, que de moment només està disponible en iOS i en anglès, 

utilitza la intel·ligència artificial i la càmera del smartphone per identificar i 

descriure els objectes propers. Qualsevol cosa al seu davant la reconeix, sigui un 

paisatge, el contingut d’un document o un producte. Després usa un assistent de veu 

per descriure’l breuement. A més tindrà dues funcions molt útils: el reconeixement 

de persones, (si s’han etiquetat) i de les que explica aspecte, gènere, edat aproximada 

i expressió facial i, d’altra banda, té previst un lector de tickets en metàl·lic (en 

preparació). Les persones cegues trobaran a Seeing AI un aliat per al seu dia a dia. 

De fet, la tecnologia les recolça ara amb molts més ginys, com és el cas de Dot, el 

primer smartwatch per a cecs, o ulleres intel·ligents, com ORCAM o EVA. 

 
 
 
 
                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Peu de foto: Don Quixot i Sanç Panza) 
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EDITORIAL 
 
 
De llebres, tortugues i Administracions 

 
Si sempre s’ha dit de l’Administració que “las cosas de Palacio 
van despacio”, ara la guanyaria fins i tot la llebre del conte. Ara 
bé, nosaltres hem de fer com la tortuga del mateix conte: anar al 
nostre ritme sense deixar de reivindicar els nostres drets, exigir 
les actuacions necessàries i vigilar que les Administracions no 
es despistin amb les “llebres”. 
 
Juntament amb la Plataforma “Carrers per a tothom” hem 
endegat una campanya de firmes per contrarestar l’acció del 
Gremi de Comerciants, que han presentat una modificació a la 
Normativa de Terrasses de Barcelona, per la que les persones 
amb discapacitat ens deuríem moure per la ciutat en helicòpter, 
perquè per les voreres no podríem passar. Si passeu per 
l’Associació no us en descuideu de signar. 
 
Naturalment les anomenades “plataformes úniques”, com el 
Passeig de Gràcia o les terrasses que envaeixen l’espai de pas 
dels vianants no són l’únic problema al qual ens enfrontem. Fa 
molts anys que lluitem per l’accessibilitat al transport públic i, si 
finalment ens hem ensortit (gairebé) amb els autobusos, encara 
resten moltes estacions de Metro que necessiten ascensor i/o 
l’anivellament entre els trens i les andanes, així com correctes 
encaminaments i protecció del mobiliari de l’estació per evitar 
cops (extintors, papereres, etc.)... I no parlem de la RENFE, 
ADIF o com carai es digui ara, que creuen que les persones 
amb discapacitat que agafen el tren són l’excepció i, si, ho són, 
perquè les estacions i els trens no estan adaptats. 
 
Llegint aquestes línies hom podria deprimir-se i pensar que no 
s’ha aconseguit res en tants anys, però no és així. Barcelona és 
un exemple mundial d’Accessibilitat i moltes coses s’han fet bé i 
d’altres s’estan fent be, però si badem ens trobarem que coses 
ja aconseguides desapareixeran com si fossin drets laborals. 
Per això, tots, hem de seguir vigilants i alerta per descobrir els 
punts foscos i aportar-los la llum que necessiten.   
 

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 151 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 4 socis, que tenien alguna consulta. Presencialment s’han programat 24 
entrevistes a possibles socis, en 13 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat 
10 entrevistes de voluntariat, que han comportat 3 voluntaris nous. També hem atès a 2 
estudiants que han fet pràctiques de Integració Social amb nosaltres. 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. 
 

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual 
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 350 sol·licituds, la qual 
cosa representa un 98,6% de les demandes, havent atès gairebé totes les demandes 
d’acompanyament puntual i la major part d’acompanyaments regulars. Hem observat una 
reducció de la demanda de serveis, deguda a l’extensió del servei Porta a Porta, servei de taxi 
a preu de bitllet de T10, ofert per l’IMD als B1 amb discapacitat física, que ara beneficia a més 
persones cegues, però també les classes que fem de rehabilitació bàsica, que han permès una 
major autonomia dels qui les han seguides.  
 

Àrea de psicologia 
Durant aquest quadrimestre hem desenvolupat un total de 110 sessions individuals i es 
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys, 
que va mantenir 15 reunions, i l’altre de caràcter quinzenal, composat per persones amb edat 
superior als 65 anys, que varen fer 11 reunions. 
 

Rehabilitació Bàsica 
És una de les àrees més valorades pels socis. Aquest quadrimestre l’àrea de Rehabilitació 
Bàsica ha dut a terme 25 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 270 actuacions. En detall: 34 actuacions en 
classes individuals a domicili, 4 actuacions en classes individuals a l’Associació, 2 classes 
online, 94 actuacions d’atenció telefònica 62 consultes Online i 74 actuacions d’assessorament 
tècnic informàtic. 
 

Integració Laboral 
S’han atès 2 consultes sobre inserció laboral. D’altra banda, s’han començat a tramitar 3 
Incapacitats Absoutes i 2 de Gran Invalidesa. 
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Sortides d’animació sociocultural 
El present quadrimestre hem realitzat 30 activitats d’animació sociocultural amb una assistència 
de 326 persones, molt similar a la del tercer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de 
11 persones (10,9) 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 universitaris, 463 escolars, a 287 alumnes de Grau Superior de FP o  de 
Secundària, a 134 professionals, a 35 pares d’AMPAS 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 4 actuacions: 
 

• 27 de setembre: Aparició de Paquita Garcia a TV2, al programa “Tengo una idea”. 

• 20 de setembre: Aparició a Ràdio Estel, al programa “El Penalti”, per parlar sobre l’esport 
des de la perspectiva de la discapacitat visual. 

• 1 de desembre: Acudim a una jornada sobre el futur de la ràdio al museu Melchor Colet, 
sota el títol “Els nostres mitjans: Oportunitats i reptes”. 

• 11 de desembre: Aparició a Tele Esplugues, al programa “El Penalti”, també per parlar 
sobre esport i discapacitat visual. 

 

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: 
 

• 11 de desembre: Participem a la reunió organitzada per l’IMD, sota el lema “Turisme per 
a tothom”. 

 

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 25 accions: 
 

• 1 de setembre: Reunió amb Yemina Heit per preparar un llibre sobre Discapacitat Visual. 

• 9 de d’octubre: Curs a 35 monitors d’esports de l’associació Set Deu. 

• 9 d’octubre: Curs a 28 alumnes de la Facultat d’Arquitectura de la UIC. 

• 16 d’octubre: Curs a 32 alumnes de l’IES Salvador Seguí d’Integració Social. 

• 17 d’octubre: Curs a 35 alumnes de l’IES Salvador Seguí d’Integració Social. 

• 17 d’octubre: Curs a 40 alumnes d’Arquitectura de la UPC. 

• 18 d’octubre: Curs a 28 alumnes del Cicle d’Esports de l’Escola Sant Gabriel de 
Viladecans. 

• 19 d’octubre: Curs a 34 alumnes de l’IES Salvador Seguí d’Integració Social. 

• 20 d’octubre: Curs a 50 alumnes de Bemen3 d’Integració Social. 
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• 26 d’ctubre: Curs a 33 alumnes de l’associació Set Deu. 

• 26 d’octubre: Curs a 50 alumnes de Primària de l’Escola de les Teresianes de Gràcia. 

• 29 d’octubre: Curs a 8 òptics del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya. 

• 30 d’octubre: Curs a 20 alumnes de l’IES Salvador Seguí d’Educació Infantil. 

• 6, 7 i 9 de novembre: Curs a 120 alumnes sobre “El Canvi de Xip” i a altres 120 “Taller 
de Braille” en el marc del Dia de la Diversitat, celebrat a Can Batlló. 

• 10 de novembre: Curs a 33 monitors d’esports de l’Associáció Set Deu. 

• 10 de novembre: Curs a 20 pares del Col·legi Progrès de Badalona, en el marc del 
Conveni que hem firmat amb l’Associació d’AMPAS de Catalunya. 

• 14 de novembre: Curs a 62 alumnes del Col·legi Pau Claris, dins el projecte “Cooperació 
a la Diversitat. 

• 15 de novembre: Curs a 15 pares de l’AMPA de Molins de Rei. 

• 16 de novembre: Curs a 33 alumnes del Cicle Superior d’Esports del Centre Vall 
d’Hebron. 

• 27 de novembre: Curs a 25 alumnes del Cicle Superior d’Esports del Centre Vall 
d’Hebron. 

• 28 de novembre: Curs a 31 alumnes d’ESO del Centre Guinardó. 

• 29 de novembre: Partit de Goalball a 30 alumnes del Centre Sant Gabriel de Viladecans. 

• 30 de novembre: Curs a 30 alumnes d’ESO del Centre Guinardó. 

• 20 de desembre: Curs a 50 alumnes de 4rt de Primària de les Teresianes de Gràcia. 

• 29 de desembre: Curs a 25 alumnes d’Esports de l’Associació Set Deu. 

• Aquest quadrimestre s’han 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 s’ha preparat, en col·laboració amb el Districte de Les Corts, 
un curs de tècnic de ràdio dirigit a persones amb diversitat funcional, que es durà a terme a 
principis de 2018. 
 

Noves tecnologies 
Aquest quadrimestre, a més de la formació impartida pels tiflotecnòlegs, hi ha 2 accions que 
mereixen destacar-se: 
 

• 27 d’octubre: S’imparteix a Apple Passeig de Gràcia el primer curs sobre tecnologia 
d’aquesta marca per a discapacitat visual, després del curs sobre Atenció Adient que els 
impartírem des de la nostra Associació. 

• 17 i 18 de novembre: Viatge a Madrid per assistir a la Fira Tifloinnova, sobre material 
tiflotècnic, que es celebra de forma bianual. 

 

Integració laboral 
Aquest quadrimestre hem realitzat 1 acció per afavorir la integració laboral dels nostres socis, a 
més dels consells que els hem donat a cadascun dels qui ens ho ha demanat. 
 

• 20 de novembre: Presentació del llibre “Aptitudes para la integración laboral”, editat per 
la Fundació Grupo SIFU, presentat a la Casa Macaya. 
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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 1 acció. 
 

• 15 de desembre: En Manel Martí fa un monòleg sobre circumstàncies de la discapacitat 
visual com a teloner de l’actuació d’en Marc Martínez al Centre Cívic Pere Quart. 

 

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 4 accions: 
 

• 14 de setembre: Assistim a una conferència sobre la millor manera de plantejar el Giving 
Tuesday, per part dels organitzadors a Catalunya d’aquesta iniciativa. 

• 4 d’octubre: Presentació de la revista “Corresponsables”, que dóna notícia de les 
iniciatives de RSSC de les empreses espanyoles. 

• 4 d’octubre: Reunió amb Fabio Delgado, de l’Òptica Cottet, per establir llaços de 
col·laboració i de finançament. 

• 16 de novembre: Reunió amb Òscar Sambolà, on ens proposaren de fer un torneu de 
pàdel en favor de l’Associació. 
 

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: 
 

• 21 de setembre: Reunió del Grup Motor de Finançament a l’Associació. 

• 24 d’octubre: Reunió amb Jordi Bosch, del Banc Farmacèutic, per estudiar les 
possibilitats de col·laboració amb les farmàcies associades a aquest “Banc”. 

• 23 al 25 de novembre: Participem al Congres de la Societat Catalana d’Oftalmologia, a la 
Sala AXA de l’Illa Diagonal, amb la finalitat de difondre la nostra entitat i el Telèfon de 
l’Ull entre els oftalmòlegs assistents. 

 

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 10 actuacions a comentar: 
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• 18 de setembre: Reunió sobre accessibilitat als museus, organitzada per l’IMD al Museu 
de les Cultures. 

• 18 de setembre: Reunió amb els organitzadors de l’Inclús per preparar aquest Festival. 

• 21 de setembre: Reunió amb els creadors de Mapp4all (aplicació de navegació que 
incorpora comentaris sobre accessibilitat) i de Beedi (app que ofereix descomptes per a 
persones amb discapacitat). 

• 27 de setembre: Reunió amb Helena Gámiz, de Mapp4all, per a millorar la seva aplicació 
a locals comercials de Catalunya. 

• 2 de novembre: Reunió de la Taula d’Assessors del Futbol Club Barcelona. 

• 27 de novembre: Presentació de la maqueta tàctil de la Galera Reial al Museu Marítim. 

• 27 de novembre: Assistim al “Partit de la Solidaritat”, entre el FCB i el Múrcia. 

• 28 de novembre: Assistim a la inauguració del Festival Inclús, celebrat del 28 de 
novembre fins al 3 de desembre. 

• 1 de desembre: Assistim a la inauguració del Festival Simbiòtic, celebrat de l’1 al 3 de 
desembre. 

• 18 de desembre: Nova reunió de la Taula d’Assessors del Futbol Club Barcelona. 
 

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

• 14 de setembre: Celebrem una Multiconferència organitzada per AVE, per tractar 
d’assumptes d’aquesta federació, sense haver-nos de desplaçar per mitja Espanya. 

• 25 d’octubre: Assistim a un curs sobre “Formació del Voluntariat”, organitzat per la 
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), on estem federats. 

• 25 d’octubre: Reunió a la Taula del Tercer Sector, amb el tema “La Digitalització de les 
Associacions”. 

• 15 de desembre: Assistim a la Festa de Fi d’Any, organitzada per la Federació Catalana 
de Voluntariat Social (FCVS), al Lluïsos de Gràcia. 

• 20 de desembre: Nova multiconferència d’AVE, en la que es decideix contractar a una 
persona a mitja jornada per portar l’administració de la Federació i, a més, organitzar 
una trobada sobre Malalties Rares en col·laboració amb ONERO (Observatorio Nacional 
de Enfermedades Raras Oculares). 

• 20 de desembre: Assistim a l’Assemblea Anual Ordinària de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social (FCVS). 

 

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 6 accions: 
 

• 26 de setembre: Reunió de “Carrers per Tothom”, pel tema de les plataformes úniques i 
les terrasses al carrer dels bars. 

• 15 de novembre: Nova reunió de “Carrers per Tothom” a la seu d’ECOM. 

• 30 de novembre: Assistim a l’Assemblea General de FIARE Banca Ética. 

• 30 de novembre: Inauguració de l’Espai Queny, un espai per gaudir de les olors, 
organitzat per APSOCECAT. 

• 3 de desembre: Celebració dels 25 anys d’ACIC, on presentaren un documental sobre 
aquesta efemèride. 

• 21 de desembre: Nova reunió de “Carrers per a Tothom” a la seu d’ECOM. 
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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 
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. 
 

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: 
 

• 29 de setembre: Constitució de l’Associació de Comerciants i Veïns 08028, a la que 
pertanyem. 

• 18 de novembre: Taller a la Plaça del Sol de Baix a 48 persones, en col·laboració amb la 
nova Associació 08028. 

• 20 de novembre: Reunió amb la cooperativa financera, sense ànim de lucre, COOP57, 
per mirar de fer-nos socis-col·laboradors d’aquesta entitat. 

• 19 de desembre: Estant de difusió de l’entitat a Pedralbes Centre. 
 

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 setembre: Reunió amb Toni Coll, de l’Ajuntament de Les Corts per tractar del nostre 
nou local, que ja fa temps ens tenen promès. 

• 20 de setembre: Reunió a Can Deu, del Projecte 20+20+20 per decidir l’article 
institucional que regalaran el Nadal de 2017 els comerciants. 

• 26 de setembre: Reunió a Calabria 66 de la Comissió de “Vida Independent”, pel tema 
dels parcs infantils. 

• 17 d’octubre: Assistim a un acte organitzat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
al Centre Itaca per commemorar el Dia Mundial de la Pobresa. 

• 8 de novembre: Reunió del Projecte 20+20+20 sobre les activitats al barri, sobre el Dia 
Mundial del Voluntariat, el Dia Mundial de la Discapacitat i sobre el projecte de Nadal 
dels comerciants de Les Corts. 

• 30 de novembre: Acte anual del Projecte 20+20+20 al Palau Reial, presentat pels 
nostres companys, l’Anna Morancho i en Julian Bruscantini. 

• 28 de desembre: Reunió amb Ramon Lamiel, Gerent de l’IMD, per preparar la Fira sobre 
Discapacitat i comptar amb el seu recolzament. 

 

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. Aquest trimestre no hi ha accions degut a 
les circumstàncies excepcionals que han afectat aquesta institució. 
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ARTICLE A FONS 

 
 
 
La consolidació de la cultura accessible: Festivals Inclús i Simbiòtic 

 
En els darrers anys hem assistit a la consolidació de la Cultura Accessible. Museus, 
companyies d’espectacles i autors comencen a pensar en nosaltres en la seva feina diària. 
Pel·lícules audiodescrites, tan als cinemes com a la televisió (i sèries), obres de teatre 
audiodescrites, així com òperes i d’altres espectacles. 
 
D’acord, encara som lluny de cobrir el 100% de la producció cultural, però allò que ens 
conhorta és que ja no es tracta d’adaptacions puntuals, de caràcter excepcional. És quelcom 
que s’ha normalitzat i que diverses empreses i/o professionals ja es dediquen a aquest negoci 
de manera habitual. És a dir, ja no necessitem, com temps enrere tirar nosaltres del carro i 
exigir i facilitar alhora aquestes adaptacions. Encara se’ns considera referents i se’ns pregunta 
la opinió, però l’accessibilitat s’ha convertit en un negoci, social, però negoci. 
 
Encara trobem iniciatives desinteressades a la avantguarda d’aquest moviment, com són els 
festivals “Inclús” i “Simbiòtic”, que han gaudit des dels seus inicis del nostre recolzament, però 
que ja volen tot sols i nosaltres ens hem convertit més en beneficiaris que promotors d’aquests 
festivals. 
 
Ja els coneixeu. L’Inclús és un Festival Internacional de documentals de temàtica sobre la 
discapacitat. Ja sigui que els autors en siguin persones amb discapacitat o bé que el tema del 
film siguin les persones amb discapacitat o les persones i/o associacions que les acullen. 
 
D’altra banda, el “Simbiòtic” és un festival d’obres més aviat teatrals, que cerca exhortar els 
autors a crear-ne de noves que, des d’aquest moment inicial creatiu, ja tinguin en compte el 
públic amb alguna discapacitat. Si es requereix audiodescripció, l’autor indica què s’ha de 
descriure i apareixerà al guionatge de l’obra, de la mateixa manera que els elements d’atrezzo 
indispensable segons l’autor. D’aquesta manera la “adaptació” no pot trair l’autor, perquè ha 
estat ell al darrera de la mateixa. 
 

Encara haurem de continuar 
engrescant la gent a fer accessible 
la Cultura, ens queda un llarg camí 
per córrer, però no es tracta de fer 
coses noves, sinó de fer habituals 
les adaptacions que ja existeixen i, 
si bé qualsevol iniciativa privada 
serà ben rebuda, és a les 
Administracions a qui toca vetllar 
per completar l’oferta allà on no hi 
arribin els particulars i, a nosaltres, 
ens toca vigilar que no s’encantin i 
ho facin realment. 

 

(Foto: Parlaments a la presentació de l’Inclús) 
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ENTITATS QUE COL·LABOREN AMB NOSALTRES 

 

Institucions públiques 

Ajuntament de Barcelona 

• Serveis Personals 

• Participació Ciutadana 

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

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

• Departament de Cultura 

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

• Departament d’Ensenyament 

• Departament de Salut 
 

Fundacions Privades 

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

 

Empreses privades 

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

Òptiques 

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

Centres de Baixa Visió 

Cottet Baixa Visió 
BCN Baixa Visió 
IMO Baixa Visió 
 

Centres Oftalmològics 

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


