
  

 
 

 

 

Memòria 
 

 

de l’Associació Discapacitat Visual 

Catalunya: B1+B2+B3 
 

 

 

Any 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Cardenal Reig 32 (local 1), 08028 BARCELONA



 2 

La nostra més sincera gratitud a tot l’equip de persones 

voluntàries i professionals, ja que sense la seva dedicació i ajut, 

no haguéssim pogut portar a terme totes les propostes 

d’activitats que s’han realitzat durant l’any 2018. 
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Assessorament i informació 

 

Aquest servei es porta a terme a través principalment de la treballadora social. Enguany 

ha deixat les següents xifres: Informació general a 730 persones a través del Telèfon de 

l’ull (900-900-505) o el telèfon de l’Associació. Realitzades més de 73 entrevistes a 

possibles socis/es, 55 dels quals es fan socis. Es realitzen entrevistes a més de 32 

possibles voluntaris/es, dels quals 12 s’han fet voluntaris/es. També col·laborem amb el 

Departament de Justícia de la Generalitat i hem atès 14 persones que feien treballs en 

benefici de la comunitat. A més, hem atès 6 estudiants que varen fer les seves pràctiques 

amb la nostra entitat. 

 

Acompanyament i ajuda a persones cegues 

 

Mantenim el sistema d’acompanyaments i hem aconseguit respondre a la totalitat de les 

demandes rebudes. Repercutim una petita part del servei a la persona associada, 3 euros 

per acompanyament, indistintament al temps de la seva durada, per tal que siguin 

conscients de l’existència d’una despesa real. Els acompanyaments s’han reduït, 

probablement a causa del augment de persones amb discapacitat visual que poden fruir 

del servei Porta a Porta de l’Institut Municipal de Discapacitat de Barcelona, que els 

permet utilitzar un taxi al mateix preu que la tarifa del metro i de l’autobús, i del nombre 

de persones que han assolit una certa autonomia a través dels cursos i classes de 

Rehabilitació bàsica. Enguany, hem comptabilitzat 1.008 acompanyaments. 

 

Àrea psicològica 

 

En aquesta àrea s’han realitzat 282 sessions individuals i les reunions dels dos Grups 

d’Ajuda Mútua que han funcionat enguany. Un de caràcter setmanal amb persones entre 

35 i 55 anys, amb 44 reunions, i l’altre amb persones de més de 65 anys, de caràcter 

quinzenal, amb 35 reunions. 

 

Àrea de Rehabilitació bàsica 

 

Aquesta àrea roman estructurada al voltant dels rehabilitadors bàsics, en Lluís Pérez i 

l’Anna Pagès, a més d’altres companys de l’Associació de forma puntual. S’han 
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realitzat 44 intervencions, tant de rehabilitació visual per  baixa visió, com sobre 

tècniques a la llar i de mobilitat amb bastó. A més, des del 20 de març vam començar un 

taller amb exercicis visuals, segons el Mètode Bates, impartit per la Joana Garcia, que 

encara continua. 

 

Àrea educativa 

 

Dins l’àmbit de l’educació, hem continuat la nostra tasca d’ajut en els estudis als/les 

companys/es amb discapacitat visual que ens ho han demanat. Aquest servei reparteix el 

seus costos al 50% entre el/la soci/a i l’Associació. 

A més, continuem oferint gratuïtament la còpia d’apunts en àudio per als estudiants, així 

com fotocòpies ampliades. Servei que ha utilitzat una sòcia per augmentar els seus 

llibres de text de l’Escola d’Idiomes de Barcelona. 

També fem tallers per als/les nostres socis/es. El que més èxit ha tingut ha estat el de 

francès, amb un públic fidel que ha arribat a reunir setmanalment 10 persones, així com 

l’anglès, amb 8 participants. També hem ofert classes particulars de braille,, que han 

beneficiat 6 persones. 

Per fer els tallers, principalment, comptem amb persones sòcies i voluntàries que 

ofereixen els seus coneixements. Si no ha estat possible, hem buscat professionals 

externs. 

Formació tiflotecnològica 

 

La formació de les persones amb discapacitat visual en les noves tecnologies, és a dir, 

les classes d’informàtica accessible a càrrec de la nostra tiflotecnòloga tenen una 

especial importància a l’Associació dins l’Àrea Educativa. S’han realitzat 179 classes a 

domicili, 30 formacions a la seu, 292 assessoraments telefònics, 78 assessoraments 

online i 133 intervencions “tècniques”, que van implicar el desplaçament a domicili. 

Aquestes intervencions són cabdals, perquè responen a problemes no formatius, però 

que no poden resoldre els tècnics informàtics comuns pel seu desconeixement del 

funcionament dels programes adaptats. Són problemes de configuració, moltes vegades 

derivats de la reduïda accessibilitat dels sistemes operatius i fins i tot del hardware, que 

provoquen inconvenients a les persones amb discapacitat visual. A més, a partir del juny 

vam començar un taller d’ajuda mútua sobre accessibilitat en telèfons mòbil, sota el 
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nom “Pastís de poma amb robots”, que ha beneficiat unes 124 persones. En conjunt, 

són 836 intervencions que han reduït la “bretxa digital” dins el nostre col·lectiu i que 

mostren l’extrema importància d’aquesta àrea. 

A més de la formació impartida pels/les tiflotecnòlegs/gues, hi ha actuacions que 

mereixen destacar-se i que responen a la creixent importància d’aquest sector en la 

nostra societat, però especialment per a la gent amb discapacitat sensorial, que han vist 

augmentar la seva autonomia. En destaquem 6: 

• 2 de gener: Comencen les classes regulars gratuïtes i adaptades sobre iOS i 

MAC a la Tenda d’Apple Passeig de Gràcia, de les què diversos socis s’han 

beneficiat. 

• 1 de febrer: Reunió amb Francesc Sol, de la Cooperativa Shobb, pels Beacons 

instal·lats a Sant Andreu amb informació turística. 

• 7 de març: Curs especial demanat per la nostra associació a la Tenda d’Apple 

Passeig de Gràcia sobre el servei Apple Music. Sol·licitarem més cursos 

especials. 

• 15 de juny: Assistim a un curs sobre Pages adaptat a la Tenda Apple de Passeig 

de Gràcia, fet a petició nostra. 

• 12 de novembre: Assistim a un curs sobre Numbers adaptat a la Tenda Apple de 

Passeig de Gràcia, fet a petició nostra. 

• 3 de desembre: Assistim a un curs sobre Garage Band adaptat a la Tenda Apple 

de Passeig de Gràcia, fet a petició nostra. 

 

Integració Laboral 

 

Hem continuat ajudant els nostres associats/des pel que fa als seus problemes laborals 

fent orientació o reorientació laboral i, quan ha calgut, els hem donat suport i aconsellat 

per portar a terme la tramitació de les seves pensions d’incapacitat absoluta o gran 

invalidesa. Hem ajudat a tramitar a 14 socis pensions d’incapacitat absoluta i 7 de gran 

invalidesa que s’estan resolent amb gran satisfacció dels implicats. Després de comptar 

l’any passat l’Anna Ibernon com a integradora laboral, hem comptat amb en Moisès 

Funes, que també va fer pràctiques d’integrador laboral i, finalment, el desembre, vist 

que aquesta figura ja ens és imprescindible, l’hem contractar per dur aquesta àrea 

endavant. Hem gestionat 11 sol·licituds o consultes sobre feina dels/les nostres 
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associats/des i 10 ofertes provinents de Barcelona Activa i 1 d’Apple, lamentablement 

no s’ha traduït aquesta feina en llocs de treball. 

A més, mantenim el projecte d’Integració laboral Tiflokiros, a traves del qual persones 

associades ofereixen un servei de quiromassatge a l’Associació, atenent als/les altres 

socis/es que se’n volen beneficiar, amb l’esperança d’arribar a muntar un Taller de 

Quiromassatge i Medicines alternatives, projecte que la crisi ha allunyat en la seva 

consecució definitiva. 

Hem de destacar en aquesta àrea 9 accions: 

• 13 de març: Assistim a la fira "Discapacidad y Empleo" organitzada per 

Disjob.com al Museu Marítim. 

• 14 de març: Assistim a la fira d’"Ocupació Juvenil", organitzada per Barcelona 

Activa a la Fira de Barcelona (Recinte Montjuic). Va servir per fer interessants 

contactes amb empreses per facilitar feina als/les nostres socis/es (joves o no). 

• 3 de juliol: Ens reunim i oferim suport a l'Escola d'Educació per a Adults de 

Sant Pere Més Baix per aconseguir que un soci obtingui l'ESO per a adults. 

• 10 de setembre: Ens reunim amb Montse Richaud, de l'Escola d'Adults Francesc 

Layret, que serà tutora d'un soci nostre que farà allí la ESO. 

• 29 d'octubre: Reunió amb Núria Pons, Valentina Dileya i Rubén Sánchez sobre 

integració laboral dels nostres companys. 

• 13 de novembre: Reunió amb Andrea Marín, del Taller Especialitzat, per a la 

integració laboral de persones del nostre col·lectiu. 

• 3 de desembre: Reunió amb gent de Comissions Obreres a la seva seu de Via 

Laietana, per a la integració laboral de persones amb discapacitat. 

• 11 de desembre: Reunió amb ECOM sobre la integració laboral que es fa al 

Museu d'Història de Catalunya. 

• 15 de desembre: Es contracta un Integrador Laboral per portar aquesta àrea de 

l'Associació. Es tracta d'en Moisès Funes, que anteriorment ja havia fet 

pràctiques d'integració laboral amb nosaltres i ens va agradar com treballa. 

 

Resolució de problemes burocràtics 

 

Hem donat suport a les persones associades a resoldre problemes administratius, per 

resoldre tràmits legals o fiscals. 
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Àrea d’animació sòcio-cultural 

 

Amb aquestes activitats, la nostra entitat es proposa que les persones cegues i 

discapacitades visuals, així com els seus familiars, amistats i tota  la societat disposin 

d’una àmplia oferta d’oci inclusiu. Gràcies al gran equip de persones voluntàries, les 

persones cegues sense acompanyant compten sempre amb una persona al seu costat. El 

cost de totes les sortides és excepcional, ja que una part es finança amb el pressupost de 

l’Associació. 

Les sortides són un important punt de trobada que aprofitem per relacionar-nos, fer 

propostes, suggeriments, etc. La participació n’és un punt clau. 

Aquestes són les activitats de 2018: 

 

Nº Data Activitat Assistents 

1 14/01/2017 Visita al Museu Marítim de Barcelona AD 16  

2 21/01/2018 Sortida "La Granja Masbès i Rupit" CR 16  

3 28/01/2018 Visita a la Fundació Gas-Natural Fenosa AD 9  

4 28/01/2018 GIOLA L'Elisir d'Amore" de G. Donizetti AD 12  

5 04/02/2018 Visita al MACBA "Sota la superfície" AD 9  

6 10/02/2018 Auditori Apropa: "MJ. Pires i I. Cambra amb el 2n de Mozart" 18  

7 14/02/2018 Reunió d'Àmbit laboral 12  

8 11/02/2018 Sortida "El Garraf" JA 19  

9 15/02/2018 Teatre del Raval "La visita inesperada" d'Agatha Christie AD 9  

10 18/02/2018 Visita "Les places de la vila de Gràcia" MJA 14  

11 25/02/2018 Sortida "Marganell, al peu del Montserrat" JM 25  

12 02/03/2018 Liceu "Romeo et Juliette" de Ch. Gounoud AD UAB 12  

13 04/03/2018 Teatre AD "Frankenstein" AD (TNC) 6  

14 11/03/2018 Sortida: "St Cugat i església St Medir" MT (Canviat recorregut) 18  

15 16/03/2018 Semifinals del Concurs Maria Canals de piano 8  

16 18/03/2018 Sortida "Raquetes de neu a Berga" JA 8  

17 28/03/2018 GIOLA: "Andrea Chénier" d'U. Giordano AD UAB 10  

18 30-3/2-4/2018 Viatge Setmana Santa "Maravillas del sur de Francia" 19  

19 06/04/2018 GIOLA: "Attila" (concert) de G. Verdi 7  

20 07/04/2018 Taller "Aromateràpia amb Pere Valera" 15  

21 15/04/2018 Sortida: "Picasso contra Dalí". CR 7  

22 21/04/2018 Taller de fang a l'Sputnik 8  

23 22/04/2018 Sortida "Sant Cugat i l'església de Sant Medir" MT 15  

24 26/04/2018 Conferència "El rellotge de la Caixa" 5  

25 28/04/2018 Teatre AD al Goya: "Art" (Aptent) 8  

26 29/04/2018 Taller de Subamarinisme (Primera Part) FEDCAS 10  

27 05/05/2018 Fundació Miró "Beehave: On són les abelles?" AD 11  

28 06/05/2018 Sortida "El monestir de Queralt" JA 19  
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Nº Data Activitat Assistents 

29 12/05/2018 Visita: "Kelly al Parc Científic de Barcelona"  26  

30 19/05/2018 Auditori Apropa: "La Quarta de Mahler" 15  

31 20/05/2018 Sortida "El Camí de l'Esquirol" (Premià de Dalt) FF 23  

32 26/05/2018 Conferència "Esperanto. Una introducció" Paquita Garcia 4  

33 27/05/2018 "Visita a la Casa Amatller" 17  

34 02/06/2018 Tiana Antica "Qvinta Essençia. Polifonia del Renaixemet" LB 5  

35 03/06/2018 Dia Soci “Memòria Històrica: Els camps d’aviació republicans”  28  

36 10/06/2018 Sortida "El Camí de la Sèquia (i 2)" JM 17  

37 15/06/2018 Teatre AD al Lliure "In Memoriam. La Quinta del Biberó" AD 5  

38 17/06/2018 Sortida amb Jordi Guàrdia: "L'Unicorn" 28  

39 21/06/2018 GIOLA: "Manon Lescaut" de G. Puccini AD 11  

40 21/06/2018 Palau Güell "Schiava e Regina" de L. Casagemas 11  

41 23/06/2018 Revetlla de Sant Joan a l'Associació 28  

42 29/06/2018 Festival Tiflollibre 50  

43 01/07/2018 Taller de Submarinisme 2 --> Platja Ocata 9  

44 08/07/2018 "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple" a les Piscines Mediterrani 10  

45 10/07/2018 TTQ: Taller de Talla de Quesos, Marco Borlessin 15  

46 13/07/2018 Jazz al Parc Güell: "Louis Armstrong i Barcelona" 10  

47 14/07/2018 Visita al nou Mercat de Sant Antoni, Daniel Rubio 15  

48 19/07/2017 Sortida de platja a Sitges 11  

49 21/07/2018 Teatre audiodescrit "Una gossa en un despampat" AD (Becket) 7  

50 22/07/2018 Liceu "La Favorite" de G. Donizetti AD UAB 17  

51 25/07/2018 Teatre Apropa Cultura "El Fantasma de Canterville" (Condal) 10  

52 28/07/2018 Curs sobre l'Ajust a la discapacitat visual (3 h.) MM 10  

53 28/07/2018 Sopar de comiat de la temporada al "Club Laietà" 12  

54 09/09/2018 L'Època Daurada del Paral·lel AD (Aj) 13  

55 11/09/2018 CosmoCaixa "Robots, Humans i Màquines" Guiada 8  

56 16/09/2018 Cursa de La Mercè 4  

57 23/09/2018 Visita als Nou Barris AD (Ajuntament) 11  

58 24/09/2018 Passejada "Vivim la Mercè" 8  

59 29/09/2018 Auditori Apropa: "La Cinquena de Mahler". 18  

60 30/09/2018 Sortida "Mollet i els Gallecs" JA 24  

61 04/10/2018 Auditori Apropa "Paisatges de Rússia". 6  

62 07/10/2018 Lectura del Pregó de Festa Major de Les Corts (A. Morancho) 7  

63 13/10/2018 "Pastanagues per la vista" 7  

64 14/10/2018 Teatre al D. Masferrer “La tempestat” de W. Shakespeare AD 10  

65 17/10/2018 Conf. “La inv. clau per solucionar les mal. visuals”. R. González  15  

66 19/10/2018 Música Celta a "La Pedrera" AD LB 8  

67 19/10/2018 GIOLA: "I Puritani" de V. Bellini AD 8  

68 20/10/2018 Presentació de l'escàner lector argentí "Procer" 12 

69 20/10/2018 GIOLA: "Candide" de L. Bernstein 4 

70 21/10/2018 Sortida "Can Coll (Sardanyola)" MT 16 

71 27/10/2018 Pedrera "El mobiliari de Gaudí" AD 14 

72 01/11/2018 Costellada i jacuzzi a Moià 15 

73 04/11/2018 Tàndem amb Barcelona 3 Sport 12 

74 18/11/2018 Sortida "Torrelavit" JM 11 

75 22/11/2018 GIOLA: "Katia Kabanova" de L. Janaceck AD UAB 4 
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Nº Data Activitat Assistents 

76 24/11/2018 Auditori Apropa "La Pastoral de Beethoven" 16 

77 25/11/2018 "Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual 1980-2003 AD  11 

78 30/11/2018 Festival Inclús AD 6 

79 02/12/2017 Festival Simbiòtic AD 10 

80 15/12/2018 Fundació Miró: "Lee Miller i el surrealisme" AD 8 

81 16/12/2018 Visita a la muntanya de Montjuïc 10 

82 21/12/2018 GIOLA: "L'italiana in Algeri" de G. Rossini AD UAB 12 

83 17/12/2016 Dinar de Nadal 35 

Resum anual 

Activitats Assistents 

83 1.082 

Cal assenyalar que les activitats s’han mantingut a la mateixa línia de l’any passat (85). 

 

Àrea cultural 

Llibre parlat 

 

Donem suport a les iniciatives que promouen aquest sistema. Gràcies al llibre electrònic 

i a d’altres iniciatives comercials del llibre en àudio, ha augmentat l’oferta del mercat. 

Amb tot, continuem oferint als/les nostres socis/es la possibilitat de gravar-los llibres 

que no puguin obtenir fàcilment i assumim la meitat del cost del lector. Aquest és un 

servei exclusiu per a les persones cegues o que, encara que no siguin cecs legals, hagin 

perdut la capacitat de llegir. 

Museus i monuments 

 

Al llarg d’aquest any hem fet visites a diferents monuments i museus catalans 

acompanyats de guies de les pròpies institucions, reflectides en la relació de les 

activitats d’animació sòcio-cultural de l’Associació. 

Hem de destacar l’esforç que els museus de Catalunya mantenen per augmentar el seu 

nivell d’accessibilitat, de vegades en les exposicions permanents i d’altres en 

exposicions temporals. Alguns museus han consolidat la tradició d’adaptar les seves 

exposicions temporals, com La Pedrera, el MNAC o el MACBA, que fa un gran esforç 

per adaptar les seves exposicions, tan les temporals com la permanent. També el Museu 

del Disseny s’ha posat les piles i tenen una oferta accessible àmplia, si bé no completa, 

de les seves col·leccions.  
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Hem realitzat 9 visites a museus i monuments. Els museus adaptats permanentment que 

visitàrem foren 3: el Museu Marítim de Barcelona, la Casa Ametller, també a Barcelona 

i la Fundació Gas Natural Fenosa, a Sabadell. I les exposicions adaptades pels propis 

museus que vàrem visitar foren 6: “Sota la superfície”,  al MACBA, “Beehave: On són 

les abelles” i “Lee Miller i el surrealisme”, a la Fundació Miró, “Robots, Humans i 

Màquines”, al CosmoCaixa, “El mobiliari de Gaudi”, a La Pedrera i “Dissenyes o 

treballes? La nova comunicació visual 1980 – 2003”, al Museu del  Disseny. 

Teatre i cinema: Sistema d’audio-descripció en cinemes i teatres 

 

A Catalunya ja hi ha una cartellera regular de cinema, gràcies a la iniciativa de Cine de 

Navarra i Fundación Orange, que adapten pel·lícules arreu d’Espanya, que es basa en 

una app per a smartphones que utilitza veu sintètica. A Barcelona acostumen a veure’s 

als cinemes Herón City, entre d’altres. També la Fundación Vodafone i d’altres donen 

suport al sistema Aptent (propietat de l’empresa Aptent Be Accessible!), que ens ha 

permès veure obres de teatre audiodescrites, que s’han fet als teatres Goya, Romea, 

Villarroel o TNC. A més els teatres públics com el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de 

Catalunya, també ofereixen alguna de les seves obres audiodescrita. També en fa, de 

forma menys regular el Teatre Romea i d’altres teatres de barri, com el Tomasa Cuevas 

de Les Corts. Ja no podem acudir a totes les representacions i procurem donar compte 

de les què en tenim notícia i, enguany hem anat a 6 espectacles: “La visita inesperada”, 

al Teatre del Raval, “Frankenstein”, al TNC, “Art”, al Teatre Goya, “In Memoriam”, al 

Teatre Lliure, “Una gossa en un descampat”, a la Sala Becket i “La Tempestat”, al 

Tomasa Cuevas de Les Corts, així com a la cloenda de la tercera edició del “Simbiotic 

Festival”, un festival de creacions escèniques, creades per a tots els públics, sigui quina 

sigui la seva diversitat funcional, al que s’han obert les portes del Teatre Lliure, i 

finalment a la inauguració de la sisena edició del “Festival Inclús”, festival de 

documentals fets per o sobre persones amb discapacitat, que també fa l’esforç de 

audiodescriure el seu material, mercès a una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona 

(enguany han aconseguit una assistència de 2.500 persones i ja està molt ben 

consolidat). No hem pogut anar a totes les produccions, pel seu gran nombre, la qual 

cosa, per un costat ens dol en perdre’ns les produccions i, de l’altra ens fa feliços, 

perquè ens encamina vers la normalitat. En aquests casos en fem difusió de les funcions 

i posem a disposició dels nostres socis la figura del “voluntari cultural”, amb que poden 

acudir a qualsevol acte cultural si els hi manca acompanyant. 
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El Gran Teatre del Liceu continua l’acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

per a audiodescriure òperes. Recolzem aquesta iniciativa i, ja sigui com a activitats de 

l’Associació o dins del Grup d’Incondicionals de l’Òpera al Liceu de l’Associació 

(GIOLA) hem acudit a la totes les òperes. Hem anat a 8 obres audiodescrites el 2018: 

L’Elisir d’Amore, Romeo et Juliette, Andrea Chénier, Manon Lescaut, La Favorite, I 

Puritani, Katia Kabanova i finalment L’italiana in Algeri. Han estat  2 les òperes, no 

audiodescrites a les quals hi hem anat el 2018, en el marc del GIOLA: Attila i Candide, 

que eren versions de concert. 

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 any, també recolzem l’esforç de la nostra entitat 

germana de desenvolupar una emissora de ràdio que s’emet per Internet a través de 

www.sintoniasocial.org, de la què hem parlat a l’epígraf anterior. De les altres 

actuacions de l’àrea de Comunicació destaquem 6 accions: 

• 16 de gener: Ens entrevista Patrick Urbano, del Grup Z per fer un reportatge a la 

revista digital "Crónica Global" sobre la percepció de les persones amb 

discapacitat visual. 

• 21 de juny: Aparició d'en Julian al Telenotícies de TV1, retransmetent un partit 

de futbol per a la nostra ràdio. 

• 23 de juny: Aparició del mateix Julian amb la retransmissió de futbol al 

programa de TV2 "Lengua de signos". 

• 10 d'octubre: Ens reunim amb Paola i Dídac per a elaborar vídeos per a 

l'Associació. 

• 26 d'octubre: BTV fa un reportatge a una sòcia nostra sobre el tema de 

l'acompanyament a persones cegues. 

• 28 de novembre: Reunió amb Ramon Bartomeus, d'Iwith, per a millorar la 

nostra pàgina web. 

 

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. Destaquem 9 accions: 

• 22 de febrer: Assistim a la inauguració de la maqueta del Palau Güell, realitzada 

per Anna Mauri. 

• 26 de febrer: Reunió amb Mònica Oriol de l'Agència Catalana de Turisme. 

• 28 de febrer: Assistim a una reunió a Santa Mònica per a la elaboració del Pla 

d'Accessibilitat per a Equipaments Culturals de la Generalitat 

http://www.sintoniasocial.org/
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• 28 de febrer: Assistim a la presentació de la programació de l'Apropa Cultura. 

• 15 de març: Assistim a la presentació del nou llibre de la poetessa Sílvia Bel 

Fransi, "Deixar anar. Soliloqui en mi sostingut". A la que coneixem per la seva 

participació a l'espectacle "A cegues". 

• 11 d'abril: Assistim a la inauguració del mural pintat per la nostra sòcia, la Kelly 

Arrontes, al Parc Científic. 

• 7 i 8 de maig: Participem a una Jornada sobre Turisme Accessible, organitzada 

per PREDIF i ECOM, en el marc de l'Hotel Rigoletto de Barcelona. 

• 14 de maig: Ens presenten el projecte del Nou Mercat de Sant Antoni al Centre 

Cívic de Calabria 66. 

• 16 de maig: Assistim a una reunió sobre l'accessibilitat d'Apropa Cultura, on 

s'acorda que Simbiòtic tindrà cabuda dins aquest programa (com ha estat així 

després de l'estiu). 

 

Integració Social: Difusió i divulgació de coneixements (AES) 

 

Hem desenvolupat una insistent tasca de divulgació tan en les nostres conferències 

sobre la problemàtica de les persones cegues o amb discapacitat visual a escoles, com 

en aquelles ocasions propícies davant de personalitats o entitats rellevants. A més, 

juntament amb l’AES, hem  aconseguit celebrar novament el festival de documentals 

“INCLUS. Audiovisuals i discapacitat”, que ja ha complert la seva sisena edició. 

Desapareguts els antics crèdits de lliure elecció, que ens permetien accedir a un gran 

nombre d’universitaris, hem fet però, un seguit d’accions formatives que han beneficiat 

aquest any: 59 alumnes universitaris o postuniversitaris, 864 alumnes de Grau Mig o 

Secundària, 60 alumnes d’ESO, 103 alumnes de Primària i 333 professionals, dels què 

26 provenen del projecte de formació de Centres Cívics en el que col·laborem. També 

hem format altres estudiants, del SOC, 134 i d’un curs de disseny a Barcelona Activa, 

19. A més hem recolzat 20 estudiants en els seus treballs de síntesi. 

Altrament realitzem cursos de formació als nostres voluntaris sobre les tècniques de 

relació amb els socis, tant per als nous, com per a refermar els coneixements dels 

veterans. Es fa un cop al mes, com a mínim. S’han atès 16 voluntaris nostres i 62 

voluntaris d’altres entitat. Finalment fem sensibilització a través de l’Exposició 

Permanent Lluís Braille a tothom qui ens visita a la nostra seu 

Per tant hem fet divulgació a més de 1.648 persones en totes aquestes accions de 

formació. 

En aquesta àrea destaquem 81 accions: 

• 5 de gener: Curs a 25 alumnes del curs de Monitors de l'Associació Set Deu. 

• 10 de gener: Curs a 60 alumnes de FP Esports a la UAB. 
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• 12 de gener: Curs a 52 alumnes del Club Natació Sant Andreu. 

• 18 de gener: Curs a 15 alumnes del Servei Català d'Ocupació. 

• 18 de gener: Curs a 50 alumnes del Cicle Superior d'Esports CEM Maresme. 

• 19 de gener: Curs a 75 alumnes de FP Esports a la UB. 

• 23 de gener: Curs a 25 alumnes d'Integració Social de l'IES Severo Ochoa. 

• 25 de gener: Curs a 25 alumnes del Curs de Monitors de l'Associació Set Deu. 

• 25 de gener: Curs a 25 alumnes d'Integració Social de l'IES Severo Ochoa. 

• 29 de gener: Curs a 21 alumnes d'Integració Social de La Salle Gràcia. 

• 31 de gener: Curs a 25 alumnes d'Integració Social de l'IES Salvador Seguí. 

• 1 de febrer: Curs a 20 alumnes d'Integració Social de la Salle Gràcia. 

• 7 de febrer: Curs a 14 alumnes d'Integració Social de la URL, Turisme. 

• 9 de febrer: Curs a 40 alumnes d'Integració Social, de Bemen3. 

• 19 de febrer: Curs a 22 alumnes del SOCF. 

• 20 de febrer Curs a 12 alumnes de Guies Turístics de l'Escola d'Hosteleria i 

Turisme. 

• 26 de febrer: Curs a 25 alumnes d'Integració Social de l'IES Ferran Tallada. 

• 8 de març: Impartim una xerrada a 50 persones per aconseguir voluntaris per a 

l'Associació de Voluntaris de la Caixa. 

• 9 de març: Curs a 30 monitors esportius de l'Associació Set Deu. 

• 10 de març: Curs a 12 persones de l'empresa d'aromateràpia Young Living, que 

promociona el nostre company, en Pere Valera. 

• 15 de març: Curs a 20 alumnes de Guies Turístics de l'Escola d'Hosteleria i 

Turisme. 

• 19 de març: Curs a 32 alumnes d'Integració Social de l'IES Sant Ignasi. 

• 22 de març: Curs a 30 alumnes de l'IES La Bastilla, de Santa Coloma de 

Gramenet. 

• 22 de març: Curs a 25 alumnes de l'IES La Bastilla, de Santa Coloma de 

Gramenet. 

• 26 de març: Curs a 30 alumnes del curs de monitors de l'Associació Set Deu. 

• 28 de març: Curs a 20 alumnes del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). 

• 6 d'abril: Reunió al Col·legi de Farmacèutics amb Maria Estrada i Cristina 

Rodriguez, a fi i efecte de preparar cursos per als farmacèutics. 

• 7 d'abril: Curs i aperitiu amb 14 voluntaris de l'Associació. 

• 10 d'abril: Curs a 25 alumnes del Col·legi de Santa Teresa de Lisieux. 

• 21 d'abril: Curs a 3 voluntaris de VolCaixa. 

• 25 d'abril: Curs a 25 alumnes de FP, Llei de Dependència, de l'IES Joan 

Maragall. 

• 27 d'abril: Curs a 50 oftalmòlegs del ICR, presentant-los-hi el nostre Telèfon de 

l'Ull. 

• 27 d'abril: Curs a 5 persones del Certificat d'Empleabilitat. 

• 11 de maig: Curs a 35 alumnes d'Atenció a la Llei de Dependència, del Centre 

de Comerç. 

• 15 de maig: Curs a 20 alumnes del SOC, a Set Deu. 

• 23 de maig: Conferència a l'Associació Diabetis Catalunya (ADC) sobre Baixa 

Visió i diabetis. 

• 7 de juny: Curs a 27 monitors del centre Set Deu. 

• 8 de juny: Curs a 30 alumnes d'ESO, del Col·legi Santa Teresa de Lissiaeux. 

• 14 de juny: Curs a 14 monitors del centre Set Deu. 
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• 14 de juny: Curs a 20 monitors de diferents gimnasos de Barcelona. 

• 9 de juliol: Curs de formació inclusiva per a Centres Cívics, al Centre Casal 

Armonia de Sant Andreu del Palomar (Barcelona). 

• 5 de setembre: Reunió de preparació dels cursos a professionals dels Centres 

Cívics. 

• 19 de setembre: Nova reunió de preparació dels cursos a professionals dels 

Centres Cívics. 

• 1 d'octubre: Conferència al Palau Macaya, parlant de la Integració Social de les 

persones amb discapacitat. 

• 1 d'octubre: Formació a 32 alumnes, monitors del centre Set Deu. 

• 1 d'octubre: Formació a 30 alumnes d'Integració Laboral de l'IES Salvador 

Seguí. 

• 4 d'octubre: Formació a 31 alumnes d'Integració Laboral de l'IES Salvador 

Seguí. 

• 8 d'octubre: Formació a 34 alumnes d'Integració Laboral de l'IES Salvador 

Seguí. 

• 8 d'octubre: Primera formació de professionals de Centres Cívics al CC Vil·la 

Urània. 

• 11 d'octubre: Formació a 19 alumnes d'Educació Infantil de l'lES Salvador 

Seguí. 

• 15 d'octubre: Reunió de preparació de la formació per al Centres Cívics. 

• 16 d'octubre: Formació a 20 alumnes d'Educació Infantil de l'lES Salvador Seguí  

• 17 d'octubre: Curs a 32 alumnes d'Arquitectura de la UIC. 

• 25 d'octubre: Reunió de preparació de la formació per al Centres Cívics. 

• 25 d'octubre: Formació a 20 alumnes d'Educació Infantil de l'lES Salvador 

Seguí. 

• 26 d'octubre: Formació a 28 alumnes, monitors del centre Set Deu. 

• 6 de novembre: Curs a 25 alumnes de 2n. de Primària del Col·legi Sant Ramon 

Nonat-Sagrat Cor. 

• 7 de novembre: Reunió amb Anna Malagrida i Mònica Cerdán per a preparar 

una formació per als professionals dels hotels de Les Corts. 

• 8 de novembre: Taller de formació al Mercat Social, celebrat a la Fontana Jove. 

• 8 de novembre: Curs a 23 alumnes de 2n de Primària del Col·legi Sant Ramon 

Nonat - Sagrat Cor. 

• 15 de novembre: Reunió de preparació del curs per a professionals dels Centres 

Cívics. 

•  15 de novembre: Curs als alumnes del Centre Montserrat Roig d'Atenció a la 

Dependència. 

• 20 de novembre: Primer curs per als centres cívics, celebrat al Centre Cívic Pere 

IV, curs de 4 hores de durada, impartit a tots els professionals d'aquest centre. 

• 20 de novembre: Curs a 15 professionals d'hosteleria de l'Hotel Melià. 

• 20 de novembre: Reunió amb Agustí Colom, regidor del Districte de Les Corts, 

a qui vàrem presentar el nostre projecte de Museu dels Sentits. 

• 27 de novembre: Curs a 12 professionals de centres cívics, donat en el Centre 

Cívic Vil·la Urània. 

• 27 de novembre: Curs a 30 alumnes de 3r d'ESO de l'Escola Guinardó. 

• 28 de novembre: Curs a 58 alumnes de Integració Social de Bemen3. 
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• 30 de novembre: Nou curs a professionals de centres cívics al CC de Vil·la 

Urània. 

• 4 de desembre: Nova reunió per preparar els següents cursos a professionals dels 

centres cívics. 

• 10 de desembre: Altra reunió per preparar els cursos a professionals dels centres 

cívics. 

• 11 de desembre: Curs a 30 monitors de l'Escola Set Deu. 

• 12 de desembre Curs a 12 treballadors d'hotels de Les Corts a la Plaça Comas. 

• 12 de desembre: Curs a 12 monitors de menjador a Montcada i Reixac. 

• 13 de desembre: Curs a 30 alumnes d'Integració Social de SEDESCA. 

• 13 de desembre: Curs a 30 alumnes d'ESO de l'Escola Guinardó. 

• 13 de desembre: Curs a 14 alumnes de Guies Turístics, del Col·legi Tàbata, de 

Mataró. 

• 13 de desembre: Curs a 12 voluntaris de lectura de la Biblioteca Jaume Fuster. 

• 17 de desembre: Reunió preparatòria per als cursos de formació del 

professionals dels centres cívics. 

• 18 de desembre: Curs a 14 alumnes de biblioteques i centres cívics de Terrassa. 

• 20 de desembre: Nou curs a professionals dels centres cívics, al Centre Cívic 

Parc Sandaru. 

• 20 de desembre: Curs a 13 alumnes de Educació Social de la UB. 

• 20 de desembre: Curs a 25 alumnes d'Integració Social de l'IES La Bastida. 

• 20 de desembre: Altre curs a 15 alumnes d'Integració Social de l'IES La Bastida. 

 

Integració Social: Sintonia Social Ràdio (AES) 

 

L’Aula d’Estudis Socials impulsa el projecte radiofònic Ràdio Inclusió Les Corts, 

endegat amb d’altres entitats de persones amb discapacitat del barri. Hem aprofitat la 

nostra experiència i infraestructura de l’antiga “Sintonia Social Ràdio”. Tot i així hem 

continuat gravant programes i emetent algun partit de futbol, però la ràdio està a 

l’espera que el nou projecte engegui amb tota la seva energia. 

En aquesta àrea cal destacar 9 accions: 

• De mitjans de febrer a mitjans d'abril: Curs de ràdio, impartit a la nostra seu, a 

alumnes del Taller Ariadna (8 alumnes), del Taller d'Higiene Mental de Les 

Corts (10 alumnes) i d'Esclat (5 alumnes). Vàrem utilitzar dues sales, la nostra 

sala de ràdio habitual i una altra que vàrem adaptar per a cadires de rodes, 

perquè tres alumnes d'Esclat les utilitzaven. El nombre d'alumnes varià un xic 

d'una jornada a una altra.  

• Durant el mes de juny es va fer ràdio a l’associació amb tres entitats, cercant 

millorar en tots els aspectes per a quan s’emetin els programes a Ràdio Inclusió 

Les Corts. Les entitats participants varen ser: Ariadna, Esclat i Higiene Mental 

Les Corts. Ariadna participava els dimarts de 10:30 a 12:30 hores, Higiene 

Mental els dimarts de 17:00 a 19:00 hores i Esclat els dimecres de 10:30 a 12:30 

hores. En total varen participar al voltant de 20 persones. 
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• També als voltants de juny es va fer a la ciutat, un torneig internacional de 

hockey per a persones amb discapacitat intel·lectual, esdeveniment que vàrem 

cobrir des de l’associació per tal de comptar amb material per a la ràdio ja 

comentada del Districte. 

• 25 de setembre: Reunió amb els tècnics del Districte pel tema de Ràdio Inclusió 

Les Corts, feta a la seu del Districte. 

• 29 de setembre: Cobertura radiofònica de la jornada "Mostra de Comerciants al 

carrer Joan Güell". 

• 30 d'octubre: Nova reunió amb els tècnics del Districte pel tema de Ràdio 

Inclusió. 

• 14 de novembre: Tercera reunió per la Ràdio Inclusió amb tècnics del Districte. 

• 20 i 21 de novembre: Es desenvolupen unes jornades de gravació per a les 

diferents entitats que participen en el projecte de Ràdio Inclusió: Higiene Mental 

Les Corts, Esclat, Ariadna i l'Associació Discapacitat Visual Catalunya. Totes es 

realitzaren a les instal·lacions de ràdio de l'Associació Discapacitat Visual 

Catalunya. 

• 29 de novembre: Cobertura radiofònica de l'acte "Espai inclusiu 2018", fet a les 

instal·lacions del Futbol Club Barcelona. 

 

Reivindicant els 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. Hem respost a totes les crides fetes des de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, a les reunions del For dels Pacients, 

a les de la Taula d’Assessors del Futbol Club Barcelona i a les de les comissions de 

l’Ajuntament de Barcelona. De fet, acudim a totes les reunions de què en tenim notícia 

que tractin sobre el col·lectiu, siguin convocades pels diferents Departaments de la 

Generalitat de Catalunya, els ajuntaments o d’altres instàncies. 

A més, en totes les aparicions públiques en què participem en fem menció de les 

barreres que ens afecten i dels mitjans existents per a solucionar-les. 

En aquesta àrea volem assenyalar 2 actuacions: 

• 6 de setembre: Matriculació a un curs de ceràmica al Centre Cívic Pere IV, per 

provar com va l'accessibilitat d'aquesta mena de cursos. 

• 3 de desembre: Assistim a un acte per celebrar el dret a vot de les persones amb 

discapacitat al convent de Sant Agustí. 

 

Esforços de finançament 

 

A més de cercar subvencions públiques, visitem contínuament empreses i professionals 

per tal de difondre els nostres serveis i cercar vies de finançament dels mateixos: 
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Laboratoris farmacèutics, centres oftalmològics i òptics i qualsevol altra empresa o 

professional d’on creiem que podríem obtenir suport. Volem destacar 11 accions: 

• 1 de febrer: Reunió amb Mercedes Aldecoa, de CAF, pel nostre finançament. 

• 7 de març: Reunió amb Ferran Pellicer (de Comunicació), per desenvolupar el 

Pla Estratègic de Captació de Socis. 

• 5 d'abril: Reunió amb Catalina Olit i Celestino Sánchez de COOP57, per fer-nos 

socis. 

• 12 d'abril: Reunió amb Ferran Pellicer i la gent d'Ulleres Carmelas. 

• 18 d'abril: Assistim a una Jornada sobre Màrqueting Digital. Publics Non Stop 

360º, a la Universitat Blanquerna, organitzada pel SDE (Servei de 

Desenvolupament Empresarial). 

• 9 de maig: Reunió a Barcelona Activa, on parlen de subvencions d'aquesta 

entitat. 

• 28 de maig: Assistim al Palau Güell a una conferència sobre mecenatge feta per 

Genís Sinca, autor del llibre "El cavaller Floïd" 

• 29 de maig: Assistim a BixBarcelona, una fèria d'emprenedoria. 

• 13 de setembre: Assistim a la presentació d'iXarop, una pàgina web de compres 

solidàries. 

• 5 de novembre: S'incorporen una ajudant de comptabilitat i una recepcionista 

amb un contracte de 6 mesos, mercès una subvenció d'integració laboral de la 

Generalitat. Ens agradaria poder mantenir els seus contractes passat el període 

subvencionat . 

• 7 de novembre: Assistim a les Jornades Corresponsables sobre la 

Responsabilitat Social de les Empreses. 

 

Grup Motor de l’ADVC de finançament 

 

Mercès 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 dels socis s’hagin engrescat i involucrat en ella. El grup s’ha reunit 

quinzenalment per posar les gestions en comú, el que ha permès d’aconseguir, noves 

col·laboracions i refermar d’altres més antigues. Destaquem 14 accions: 

• 31 de gener: Reunió amb Arantxa Garcia, del Col·legi d'Òptics sobre la 

preparació d'una xerrada per als seus col·legiats des del propi Col·legi. 

• 1 de març: Reunió del Grup Motor de l'Associació per posar en comú les dades 

de la feina realitzada des de l'anterior reunió. 

• 8 de març: Reunió amb Xavi Llobet, del Col·legi d'Òptics. 

• 5 d'abril: Entreguem a Joan Nadal, de l'Institut Català de la Retina (ICR), un plec 

de sobres amb informació sobre la Associació i del Telèfon de l'Ull, per a que 

els remeti als oftalmòlegs que treballen a l'ICR. 
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• 11 d'abril: Presentació de la campanya "Tinc Baixa Visió", rèplica a Catalunya 

de la que fa Acción Visión España a tot el país, amb el lema: "Tengo Baja 

Visión". 

• 31 de maig: Mantenim un estant de divulgació a les portes de l'Institut Català de 

la Retina (ICR). 

• 22 de juny: Reunió amb Juan Lozano i Toni Sisó de la Societat Catalana de 

Metges de Família per explicar-los cada una de les 4 campanyes de comunicació 

que preparem. 

• 28 de juny: Reunió amb Josep Garcia Arumí, president de la Societat Catalana 

d'Oftalmologia per tractar temes de col·laboració mútua. 

• 28 de juny: Reunió amb Anna Borrell i la Barcelona Macula Foundation a 

l'Institut de la Màcula i la Retina (IMR). 

• 9 de juliol: Reunió amb Alfonso Bielsa i Xavi Llobet, del Col·legi Oficial 

d'Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC), per signar un conveni de 

col·laboració entre les nostres entitats. 

• 17 de juliol: Reunió amb José Lamarca, de la Clínica Barraquer, per tractar de 

possibles col·laboracions mútues entre ambdues entitats. 

• 18 de setembre: Ens reunim amb el Centre Oftalmològic DYTO per a presentar-

nos. 

• 11 d'octubre: Reunió amb Xavi Llobet, per matisar el conveni que preparàvem 

amb el Col·legi d'Òptics al qual pertany. 

• Del 22 al 24 de novembre: Mantenim un estant al Congrés d'Oftalmologia de 

Catalunya, celebrat a la Sala 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. En aquesta àrea volem assenyalar 27 actuacions: 

• 23 de febrer: Presentació del llibre d'Olga Martínez, "Ulls de gos", on s'explica 

la vida d'una persona a través dels ulls del seu gos guia. 

• 26 de febrer: Reunió amb Yolanda Moragues, Cap del Servei de Programes 

Socials de la Diputació, per tal de presentar-l'hi el nostre projecte de Fira de la 

Discapacitat. 

• 27 de febrer: Visita al Mobile World Congress, on vàrem saludar el nostre 

company Jaume Puig, de Biel Glasses, un projecte de magnificació visual al 

carrer. 

• 13 de març: Participem en l'elaboració d'un mapa amb les Barreres existents a la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Campus Nord. 

• 3 d'abril: Reunió amb els Gimnasos DIR, per signar-hi un conveni de 

Col·laboració. 

• 10 de maig: Ens presenten una maqueta adaptada de la Superilla del mercat de 

Sant Antoni. 

• 14 de juny: Assistim al passi d'una pel·lícula en primícia del Festival Inclús 

d'enguany que es celebrarà del 27 de novembre al 2 de desembre al CaixaForum 

de Barcelona. 
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• 4 de juliol: Es reuneix la Taula d'Assessors (en accessibilitat) del Futbol Club 

Barcelona, on estem representats. 

• 6 de setembre: Assistim a la presentació de de Comjunts, app dissenyada per 

professors de la UPF amb finançament de la Caixa per a dirigir els pacients vers 

a les seves associacions de referència i per resoldre dubtes mèdics sobre les 

seves malalties. 

• 6 de setembre: Acte de preestrena del Festival Inclús, fet al cinema Girona amb 

la projecció d'un documental dels que es podrien veure el desembre. 

• 13 de setembre: Assistim a l'acte de presentació de la programació d'Apropa 

Cultura per al Quart Trimestre de 2018. 

• Gent de Procer Tecnología, ens venen a presentar el seu escàner lector i acordem 

de fer una conferència a l'associació per ensenyar l'aparell als nostres socis. 

• 27 de setembre: Reunió amb gent de la Xarxa TIC per millorar l'accessibilitat i 

dinamitzar la seva gestió de persones. 

• 2 d'octubre: Reunió amb Ramon Lamiel, per a presentar-l'hi el nostre projecte de 

la Fira de Discapacitat. 

• 3 d'octubre: Reunió amb Neus Montserrat, de la Biblioteca Montserrat Abelló, 

per a tractar de les necessitats d'accessibilitat de les persones amb discapacitat 

visual dins de la biblioteca. Tan per a deambular amb seguretat, com per accedir 

a la documentació. 

• 5 de novembre: Reunió amb Anna Broll per a intentar que es donin classes 

d'informàtica adaptada a les persones cegues i amb baixa visió als centres TIC i 

Cibernàrium. 

• 16 de novembre: Assistim a les Jornades de Tecnologia i Discapacitat 

organitzades pel Col·legi d'Òptics al Centre Santsenc. 

• 18 de novembre: Assistim a la roda de premsa del Festival Simbiòtic. 

• 22 de novembre: Assistim a una taula sobre accessibilitat de productes 

comercials a l'Ateneu de Fabricació de Les Corts. 

• Assistim a una taula rodona sobre accessibilitat a les Arts Escèniques al Centre 

Cívic "El Sortidor", organitzada pel Festival Simbiòtic. 

• 27 de novembre al 2 de desembre: Celebració del Festival Inclús al CaixaForum. 

S'inaugura amb la projecció de la pel·lícula "Campeones". 

• 30 de novembre al 2 de desembre: Celebració del Festival Simbiòtic al Teatre 

Lliure (Mercat de les Flors). 

• 29 de novembre: Reunió amb Teresa Cubí, responsable de voluntariat i Carme 

Gàlvez, directora de la Biblioteca Jaume Fuster, per parlar sobre els voluntaris 

de lectura. 

• 4 de desembre: Assistim a la presentació de la nova temporada accessible del 

MACBA. 

• 10 de desembre: Reunió amb Maria Òria, que potser portarà el nostre projecte de 

Fira de la Discapacitat. 

• 17 de desembre: Assistim a la Biblioteca Montserrat Abelló per conèixer un 

projecte d'equitetatge de productes comercials i accessibilitat. 

• 19 de desembre: Reunió amb Iolanda Anguita, Carmina Borbonet, Eva Juan i 

Marta Jové, amb les que s'acorda celebrar la Fira de la Discapacitat entorn al 24-

26 de gener de 2020. 
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Activitats de segon nivell associatiu 

 

Un fet important per a la nostra associació ha estat la creació de “Acción Visión 

España”, una federació d’associacions de persones amb discapacitat visual d’arreu 

d’Espanya. Amb ella hem aconseguit un vell somni, que és accedir a la subvenció de 

0,7% d’Hisenda. També pertanyem a d’altres entitats de Segon Nivell, com la Federació 

Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i la Plataforma d’Entitats de Persones amb 

Discapacitat de Les Corts. Destaquem 11 accions: 

• 2 de març: Celebrem a Madrid l'Assemblea Anual d'Acción Visión España 

(AVE). 

• 15 de març: Es celebra l'Assemblea Anual Ordinària de la Federació Catalana de 

Voluntariat Social, on, en no poder assistir personalment ho vàrem fer per 

poders. 

• 27 de juny: Multiconferència per aprovar els estatuts d'ONERO, una federació 

de pacients de malalties visuals: "Observatorio Nacional de Enfermedades Raras 

Oculares". 

• 19 de juliol: Celebrem el 15è aniversari de la creació de la Taula del Tercer 

Sector a les instal·lacions del Museu del Disseny de Barcelona. 

• 13 de setembre: Es celebra una multiconferència d'AVE per tractar sobre el 

Manual sobre Tracte amb Baixa Visió. 

• 14 de setembre: Multiconferència d'ONERO, per tractar aspectes referents a la 

fundació i estatuts definitius de l'entitat. 

• 19 de setembre: Nova multiconferència d'AVE per avançar en el tema del 

Manual. 

• 15 d'octubre: Altra multiconferència d'ONERO per tractar temes pendents. 

• 22 de novembre: Assistim al 3r. Congrés de la Taula del Tercer Sector, celebrat 

a la Farga d'Hospitalet de Llobregat. 

• 14 de desembre: Assistim a l'Assemblea Anual Ordinària de l'Associació de 

Comerciants a la qual hi estem adherits. 

• 18 de desembre: Assistim a l'Assemblea Anual Ordinària de la Plataforma 

d'Entitats sobre 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 23 accions: 

• 13 de febrer: Reunió de "Carrers per a Tothom", a Torrent de l'Olla, 218. 

• 3 de març: Assistim a la celebració dels 25 anys d'ACIC, al Centre Cívic Teresa 

Pàmies. 

• 17 de març: Assistim a la manifestació de Carrers per a Tothom i a la recollida 

de signatures contra la nova normativa de terrasses. 

• 20 de març: Assistim a la festa anual del Grup Sifu "La noche más IN". 
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• 10 d'abril: Reunió de la Plataforma Carrers per a Tothom, on es va tractar sobre 

l'accessibilitat en la reconstrucció del passeig de La Rambla. 

• 12 de maig: Estant amb l'Associació 08028, de comerciants de Les Corts, per a 

fer un taller de Braille i repartir informació de la nostra entitat. 

• 23 de maig: Reunió amb el president de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, 

en Josep Maria Menéndez, per presentar possibles col·laboracions de 

l'Associació al barri.  

• 30 de maig: Assistim a una reunió de l'Associació de Veïns de les Corts on es 

tractà sobre la contaminació electromagnètica al barri, en el Centre Cívic Dolors 

Masferrer. 

• 11 de juny: Reunió de la Plataforma Carrers per a Tothom. 

• 13 de juny: Reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts, sobre connexió entre 

entitats, ajuntament i empreses de Les Corts. 

• 18 de juny: Assistim a una conferència sobre la ceguesa en el món, feta per 

commemorar el 17è aniversari la Fundació Ulls pel Món, en el marc del Palau 

Macaya. 

• 22 de juny: S'entrega al Projecte 20+20+20 el premi Bones Pràctiques, que 

atorga l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de l'IDEC de la UPF (C/ Balmes, 

132). 

• 25 de juny: Reunió de la Plataforma Carrers per a Tothom. 

• 4 de juliol: Nova reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts. 

• 19 de setembre: Reunió del Projecte 20+20+20 de Les Corts. 

• 26 de setembre: Presentació institucional del calendari d'Esclat a l'Antiga 

Fàbrica Damm.  

• 29 de setembre: Participem a la Cursa d'APSOCECAT. 

• 30 d'octubre: Es crea oficialment la xarxa XAVI: Xarxa d'Accessibilitat i Vida 

Independent, d'on formem part. 

• 30 d'octubre: A l'Hotel Cardona es crea el moviment ciutadà: Moviment 

Barcelona. 

• 13 de novembre: Reunió a l'Ateneu de Fabricació dels membres del Projecte 

20+20+20 per preparar el regal de Nadal que es vol repartir per les tendes de Les 

Corts. 

• 22 de novembre: Presentació de la campanya de Nadal Inclusiu de Les Corts, 

amb "L'ésser de la Lluna", que vàrem muntar i repartir diverses associacions de 

Les Corts. 

• 29 de novembre: Es celebra la festa anual del Projecte 20+20+20a l'Auditòrium 

1899 del Futbol Club Barcelona. 

• 3 de desembre: Fem un taller de Braille en associació amb DINCAT a la Plaça 

Universitat. 

 

Impulsem la investigació i la col·laboració internacional 

 

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, de sempre ha provat de 

recolzar la investigació directa en temes relacionats amb el col·lectiu, però també ho 

hem ampliat a donar suport a les entitats que treballen en favor de les persones amb 

discapacitat al Tercer Món, dins el Projecte 2020 de l’UNESCO. 
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D’altra banda, en col·laboració internacional, a més mantenim vincles amb Lions Club 

Barcelona – Gaudí, Ulls pel món, Fundació Barraquer i Fundació Ramon Martí. Les 

aportacions aconseguides del Festival Tiflollibre, la Nit de la Visió i altres accions, es 

destinaran a projectes d’investigació o d’ajuda al Tercer i Quart Món. Respecte a 

accions concretes destaquem 5 accions: 

• 6 de març: Assistim al curs de formació de voluntaris del Banc Farmacèutic, per 

a la jornada de captació de fons que faran el 10 de març. 

• 10 de març: Recollim fons per al Banc Farmacèutic a la Farmàcia de Riera 

Blanca, 11. 

• 20 de març: Entreguem a la Fundació Ramon Martí d'un xec de 3.000 euros per 

la nostra col·laboració amb els companys amb discapacitat del Tercer Món. 

• Al segon quadrimestre s'ha aconseguí de reunir 10.000 euros per a dotar el 

Premi d'Investigació que entregarem per primer cop el proper any fent coincidir 

l'esdeveniment amb el nostre 25 Aniversari. 

• 5 de desembre: Reunió amb el Dr. Antón, de l'ICR per presentar-l'hi el nostre 

projecte d'Investigació per a l'any 2019 i el premi amb ocasió del nostre 25è 

Aniversari. 

 

Esdeveniments especials de l’Associació 

 

Dels quatre grans esdeveniments que ens proposem fer al llarg de l’any (Discotecada, 

Festival Tiflollibre, Nit de la Visió i Diada Mundial de la Visió), enguany només hem 

pogut organitzar, el Festival Tiflollibre i diverses activitats entorn al Dia Mundial. 

Esperem que el 2019 ens sigui més propici i puguem arribar a tot. 

 

Activitats de relació institucional 

 

La relació d’activitats conforma la radiografia de l’esforç continuat que realitzem en favor 

de la consecució dels objectius fundacionals de l’Associació. Destaquem 18 accions: 

• 19 de gener: Dinar a la Fundació Pere Tarrés amb Gerardo Pisarello, Primer 

Tinent de l'alcaldia de Barcelona, que ens explicà com veu la Barcelona del 

futur. 

• 23 de gener: Reunió amb Antoni Guillén, president de COCARMI. 

• 1 de març: Reunió amb Montse Ventura, de la Agrupació de Jubilats i 

Pensionistes de la Caixa, per a coordinar activitats amb ells. 

• 9 de març: Dinar a la Fundació Pere Tarrés amb Carles Campuzano, diputat al 

Congrès pel PDCAT. 

• 12 d'abril: Assistim a la presentació com alcaldable d'A 

• fred Bosch, per ERC. 

• 17 d'abril: Assistim a l'entrega dels premis d'Iniciativa Social, de la Caixa. 
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• 24 d'abril: Anem a un Taller de Ball, organitzat a Novartis amb ocasió del Dia 

del Voluntariat Corporatiu d'aquesta empresa. 

• 25 d'abril: Visitem un local a Les Corts de cara a un possible canvi de seu. 

• 22 de maig: Reunió preparatòria per al curs de cuina, que es farà al Centre Cívic 

Pere IV a partir del proper setembre. 

• 13 de juny: Assistim a un míting de l'alcaldable per Barcelona pel PDeCAT, 

Neus Munté. 

• 4 de juliol: Reunió a CAF-Gestión per signar els convenis de col·laboració a les 

àrees de Comunicació i de Captació de Fons. 

• 17 de juliol: Reunió amb Josep Pitarch, de ONCE, per tal de permetre-li l'accés 

al recinte d'ONCE Barcelona a una companya. 

• 20 de juliol: Assistim al 25è aniversari de CAF, celebrat a l'Antiga Fàbrica 

Damm. 

• 20 de setembre: Reunió amb Anna Fernández, del CAD de Paral·lel 145, per 

tractar temes relacionats amb els nostres socis i amb Benestar Social. 

• 28 de setembre: Assistim a un dinar a l'Alberg de la Fundació Pere Tarrés amb la 

presència del conseller de Benestar Social i Família, honorable senyor Shakir 

Hamrani. 

• 6 de novembre: Presentació del documental "Cada 15 días" sobre sordceguesa. 

• 21 de novembre: Reunió de la Junta Directiva de l'Associació. 

• 18 de desembre: Ens visita Héctor Iván Rodríguez, de l'Associació CELAMEX, 

de Mèxic, especialitzada en l'atenció de les persones amb discapacitat visual. 

 

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 30 accions: 

• 22 de gener: Reunió de Barcelona Inclusiva, comissió d'oci i cultura. 

• 6 de febrer: Es programen les Activitats pel 2018 del Projecte 20+20+20 Les 

Corts Inclusives. 

• 23 de febrer: Reunió del Consell de Barri de Sant Ramon - Maternitat. 

• 5 de març: Nova reunió del Consell de Barri de Sant Ramon - Maternitat. 

• 9 de març: Sopar amb la nova Associació 08028, que reuneix veïns i 

comerciants de Les Corts. 

• 12 de març: Reunió de "Per una Barcelona més Inclusiva", per tractar el tema de 

l'Accessibilitat de les persones amb discapacitat en els Centres Cívics. 

• 11 d'abril: Nova reunió del Projecte 20+20+20 Les Corts Inclusives. 

• 11 d'abril: Reunió amb els veïns per les obres del Futbol Club Barcelona. 

• 16 d'abril: Nova reunió de Barcelona Inclusiva, comissió d'oci i cultura. 

• 25 d'abril: Assistim a l'entrega de pisos a la Casa Bloc de Sant Andreu, de pisos 

per a persones amb discapacitat intel·lectual de Les Corts. 

• 2 de maig: Reunió amb Carles Agustí i Toni Coll de l'Ajuntament de Barcelona 

per presentar-los el nostre projecte de Fira Inclusió. 

• 22 de maig: Assistim a la comissió de Formació de Per una Barcelona més 

Inclusiva. 
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• 29 de maig: Assistim a la conferència "La mobilitat a Barcelona. Pla de Futur 

2019-2025" 

• 6 de juny: Assistim a la comissió de Participació Ciutadana de "Per una 

Barcelona més Inclusiva, reunida a la seu de la FCVS. 

• 11 de juny: Assistim a la comissió d'Oci i Cultura  de "Per una Barcelona més 

Inclusiva", reunida al Centre Cívic Calàbria, 66. 

• 26 de juny: Assistim a la comissió d'Oci i Cultura  de "Per una Barcelona més 

Inclusiva", que tractà de l'adaptació dels parcs infantils. 

• 27 de juny: Assistim al Consell de Barri de Sant Ramon - Maternitat. 

• 16 de juliol: La Comissió d'Oci i Cultura pren forma associativa i fa la seva 

primera Assemblea General, a la que vàrem assistir. 

• 17 de juliol: Al matí, reunió d'Oci i Cultura per estudiar com fer la formació en 

accessibilitat del personal dels centres cívics. 

• 17 de juliol: Nova reunió d'Oci i Cultura, en aquest cas a la seu de l'IMD, per 

continuar preparant la formació dels professionals dels centres cívics en 

accessibilitat. 

• 17 de juliol: També a la tarda, assistim a la reunió de Barri de Sant Ramon 

Nonat. Aquest dia no vàrem fer més reunions, segurament perquè ens haguéssim 

trobat tancat el Metro. 

• 25 de setembre: Reunió de l'Espai Barça a la Plaça Comas. 

• 26 de setembre: Reunió amb Iolanda Anguita per parlar de la Fira de la 

Discapacitat que volem organitzar. 

• 10 d'octubre: Entrega del premi "cortsenc de l'any" al nostre president, Manel 

Martí. 

• 16 d'octubre: Reunió de la comissió de Dinamització Social del Barri de Les 

Corts. 

• 16 d'octubre: Participem a la comissió de Benestar Social de Les Corts. 

• 19 de novembre: Assistim a una reunió a l'IMD per comentar els canvis que la 

nova llei estatal implica en la possibilitat de vot de les persones amb 

discapacitat. 

• 29 de novembre: Nova reunió de l'Espai Barça. 

• 1 de desembre: Participem a la Festa de Dinamització Social a Les Corts, 

celebrada a la Plaça dels Tarongers. 

• 20 de desembre: Reunió de l'Associació de Veïns de Sant Ramon Nonat per 

parlar de les obres del carrer Danubi. 

 

Relacions amb la Generalitat de Catalunya 

 

Són moltes les reunions que fem amb diversos Departaments del Govern, per tal 

d’impulsar els nostres projectes i incidir en les polítiques sobre discapacitat visual. 

Aquest any, moltes menys d’allò habitual, per causa de les especials circumstàncies 

polítiques que estan afectant aquesta cabdal institució. Destaquem 8 accions: 

• 11 de gener: Reunió amb Yolanda Lejardi, Coordinadora de participació del 

Departament de Salut, sobre la subvenció de Salut, pendent per al 2017. 

• 25 de maig: Visita de Projecte del nostre projecte sobre immigració, feta des del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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• 7 de juny: Assistim a una conferència sobre Braille i Noves Tecnologies al 

Centre per a l'Autonomia Personal, Sírius. 

• 20 de juny: El Departament de Cultura organitza un acte al que convidà a 

directors i representants de diferents entitats culturals catalanes per explicar-los 

les diferents accions en accessibilitat que tenen al seu abast avui en dia. 

• 27 de juny: Reunió amb Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies 

sobre el finançament de la nostra entitat. 

• 23 d'octubre: Reunió amb Carme Bertral, secretaria d'Atenció Sanitària i 

Participació i amb Montse Garcia del Consell Consultiu del Pacient. 

• 20 de novembre: Reunió amb Gemma Florensa del CAP Mejía Lequerica per 

l'enquesta que fan sobre la salut de la població. 

• 27 de novembre: Reunió amb Carme Cabezas, del Departament de Salut per 

tractar sobre la subvenció que ens vol fer enguany d'aquest Departament. 
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Despeses (deure) de l’any 2018 
 
 
 

 GRUP  DESCRIPCIÓ DEURE 

60  DESPESES PERSONAL   -134.841,40 

  6001 Nòmines -61.913,01 

  6002 Seguretat Social -12.237,90 

  6003 IRPF Personal i autònoms -11.729,17 

  6004 Assegurances del personal -10.754,24 

  6005 Professionals i autònoms -30.875,84 

  6006 Transport -1.305,52 

  6007 Formació -1.215,64 

  6008 Viatges -1.605,70 

  6009 Restaurant -3.204,38 

61 DESPESES FINANCERES   -31.441,31 

  6100 Despeses Compte de crèdit -7.805,54 

  6101 Retorn préstec Caixa -21.882,62 

  6102 Comissions -753,15 

  6409 COOP57 -1.000,00 

62 DESPESES LOCAL   -30.116,63 

  6200 Lloguer -15.721,56 

  6201 Telèfon -3.456,57 

  6203 Aigua -547,83 

  6204 Aigua font -391,92 

  6205 Neteja -3.165,09 

  6206 ENDESA (llum) -3.059,87 

  6207 Seguretat del local -325,01 

  6208 Assegurança del local -450,73 

  6210 Escombraries -220,65 

  6211 IRPF Local -2.777,40 

63 DESPESES DE GESTIÓ   -20.296,37 

  6010 IVA cobrat -1.308,00 

  6300 Gestoria -5.739,36 

  6301 Assessoria -250,32 

  6302 Assegurança Responsabilitat Civil -965,56 

  6410 CAF Gestió -7.033,13 

  6610 Premi d’Investigació -5.000,00 

64 PUBLICITAT I IMPREMTA   -26.019,32 

  6400 Fotocopiadora -1.363,65 

  6401 Rènting fotocopiadora -2.665,72 

  6402 Impremta -3.552,10 

  6403 Publicitat  -1.467,80 

  6404 Correus -967,75 

  6405 Informàtica -14.033,99 

  6408 Rènting Informàtica -1.968,31 

65 PRÉSTECS SOCIS   -14.515,60 

  6500 Interessos Bons Socials -11.880,00 

  6502 IRPF interessos Bons Socials -2.135,60 

  6503 Retorn Bons Socials -500,00 

66 DESPESES DIVERSES   -31.426,42 

  6603 Quotes d’associacions i federacions -1.370,00 

  6604 Compra de loteria Associació -300,00 

  6605 Loteria -26.415,00 

  6607 Altres Despeses -166,42 

  6609 Donatius -3.175,00 
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 GRUP  DESCRIPCIÓ DEURE 

67 RETORN DE REBUTS   -1.983,65 

  6700 Retorn de rebuts de socis -1.420,00 

  6701 Retorn de rebuts per serveis -50,00 

  6702 Comissió per rebuts tornats -173,65 

  6703 Retorn de rebuts de col·laboradors -340,00 

68 DESPESES VOLUNTARIS   -1.185,75 

  6802 Transport dels voluntaris -1.185,75 

69 ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL   -25.872,24 

  6900 Animació socio-cultural -25.872,24 

6 TOTAL DESPESES   -317.698,69 



Memòria Ass. Disc Visual Cat: B1+B2+B3 2018 

 

 35 

Ingressos (haver) de l’any 2018 

 

 GRUP  DESCRIPCIÓ HAVER 

70  INGRESSOS SERVEIS   7.894,25 

  7000 Acompanyament 474,00 

  7001 Psicologia 1.577,00 

  7002 Rehabilitació Bàsica 120,00 

  7003 Tiflotecnologia 3.845,00 

  7007 Classes d’Anglès 470,00 

  708 Taller Mètode Bates 1.260,00 

  7305 Retorn Seguretat Social 148,25 

71  SOCIS I COL·LABORADORS   51.753,40 

  7100 Quota de Socis 28.493,00 

  7101 Quota de Col·laboradors 4.422,00 

  7102 Donatius 18.838,40 

72 MERCHANDISING ACTIVITATS   230,00 

  7201 Festival Tiflollibre 230,00 

73 FINANÇAMENT PÚBLIC   128.643,56 

  7300 Generalitat 87.321,16 

  7301 Ajuntament de Barcelona 14.500,00 

  7302 Altres Ajuntaments 22.651,69 

  7303 Diputació de Barcelona 4.070,71 

  7304 Hisenda 0,7 100,00 

74 FINANÇAMENT PRIVAT   32.149,00 

  7401 Oficina 3015 CaixaBank 13.594,55 

  7403 Altres empreses 156,00 

  7404 Factures emeses 8.310,55 

  7406 Retorn Comissions Caixa 304,00 

  7407 FINAN3 / FIARE 600,00 

  7408 Factures amb IVA emeses 9.183,90 

75 ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL   14.514,05 

  7500 Animació Socio-cultural 14.514,05 

76 LOTERIA   33.292,82 

  7600 Loteria 9.600,00 

  7601 Loteria d’Estiu, venuda 2.322,00 

  7602 Loteria de Nadal, venuda 20.910,00 

  7604 Loteria premiada, no cobrada 460,82 

77 PRÉSTECS   38.757,20 

  7405 Bons Socials 36.500,00 

  7702 IRPF Bons Socials 2.257,20 

78 INGRESSOS FINANCERS   650,00 

  7801 Altres ingressos financers 650,00 

79 INGRESSOS VARIS   778,95 

  7900 Ingressos varis 778,95 

7 TOTAL INGRESSOS   308.663,23 
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Resum de comptes de l’any 2018 

 

Saldo a 31 – 12 – 2017 - 106.783,76 € 

Total despeses (deure) any 2018 - 317.698,69 € 

Total ingressos (haver) any 2018 308.663,23 € 

Saldo total any 2018 -9.035,46 € 
 

 

Saldo a 31 – 12 – 2018 - 115. 819,22 € 
 

Cal tenir en compte que a aquesta data resten per cobrar 2.000 euros de la subvenció de 

Protecció Social, 300 euros de la d’Acció Cívica i Ciutadania i 100 euros de la 

d’Immigració, totes tres dependents de la Generalitat de Catalunya, 2.000 euros de la 

subvenció de la Diputació de Barcelona, de les subvencions “via caixes” del 

Departament de Benestar Social (10.000 euros) i del Departament de Cultura (3.500 

euros), de la subvenció per contractar dos treballadors per sis mesos (la Lydia i la Laia), 

18.000 euros, de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, 1.500 euros, de la 

subvenció del 0,7% d’Hisenda, 33.000 euros, de la subvenció endarrerida del 

Departament de Salut, corresponent al 2017, 5.000 euros i de la d’aquest Departament 

corresponent al 2018, esperem 25.000 euros, però encara estem pendents de la resolució 

(el pagament serà l’any vinent, segurament). Altrament, encara ens deuen altres entitats 

per tasques ja realitzades: 100 euros d’un curs a Bemen3, 210 euros dels cursos als 

Centres Cívics, 300 euros dels cursos per a Hosteleria a Les Corts, 300 euros del curs 

de ràdio fet a Les Corts i 1.600 euros d’altres cursos de sensibilització, 5.400 euros, de 

programes realitzats per a treballadors de Novartis i, finalment, de les butlletes de 

loteria de la Grossa premiades i no reclamades, uns 1.500 euros (aproximadament). 

Totes aquestes quantitats pugen 110.910 euros. 

A més del compte de crèdit, ja vist, el nostre deute a curt i mig termini es conforma així: 

Es deuen encara 44.000 euros dels 120.000 euros del préstec demanat el 2014. 

Finalment, a llarg termini tenim 333.000,00 euros en Bons Socials de l’Associació, que 

han pres diversos companys socis, treballadors o persones del nostre entorn, als que 

estem pagant un interès del 4% anual. A tots els qui ens ho han demanat, els hi hem 

retornat la seva inversió. La nostra intenció és desempallegar-nos del préstec de 

CaixaBank, si  és possible abans del 2020, encara que haguem d’augmentar el nombre 

de bons, perquè la diferència d’interès que paguem entre l’un i l’altre ens permetrà 

d’alliberar una part de numerari per eixugar més deute o per altres tasques de 

l’Associació. L’augment en 36.000 euros dels bons es deu a l’endarreriment dels més de 

100.000 euros que ens deuen de l’any passat, com acabem de veure. 

A més cal aclarir que aquesta comptabilitat es basa en el Llibre de Caixa de 

l’Associació i que la comptabilitat portada pel Pla General Comptable ens la forneix el 

nostre gestor, Suport Associatiu, per tal de ser presentada al Departament de Justícia de 

la Generalitat, tal com ens pertoca en ser associació declarada d’Utilitat Pública, que es 

presenta abans del 30 de juny de cada any. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL (Butlletins) 
 

 

 

 

Anem-hi. Butlletí d’Activitats d’Animació Sociocultural. 

A partir d’abril de 2014 s’edita en format DIN-A4 i es 

lliura als socis per correu electrònic, excepcionalment 

s’envia en paper a aquells que no en disposen de mitjans 

electrònics. 

 

1) Anem-hi 37 (Gener – Març) 

2) Anem-hi 38 (Abril – Juny) 

3) Anem-hi 39-a (Juliol) * 

4) Anem-hi 39-b (Setembre) * 

5) Anem-hi 40 (Octubre – Desembre) 
* Per a reduir més la despesa es decidí desdoblar aquest número, més reduït perquè 

l’agost no hi ha cap activitat, en dos “fulls volants” DIN-A4 per a les impressions. 

 

 

El Butlletí. Butlletí quadrimestral d’informació interna de 

l’associació. (s’edita originalment en format DIN-A4 i 

també es lliura als socis per correu electrònic, 

excepcionalment en paper, de la mateixa manera que 

l’Anem-hi) 

 

1) Gener – Abril 2018 

2) Maig – Agost 2018 

3) Setembre – Desembre 2018 
 

 


