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Una Fira diferent sobre Discapacitat 
 

Al nostre país les fires entorn a la discapacitat giren especialment entorn a l’àmbit laboral, 

tema cabdal sens dubte, però que no esgota, ni de bon tros, les necessitats del col·lectiu. 

Trobem a faltar una fira que apropi aquestes persones a les iniciatives, públiques i 

privades, orientades en millorar la qualitat de vida del col·lectiu en l’àmbit dels darrers 

descobriments mèdics, de les darreres novetats tecnològiques en accessibilitat i dels 

avenços en tècniques de rehabilitació funcional o, si es prefereix el terme, rehabilitació 

bàsica. 
 

Hi ha dos eixos que ens porten a pensar que aquesta fira podria tenir èxit: D’una banda 

tenim les persones amb discapacitat i els seus pròxims que cerquen elements per millorar 

la vida de les persones i, de l’altra banda, professionals, empreses i institucions que han 

invertit força en diverses alternatives per arribar a aquest objectiu... Què millor que reunir 

oferta i demanda en un lloc concret en unes dates concretes? 
 

Fa molt de temps, vàrem aconseguir un important èxit en propiciar la fira “ExpoLupa”, 

que només abastava la discapacitat visual i que va empènyer la Fira de Barcelona a 

celebrar la fira “Avante”, que no va reeixir en no saber convertir-se en referent adient per a 

la trobada de la oferta i la demanda, com calia. Així, doncs, nosaltres reemprenem la 

iniciativa i hem contactat amb l’IMD, amb la Diputació i la Generalitat, per tornar-la a fer, 

de nou, aprofitant que l’any vinent serà el nostre vint-i-cinc aniversari i és una efemèride 

bonica per recomençar un projecte igualment bonic i útil. 
 

No deuria ser una fira per a professionals, sinó dirigida al 

públic general, per a trobar els clients potencials i fer difusió 

de les necessitats i les solucions entre tota la gent, que les 

coneguin, per si arriben a tenir al seu entorn algun cas o per 

saber com reaccionar davant un desconegut amb discapacitat. 

Ans al contrari hauria de ser interactiva i amb un punt lúdic. 

 

 
(Peu de foto: La Fira de la Plaça Espanya)  

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

EL BUTLLETÍ 
 

GENER – ABRIL 2018 
 



     

 

 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARI 
 

EDITORIAL p. 2 

  

EL QUADRIMESTRE 

EN XIFRES 

 

p. 3 

Assessorament i 

informació  

 

Acompanyament i ajuda  

Àrea de psicologia  

Rehabilitació Bàsica  

Form. tiflotecnològica  

Integració Laboral  

Sortides d’animació  

Integració Social  

  

L’ASSOC. ES MOU p. 4 

Aparicions als mitjans  

Act. en l’àmbit de la 

Cultura: Turisme x BCN 

 

Integració Social (AES)  

La nostra ràdio (AES)  

Noves tecnologies  

Integració laboral   

Reivindicació dels drets  

Esforços de finançament  

Grup Motor ADVC  

Millora Accessibilitat  

Act. 2n Nivell Associatiu  

Act. Relació Associativa  

Suport a la Investigació i 

a la Solidaritat 

 

Relacions Institucionals  

Relacions Ajuntament  

Relacions Generalitat  

  

ARTICLE A FONS p. 9 

 

 

EL BUTLLETÍ 

C/ Cardenal Reig 32 

08028 Barcelona 

Tel: 93-447-04-04 

Fax: 93-447-01-14 

info@b1b2b3.org 

www.b1b2b3.org  

Edita: Associació Discapacitat 

Visual Catalunya:B1+B2+B3 

Director: Manel Martí i Salvador 

Redactor en Cap: Daniel Rubio 

 

EDITORIAL 
 
 
COCARMI és refractària a la Baixa Visió 

 
Des de fa bastants anys que provem d’entrar a formar part de 
COCARMI. Hem anat solucionant tots els requisits burocràtics 
amb què s’escudaven per no deixar-nos entrar, no obstant això 
encara no ho hem aconseguit. 
 
El problema és que, com a tota Federació, els que ja són a dins 
poden oposar-se a l’entrada dels que estan fora. Ara bé, de les 
onze entitats que conformen aquesta Federació, entenem que 
només una no ens veu de bon ull. 
 
Malgrat que això ens fa pensar que aquesta és la raó per a no 
poder entrar encara en aquesta federació d’entitats que recolzen 
les persones amb discapacitat. El COCARMI és (o deuria ser) 
una entitat representativa de tot el col·lectiu i amb un sistema 
democràtic de presa de decisions... Tanta força pot tenir només 
una de les entitats? 
 
Nosaltres creiem que aquesta no pot ser la veritable raó. No pot 
ser-ho. Estem parlant d’una entitat que representa unes 540.000  
persones amb discapacitat integrades en les entitats que la 
conformen, que és el principal portaveu i interlocutor del 
col·lectiu davant els poders públics i que proposa polítiques a 
favor dels interessos de les persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, tal com ho explica ella mateixa a la seva web. 
 
El COCARMI no pot deixar a l’estacada a un nombrós col·lectiu, 
com són les persones amb baixa visió (a les que nosaltres 
anomenem B2) i que, aquí a Catalunya, només poden integrar-
se en la nostra entitat o bé en petites entitats referents a les 
malalties que causen aquesta baixa visió. És clar que nosaltres 
empentem les administracions a prendre les mesures adients en 
favor del nostre col·lectiu des de fora de COCARMI, però creiem 
que fora millor per a tots fer-ho també des de dintre. 
 
Així doncs, per solidaritat i responsabilitat davant d’aquestes 
persones, nosaltres continuarem trucant a la porta de COCARMI 
fins que entenguin que, si veritablement volen representar totes 
les persones amb discapacitat, no poden prescindir d’aquest 
col·lectiu, que ja força problemes “d’invisibilitat” presenta, 
malgrat afectar a gairebé un milió de persones a Espanya, de 
les que unes 180.000 hi són a Catalunya. 
 
No dubtem que acabarem formant part de la Federació que 
s’ocupa de les persones amb discapacitat, se’n digui COCARMI 
o si acaba dient-se de qualsevol altra manera. 
 

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 240 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 diversos socis, que tenien alguna consulta. Presencialment s’han programat 25 
entrevistes a possibles socis, en 23 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat 
10 entrevistes de voluntariat, que han comportat 4 voluntaris nous. També hem atès a 2 
estudiants que han fet pràctiques de Integració Social amb nosaltres, la Imán y l’Estíbaliz. A 
més col·laborem amb el Departament de Justícia de la Generalitat i hem atès 11 persones que 
fan treballs en benefici de la comunitat. 
 

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual 
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 352 sol·licituds, la qual 
cosa representa un 97,8% 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. A més, d’altres entitats, com biblioteques o bancs 
del temps, estan oferint serveis concomitants amb els nostres acompanyaments tradicionals. 
 

Àrea de psicologia 
Durant aquest quadrimestre hem desenvolupat un total de 104 sessions individuals i es 
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys, 
que va mantenir 16 reunions, i l’altre de caràcter quinzenal, composat per persones amb edat 
superior als 65 anys, que varen fer 12 reunions. 
 

Rehabilitació Bàsica 
És una de les àrees més valorades pels socis, si bé aquest quadrimestre ha estat molt fluixa. 
Només hem realitzat 1 anàlisi optomètrica de caràcter intern, per conèixer l’estat visual d’un 
soci i com enfrontar la seva rehabilitació i 2 accions de Rehabilitació Bàsica en socis amb baixa 
visió, així com 10 classes teòriques sobre mobilitat. A partir del 20 de març fem un taller amb 
exercicis visuals, segons el Mètode Bates, impartit per la Joana Garcia. 
  

Formació tiflotecnològica 
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea només 227 actuacions, perquè la nostra 
tiflotecnòloga va ser tot el gener fora de Barcelona. En detall: 51 actuacions en classes 
individuals a domicili, 13 actuacions en classes individuals a l’Associació, 77 actuacions 
d’atenció telefònica 19 consultes Online i 37 actuacions d’assessorament tècnic informàtic. 
 

Integració Laboral 
S’han atès 5 peticions noves d’inserció laboral i s’ha aconseguit 2 insercions laborals. Hem 
visitat la Fira “Discapacidad y Empleo” i la Fira d’Ocupació Juvenil. Hem arribat a un acord amb 
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Barcelona Activa per transmetre ofertes laborals per a persones amb discapacitat visual, amb el 
resultat que 10 socis ja han rebut ofertes a través de Barcelona Activa. També hem participat 
en l’oferta de Fundació Prevent “Aprende y emprende” i hem fet arribar als nostres socis una 
oferta de la casa Apple per la que s’han interessat 4 persones. D’altra banda, s’han començat a 
tramitar 5 Incapacitats Absolutes i 2 de Gran Invalidesa. 
 

Sortides d’animació sociocultural 
El present quadrimestre hem realitzat 25 activitats d’animació sociocultural amb una assistència 
de 296 persones, molt similar a la del primer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de 
12 persones (11,8) per activitat. 
 

Integració Social 
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem  
format a 14 universitaris, 25 escolars, a 485 alumnes de Grau Superior de FP o  de Secundària, 
a 172 professionals, a 114 persones inscrites al SOC, a 8 voluntaris nostres i a 50 voluntaris de 
la Caixa. En total formàrem 868 persones. A més vàrem desenvolupar tallers de Braille per a 
divulgació del sistema (en especial per als nens) el dia de Sant Jordi, a la Festa del Comerç de 
Les Corts (organitzada per l’Associació 08028 i a la Festa de la Diversitat. 
 

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 1 actuació: 
 

• 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. 

 

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 6 actuacions: 
 

• 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 

• 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. 

 

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 33 accions: 
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• 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. 

• 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 Guia Turístic 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. 

• Aquest quadrimestre s’han format els 8 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 desenvolupat 1 acció, en col·laboració amb el Districte de 
Les Corts, un curs de tècnic de ràdio dirigit a persones amb diversitat funcional: 
 

• 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.  
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Noves tecnologies 
Aquest quadrimestre, a més de la formació impartida pels tiflotecnòlegs, hi ha 4 accions que 
mereixen destacar-se: 
 

• 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. 

• 22 de març: Assistim a una conferència d’Àlex Solà sobre Tendències Digitals. 
 

Integració laboral 
Aquest quadrimestre hem realitzat 2 accions per afavorir la integració laboral dels nostres socis, 
a més dels consells que els hem donat a cadascun dels qui ens ho ha demanat. 
 

• 13 de març: Assistim a la fira “Discapacidad y Empleo” organitzada per Disjob.com al 
Museu Marítim. 

• 14 de març: Assistim a la fira de “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 nostres socis (joves o no). 

 

Reivindicació dels nostres drets 
Es fonamental mantenir contacte amb les institucions per a aconseguir i mantenir fites 
essencials per al nostre col·lectiu. Cal lluitar per coses que semblaven aconseguides, evitar que 
desapareguin i assolir noves fites. 
 

Esforços de finançament 
Cal augmentar les vies de finançament, especialment privades, altrament no podrem atendre 
totes les necessitats detectades i serà difícil mantenir tots els nostres serveis. Us encoratgem a 
recolzar-nos amb idees i contactes. El Grup Motor en què alguns companys pretenem atendre 
aquesta necessitat continua funcionant amb resultats esperançadors. Destaquem 5 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). 
 

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 5 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. 
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• 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. 

• 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”. 

 

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 5 actuacions a comentar: 
 

• 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. 
 

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 1 acció: 
 

• 2 de març: Celebrem a Madrid l’Assemblea Anual d’Acción Visión España (AVE). 
 

Activitats de relació associativa: Fem xarxa! 
A més de les relacions amb entitats de Segon Nivell, creiem vital fer xarxa amb d’altres 
associacions de Primer Nivell, com nosaltres, amb les que tenim objectius comuns dins la 
discapacitat visual o al marge d’aquesta. Destaquem 5 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”. 

• 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. 

 

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. Destaquem 3 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. 
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Relacions Institucionals 
La relació d’activitats conforma la radiografia de l’esforç continuat que realitzem en favor de la 
consecució dels objectius fundacionals de l’Associació. Recordem 8 accions: 
 

• 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’Afred Bosch, per ERC. 

• 17 d’abril: Assistim a l’entrega dels premis d’Iniciativa Social, de la Caixa. 

• 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. 
 

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 10 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. 

 

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 gaires accions 
degut a les circumstàncies excepcionals que l’han afectada. Destaquem 1 acció: 
 

• 11 de gener: Reunió amb Yolanda Lejardi, Coordinadora de participació del Departament 
de Salut, sobre la subvenció de Salut, pendent per al 2017. 
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ARTICLE A FONS 

 
 
 
La formació es consolida 

 
 
Ja des de l’any passat, les ocasions formatives s’han multiplicat i comencem a tenir una cartera 
de demandes per part d’institucions que volen que formem els seus professionals o els seus 
alumnes. 
 
En només el primer trimestre ja hem depassat les 800 persones formades. Si es manté la 
tendència, a finals d’any podríem aconseguir més de les dues mil persones formades, més i tot 
que l’any passat, que foren 1.905 els alumnes formats. 
 
El més notable d’aquesta onada formativa és la heterogeneïtat de les persones formades i, si 
estem arribant a un nombre similar al dels millors temps de l’era dels crèdits de lliure elecció, 
llavors el 90% dels alumnes eren universitaris, mentre que, ara, la majoria són nois de 
secundària o formació professional, però amb molta més presència d’altra mena de col·lectius, 
com professionals, empreses que volen formar els seus empleats i, fins i tot, AMPAs. 
 
Hem de fer punt i apart amb la formació de 23 persones amb diversitat funcional per a fer ràdio. 
Amb aquests alumnes provarem de aixecar una emissora de ràdio, que es dirà Radio Inclusió, 
recolzada per l’Ajuntament del Districte de Les Corts i ajudar a la divulgació de les capacitats i 
necessitats de les persones amb discapacitat. Un projecte molt engrescador, però que té un 
“tempo” fixat per les necessitats i pressupostos de l’Ajuntament. 
 

Ara que la formació torna a respirar i que la ràdio 
sembla que troba un nou camí, només en falta 
poder endegar el projecte de Fira de Discapacitat i, 
finalment, transformar la nostra exposició 
permanent Lluís Braille en el definitiu Museu dels 
Sentits, per a la divulgació en la societat de la 
importància dels sentits i del seu gaudi sa i de com 
solucionar la mancança d’algun d’ells. 
 
 
 
 

(Peu de foto: Presentador radiant un programa) 
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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 
 


