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Primera edició del Premi Catalunya 
d’investigació sobre malalties visuals 

 

Un dels objectius fundacionals de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya és el 

d’impulsar la investigació científica sobre les malalties que causen discapacitat visual. 
 

Hem col·laborat en nombrosos projectes d’investigació aportant les nostres experiències 

per ajudar els investigadors a desenvolupar els seus estudis i també hem participat donant 

suport econòmic puntual a alguns projectes d’investigació: amb l’AATM de la Generalitat 

per cataractes, amb l’Hospital Sant Joan de Déu per la retinopatia del prematur, amb la 

Barcelona Macula Foundation per les malalties degeneratives de la retina o amb  l’Institut 

de Recerca de la Vall d’Hebron per la DMAE. 
 

Ara, coincidint amb el 25 Aniversari de la nostra entitat hem llançat la iniciativa d’un 

premi d’investigació al que podran optar tots els equips catalans que estudiïn algun tema 

relacionat amb les malalties visuals, perquè només amb la investigació es podrà 

aconseguir la millora i, fins i tot, el guariment de les malalties. Serà el PRIMER PREMI 

CATALUNYA D’INVESTIGACIÓ SOBRE MALALTIES VISUALS, que esperem 

esdevingui un referent de la investigació d’aquesta temàtica i que tingui una periodicitat 

anual. 
 

Enguany hem recaptat 25.000 euros, 

mercès a dos socis que varen donar 

empenta econòmica inicial al premi i 

a què, en la Nit de la Visió, varem 

aconseguir col·locar 13 seients a 

1.000 euros, 25 seients a 100 euros i, 

la resta, aportàren 39 euros pel sopar, 

dels què 10 euros hi anaren 

directament al finançament del premi. 

(Peu de foto: Parlaments de la Nit de la Visió) 

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

EL BUTLLETÍ 
 

GENER – ABRIL 2019 
 



     

 

 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 
 
 
Els avenços científics en salut visual 

 

 
En els darrers anys, la investigació en malalties visuals ha 
permès que moltes afeccions que esdevenien irremeiablement 
en ceguesa, ara es puguin controlar i no s’arribi a aquest darrer 
extrem. 
 
Això suposa que el nombre de cecs disminueix, mentre que es 
dispara el nombre de persones amb baixa visió, la qual cosa ens 
implica nous reptes per respondre a les necessitats d’aquest 
col·lectiu. És per això que, a nivell estatal ens hem federat a 
“Acción Visión España”, que, sense bandejar les persones 
cegues,  mira d’atendre amb més cura a les persones amb baixa 
visió, que, d’altra banda, es troben més desprotegides legalment 
i viuen en uns llimbs angoixants, on no troben informació 
adequada sobre la seva situació, han d’enfrontar fortes 
despeses en medicació, intervencions i/o aparells i, a més, 
sempre temen d’empitjorar el seu estat i arribar a la ceguesa. 
 
Els avenços científics i tècnics en malalties visuals i en 
accessibilitat a la comunicació obren unes perspectives 
esperançadores que cal empentar i promoure amb tot el nostre 
esforç. L’objectiu final és que totes les afeccions visuals trobin 
una solució o altra i, entre tant, trobar fórmules que millorin la 
qualitat de vida dels afectats. 
 
Conscients d’aquesta necessitat que tots sentim ben viva, fa 
temps que procurem de recolzar la investigació, si bé fins ara 
amb recursos molt limitats. Ara bé, on fiquem la banya ho té 
magre el torero. Després de diversos intents i iniciatives, hem 
aconseguit fornir un premi amb cara i ulls, que podrà ajudar a 
finançar un projecte d’investigació, com hem explicat a la 
portada. La nostra voluntat és que no esdevingui flor d’un dia, 
sinó que s’institueixi anualment per recolzar els investigadors, 
que tenen una gran qualitat al nostre país, però que pateixen 
una manca sistèmica de finançament econòmic. 
 
És aquesta una tasca comuna en la què tots hi sortirem 
guanyant a llarg termini, però que implica rascar-nos la butxaca 
a curt termini. Nosaltres però, confiem en vostra demostrada 
solidaritat i estem segurs que aquest premi reeixirà i es 
convertirà en un referent europeu en la investigació de les 
malalties visuals. I és així perquè nosaltres també “volem veure”.  

 

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 100 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 hi donem. També hem atès 
presencialment diversos socis, que tenien alguna consulta. Presencialment s’han programat 40 
entrevistes a possibles socis, en 31 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat 
32 entrevistes de voluntariat, que han comportat 26 voluntaris nous. També hem atès a 2 
estudiants que han fet pràctiques d’Integració Social amb nosaltres, la Rita i la Laia, així com 1 
estudiant en mediació de conflictes, en Joan i una alumna de formació administrativa, la Clara. 
A més col·laborem amb el Departament de Justícia de la Generalitat i hem atès 5 persones que 
fan treballs en benefici de la comunitat. 
 

Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual 
Servei estrella de la nostra associació, aquest quadrimestre hem atès 361 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 TMB, 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 124 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 16 reunions. 
 

Rehabilitació Bàsica 
És una de les àrees més valorades pels socis. Hem realitzat 10 sessions de consell sobre baixa 
visió i 6 visites de rehabilitació. A més, segueix el taller d’exercicis visuals segons el Mètode 
Bates, impartit per la Joana Garcia i cedim l’espai per a què 2 socis rebin musicoteràpia. 
 

Formació tiflotecnològica 
Aquest quadrimestre s’ha beneficiat uns 184 usuaris, a més dels beficiaris del Grup d’Ajuda. En 
detall: 65 actuacions en classes individuals a domicili, 8 actuacions en classes individuals a 
l’Associació, 82 actuacions d’atenció telefònica i 29 actuacions d’assessorament tècnic 
informàtic. A més del Grup gratuït d’Ajuda en Mòbils “Pastís de poma amb robots”, que es dona 
els divendres a les 12 h des del juny i ha comptat amb 13 sessions aquest quadrimestre. 
 

Integració Laboral 
La incorporació d’en Moisès Funes ha capgirat les fórmules d’atenció i s’han pogut millorar i ara 
podem ser un xic més optimistes sobre les oportunitats d’inserció dels nostres socis. 
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La tasca que s’ha fet té tres vessants: 1- L’atenció al soci, 2- Recerca d’aliances amb empreses 
i institucions per fer la inserció i 3- Formació dels socis per a facilitar la seva integració. Aquest 
quadrimestre hem atès al soci a casa seva en 3 ocasions, hem fet 80 atencions presencials a 
l’Associació, 136 atencions telefòniques i 17 a través de correu electrònic. Hem fet 65 contactes 
amb entitats del sector, que han suposat 26 reunions i també hem visitat 19 empreses. També  
hem fet tallers on hem atès a 26 persones i tenim 4 socis estudiant en 3 centres diferents. 
D’altra banda, s’han començat a tramitar 3 Incapacitats Absolutes i 1 de Gran Invalidesa. 
També recolzem 1 soci per fer l’ESO per a majors de 25 anys al Centre Francesc Layret. 
 

Sortides d’animació sociocultural 
El present quadrimestre hem realitzat 33 activitats d’animació sociocultural amb una assistència 
de 597 persones, superior a la del primer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de 18 
persones (18,1) per activitat. També, el 5 de març, férem una classe pilot de Cuina terapèutica. 
 

Integració Social 
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem  
format a 197 estudiants de Grau Superior de FP, 4 alumnes d’ESO, 293 escolars, a 142 
professionals, a més dels professionals dels Centres Cívics en 2 sessions. Finalment vàrem 
formar 26 voluntaris, la qual cosa implica un total de 662 persones formades o sensibilitzades. 
 

L’ASSOCIACIÓ ES MOU (Activitats i reunions) 

 
Aquí 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 10 actuacions: 

• 9 de gener: Ens reunim amb Imma Alemany, responsable de comunicació de l’IMD per 
trobar canals de comunicació amb tots els discapacitats visuals de Barcelona. 

• 25 de gener: Reunió amb Cristina Herrera per a la possible realització d’uns vídeos per a 
l’Associació per fer-ne divulgació de la mateixa. 

• 20 de febrer: Reunió amb Josep Colomina, dissenyador, per preparar la campanya per la 
Dia Mundial de la Visió. 

• 22 de febrer: Sortim al noticiari de BTV amb Julian i Roland per parlar del Taller 
d’Arteràpia que es fa a l’Associació. 

• 20 de març: Nova reunió amb Josep Colomina per preparar el disseny de la campanya 
sobre el Dia Mundial de la Visió, que es celebra a l’octubre. 

• 21 de març: Reunió amb Gerardo Garcia per a la possible realització de vídeos per a 
l’Associació per fer-ne divulgació de la mateixa. 

• 26 de març: Aparició a “Tot és possible” de Rac 1, parlant sobre la Nit de la Visió. 

• 27 de març: Aparició a ràdio Sabadell i a diversos diaris, també amb motiu de la 
celebració de la Nit de la Visió. 

• 28 de març: Apareixem a la “Nit dels Ignorants” de Catalunya Ràdio, igualment amb 
motiu de la celebració de la Nit de la Visió. 

• 3 d’abril: Reunió amb Ernesto Blanco, per crear una pàgina vinculada a la nostra sobre 
activitats socioculturals a Catalunya. 

 

Actuacions en l’àmbit de la Cultura: Turisme per Barcelona 
Fem diverses actuacions culturals, fora de les nostres sortides habituals, que cal esmentar com 
les visites turístiques de companys estrangers a Barcelona. Destaquem 1 actuació. 

• 21 de març: Reunió de la Comissió de Museus de l’IMD al Monestir de Pedralbes. 
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Integració Social: Difusió i divulgació dels nostres coneixements (AES) 
Els cursos i xerrades que oferim, en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Socials, serveixen per 
llimar les barreres mentals de la societat envers nosaltres. Són 25 accions: 

• 8 de gener: Reunió de preparació dels cursos a professionals dels Centres Cívics. 

• 10 de gener: Curs per a professionals dels centres cívics, que impartírem a Vila Urània. 

• 17 de gener: Curs a 31 alumnes de l’IES Severo Ochoa d’Integració Social. 

• 24 de gener: Curs per a professionals de centres cívics al Palau de la Virreina. 

• 24 de gener: Curs a 33 alumnes de l’IES Severo Ochoa d’Integració Social. 

• 4 de febrer: Formació a 27 alumnes, monitors del centre Set Deu. 

• 5 de febrer: Curs a 55 alumnes de l’IES Montserrat Roig de Terrassa, d’Integració Social. 

• 11 de febrer: Curs a 12 alumnes d’Arquitectura de La Salle, dins del projecte Casba. 

• 15 de febrer: Curs a 55 alumnes de l’IES Montserrat Roig de Terrassa, d’Integració Social. 

• 19 de febrer: Curs a 38 alumnes de Les Teresites, col·legi de Primària. 

• 7 de març: Curs de Braille a 4 alumnes d’ESO.  

• 7 de març: Reunió amb Carmina Borbonet i Iolanda Anguita, de l’IMD sobre la 
preparació de la Fira de la Discapacitat prevista per a l’any vinent, 2020. 

• 15 de març: Curs a 28 professionals de turisme a la Plaça Comas, organitzat per la URL. 

• 15 de març: Curs a 20 alumnes de l’IES Ferran Tallada d’Integració Social. 

• 15 de març: Curs a 35 alumnes, monitors de Set Deu. 

• 29 de març: Curs a 36 alumnes, monitors de Set Deu. 

• 29 de març: Curs a 16 comerciants de Les Corts amb la Universitat Ramon Llull. 

• 1 d’abril: Curs per a professionals dels centres cívics, impartit a La Farinera del Clot.  

• 1 d’abril: Curs a 30 alumnes de 2 classes de P3 del col·legi Frederic Mistral de Sarrià, 
amb qui comencem una nova experiència formativa explicant un conte adaptat als petits. 

• 2 d’abril: Curs a 80 alumnes del mateix col·legi Frederic Mistral de Sarrià. 

• 3 d’abril: Curs a 75 alumnes de P3 de l’escola Events, de Sant Cugat del Vallès. 

• 4 d’abril: Participem al curs d’ESADE i Fundació Prevent per a Emprenedors. 

• 4 d’abril: Curs a 70 alumnes de l’escola Ramon Fuster, de Bellaterra. 

• 29 d’abril: Curs a 58 alumnes de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Can Dragó. 

• Aquest quadrimestre hem format els 26 nous voluntaris que s’han donat d’alta. 
 

Integració Social: Divulgació social a través de la ràdio (AES) 
Seguim impulsant la transformació de Sintonia Social Ràdio en Ràdio Inclusió Les Corts. 
Aquest quadrimestre cal destacar 1 acció. 

• 16 de gener: Reunió del Grup Impulsor de Radio Inclusió Les Corts a la Plaça Comas. 
 

Noves tecnologies 
Aquest quadrimestre, a més de la formació impartida pels tiflotecnòlegs, hi ha 3 accions que val 
la pena de destacar: 

• 15 de febrer: Assistim a les Jornades fetes per Iwith sobre la nova comunicació digital. 

• 25 de febrer: Hi anem al Mobile Congress a la Fira de Montjuic, per conèixer les 
iniciatives digitals presentades en aquest congrés. 

• 28 de febrer: Hi anem al Mobile Congress a Can Padrosa (la nova Fira), per conèixer les 
novetats presentades en aquest congrés. 

 

Integració laboral 
Aquest quadrimestre hem realitzat 5 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. 
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• 25 de febrer: Ens reunim amb Josep Vidal, Director General d’Economia Social, que ens 
delega en Josep Ginesta, Secretari General de Treball, per a explicar-l’hi la nova àrea 
d’Integració Laboral. 

• 15 de març: Reunió amb Ferran Jordà, de l’INCORPORA, de Fundació “la Caixa”, per 
presentar-l’hi el nostre projecte d’Integració Social. 

• 27 de març: Reunió amb Oriol Gibert, de Barcelona Activa, per la nostra Àrea 
d’Integració Laboral i per d’altres projectes de la nostra entitat. 

• 1 d’abril: Reunió amb el director del Centre Francesc Layret per a la integració 
educacional d’un soci nostre. 

• 25 d’abril: Assistim a una conferència al Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte 
de Godó sobre la contractació laboral de persones amb discapacitat. 

 

Reivindicació dels nostres drets 
Es fonamental mantenir contacte amb les institucions per aconseguir i mantenir fites essencials 
del col·lectiu. Cal lluitar per coses que semblaven aconseguides 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. Destaquem 4 accions: 

• 5 de març: Assistim a la explicació que fa Barcelona Activa sobre les seves subvencions 
d’enguany, realitzada a les Cristalleries Planell. 

• 7 de març: Assistim a la presentació de l’anuari Corresponsables, on s’esmenten les 
empreses que fan RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i en què la fan. 

• 11 d’abril: Assistim a la jornada organitzada per PYMEC, “Mecenatge per a enfortir-nos”. 

• 26 d’abril: Assistim al dinar – conferència de la Pere Tarrés sobre el futur dels serveis 
llegida per l’Anton Costas Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona. 

 

Grup Motor de l’ADVC de finançament 
El Grup Motor per cercar finançament es dedica a cercar la col·laboració d’òptiques i centres 
oftalmològics, perquè 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 6 accions: 

• 21 de gener: Signem un conveni de col·laboració amb l’ICR (Institut Català de la Retina). 

• 21 de gener: Signem un conveni de col·laboració amb el COOOC (Col·legi Oficial 
d’Òptics i Optometristes de Catalunya). 

• 24 de gener: Reunió amb Maite, d’Equality, per a preparar la campanya per al Dia 
Mundial de la Visió d’enguany. 

• 14 de març: Reunió amb Jeroni Nadal, de la SCOFT (Societat Catalana d’Oftalmologia), 
per a establir relacions de col·laboració mútua. 

• 20 de març: Reunió amb Irene Garcia, de la Fundació IMO, per a establir relacions de 
col·laboració mútua. 

• 3 d’abril: Reunió amb Esther Prats, de la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat 
Social), per tal d’aconseguir voluntaris que ens ajudin el Dia Mundial de la Visió. 

 

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 7 actuacions a comentar: 

• 26 de gener: Assistim al comentari del Pla d’Accessibilitat de Montjuic a la seu de la 
Regidoria de Sants. 
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• Al gener: Dos socis regalen dues telelupes, que són distribuïdes a altres dos socis que 
les necessitaven. 

• 19 de febrer: Reunió amb Meritxell Virgili per programar activitats olfactives. 

• 5 de març: Anem a veure el treball fet per Sirius a la seu de la Conselleria de Treball, 
Benestar i Família. 

• 31 de març: Fem un taller de Braille a un mercat de Sabadell. 

• 3 d’abril: Reunió amb els creadors de l’aplicació “Be my eyes”, aplicació danesa 
recentment llançada a Espanya en castellà (ja existia una versió en anglès). 

• 9 d’abril: Assistim a una jornada sobre “Accessibilitat en les contractacions públiques”, 
organitzada per la Taula del Tercer Sector. 

 

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

• 22 de gener: Assistim a l’Assemblea General d’AVE (Acción Visión España), a Madrid. 

• 28 de gener: Assistim a l’Assemblea General de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva, celebrada al museu del Born. 

• 12 de febrer: Nova reunió de l’Acord per a una Barcelona Inclusiva. 

• 16 de febrer: Assistim a l’Assemblea General de Coop57, organització a la que ens hem 
sumat fa poc, als locals de la Lleialtat Santsenca. 

• 26 de març: Nova reunió de l’Acord per a una Barcelona Inclusiva a la Casa del Mar. 

• 11 d’abril: Reunió amb Emili Ruso, Pere Jansà i Pilar Guinovart, del FCB (Fútbol Club 
Barcelona) i la Plataforma d’Associacions de Persones amb Discapacitat de Les Corts. 

 

Activitats de relació associativa: Fem xarxa! 
A més de les relacions amb entitats de Segon Nivell, creiem vital fer xarxa amb d’altres 
associacions de Primer Nivell, com nosaltres, amb les que tenim objectius comuns dins la 
discapacitat visual o al marge d’aquesta. Destaquem 8 accions: 

• 2 de febrer: Assistim a l’EnCamp sobre voluntariat celebrat a Torre Jussana. 

• 11 de febrer: Assistim a la “Nit més IN” de la Fundació Grupo SIFU, al Liceu.  

• 12 de febrer: Col·laborem en la preparació de l’activitat “Història de la reivindicació de les 
persones amb Discapacitat Visual” amb la Fundación Desarrollo Comunitario. 

• 12 de febrer: Reunió de “Carrers per a Tothom”. 

• 20 de febrer: Reunió del grup 20+20+20 de Les Corts per a programar l’any. 

• 20 de febrer: Presentació de l’associació “Punt de Vista” del nostre company i soci, en 
Gabriel Mattioli, al Col·legi d’Òptics. 

• 26 de març: Nova reunió del grup 20+20+20 de Les Corts. 

• 30 de març: Assistim a la manifestació de DINCAT a la Plaça Catalunya, en solidaritat 
amb els problemes que tenen amb l’Administració pels seus tallers. 

 

Suport a la Investigació i a la Solidaritat 
Mercès a d’actes com el Tiflollibre, la Nit de la Visió o el Dia Mundial, recaptem fons per a la 
investigació, per a la solidaritat amb qui no té accés als recursos actuals Destaquem 1 acció: 

• 14 de febrer: En Felipe, el nostre psicòleg, i l’Ainhoa, la nostra treballadora social van a 
Madrid amb ocasió de l’estudi científic que fa Novartis sobre Degeneració Macular. 

 

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: 

• 14 de gener: Reunió dels treballadors de l’Associació per posar la feina en comú. 

• 16 de gener: Reunió de la Junta Directiva per preparar l’Assemblea anual. 



     

 

 8 

• 23 de gener: Hi anem al CAD (Centre d’Atenció a la Discapacitat) per resoldre diverses 
qüestions en relació amb les seves competències. 

• 23 de gener: Hi anem als Ferrocarrils Catalans per recollir informació sobre la tramitació 
de la tarja d’acompanyant d’aquesta entitat. 

• 25 de gener: Reunió amb Paco Garcia, de Netserver, per a organitzar la nostra futura 
base de dades unificada. 

• Febrer: Signatura d’un conveni amb “Corresponsables” per col·laboració mútua. 

• 22 de març: Primera reunió de socis i voluntaris amb l’objectiu d’ampliar la representació 
de l’Associació pels barris de Barcelona i tots els municipis catalans on puguem arribar. 

• 25 d’abril: Assistim a una taula rodona sobre polítiques socials amb els alcaldables de 
Barcelona, organitzada per la Taula del Tercer Sector. 

 

Relacions amb l’Ajuntament de Barcelona 
Per la seva importància, donada la nostra ubicació a la ciutat, hem decidit explicar en punt apart 
les reunions fetes amb aquesta cabdal institució. Destaquem 7 accions: 

• 12 de gener: Assistim a un congrés del mètode Bates celebrat al centre cívic Pere IV. 

• 23 de gener: Assistim a la reunió de l’Espai Barça, a la Plaça Comas. 

• 24 de gener: Assistim a l’explicació sobre les noves mesures d’accessibilitat a la xarxa 
d’autobusos de Barcelona, a la Plaça Comas, seu del Districte de Les Corts. 

• 29 de gener: Participem a la  presentació oficial de la XAVI (Xarxa d’Accessibilitat i Vida 
Independent de l’Ajuntament de Barcelona, al centre cívic Lleialtat Santsenca. 

• 8 de febrer: Reunió amb Lluís Mira, del centre cívic Pere IV, per tal que aquell centre 
emeti una pel·lícula audiodescrita de forma regular. 

• 18 de març: Assistim al Consell de Barri de Sant Ramon Nonat – Maternitat. 

• 29 d’abril: Assistim a una reunió al IMD sobre vot accessible. 
 

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 6 accions: 

• 30 de gener: Reunió amb Oriol i Maria Moro, d’Immigració, per plantejar la situació dels 
immigrants que ens arriben a la nostra entitat. 

• 1 de febrer: Assistim a un dinar – conferència a la Fundació Pere Tarrés, que tingué per 
convidat el conseller d’infraestructures, l’honorable senyor Damià Calvet. 

• 4 de febrer: Reunió amb Francesc Iglesies, Secretari General de la banda social de la 
Conselleria de Treball i Benestar Social. 

• 18 de març: Reunió amb Joana Barbany i Ricard Faura, del Departament de Noves 
Tecnologies, per parlar de la formació en noves tecnologies de les persones amb 
discapacitat visual. 

• 21 de març: Reunió amb Olímpia Garcia, Chus Labordena i David Garey, del 
Departament de Salut, per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat visual 
davant d’aquesta Conselleria. 

• 1 d’abril: Reunió amb Mònica Ribas i Cecília Fàbregas, de la Conselleria de Treball, 
Benestar i Família per què tothom que passi pels CAD sigui informat i se’ls derivi vers 
nosaltres, si s’escaiés. 
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ARTICLE A FONS 

 
 
 
Una altra fita cultural a l’abast de la mà: El 2 x 1 a centres culturals 

 
 
Ja podem dir que són moltes les entitats culturals que ofereixen a les persones amb 
discapacitat la possibilitat del Dos Per U. És a dir oferir de forma gratuïta l’entrada a 
l’acompanyant de la persona que el requereix per a fer la mateixa activitat que desenvolupa la 
persona amb discapacitat, també de les persones cegues, malgrat la coneguda trava 
burocràtica sobre la (no) necessitat de Tercera Persona. 
 
Aquesta fita és molt important perquè implica un canvi radical en el concepte de servei cultural 
que s’ha tingut fins ara. Si, fins ara, l’accessibilitat depenia de la bona voluntat dels estaments 
culturals i, amb freqüència, de les persones que cobreixen l’atenció al client (en les entitats 
privades) o l’atenció al ciutadà (a les públiques). Ara, un cop implementada la legislació i bona 
part de la normativa que se’n deriva, comencem a trobar una veritable voluntat d’exercir una 
accessibilitat inadvertida i universal. La formació dels professionals està donant fruits, com la 
que, encara ara, portem a terme amb els professionals dels centres cívics de Barcelona. 
 
Ara cal que aprofitem aquesta empenta, perquè si no hi hagués resposta, de seguida es 
refredarien els ànims i els catastrofistes, aprofitaran per assegurar que a les persones amb 
discapacitat no els hi interessa la Cultura. 
 
Altre benefici que ha aparegut, com a mínim als centres cívics barcelonins, és el descompte 
que tenen les persones amb grau de discapacitat reconegut en els cursos que imparteixen, als 
quals tindran un bon descompte en el preu, ja de per si molt assequible, que anirà en funció del 
grau de discapacitat de l’usuari; la qual cosa deuria permetre que moltes persones que, fins 
ara, no s’atrevien a provar aquestes activitats, ara s’animin a fer-ho. No patiu per la formació 
dels professors, que d’això ens estem encarregant nosaltres. D’aquesta manera esperem 
establir una sinèrgia que millori la integració del nostre col·lectiu i l’eficiència dels centres cívics, 
així com la nostra mateixa. Sou molts els qui no podeu venir fins l’associació per rebre atenció 
adaptada a les vostres necessitats, si aconseguim que es faci, de continent, a qualsevol centre 
cívic, llavors podrem dedicar els nostres esforços a coordinar i millorar l’atenció d’aquests 
professionals i no provar de substituir-los, constituint ghettos especialitzats, quan la societat 
pretén anar-hi per una altra banda. Només li hem de saber mostrar el camí. 
 
El futur de la Cultura és integrador i accessible, o no tindrà futur. Això ho saben i es volen posar 
les piles. Donem-los-hi un cop de mà! 
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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 
 


