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Quatre campanyes de divulgació!
Hi ha molta feina per fer. Hem de fer conéixer la Societat les nostres necessitats i les
nostres capacitats, com portem fent des del primer dia. Ara hem engegat quatre campanyes
simultànies de divulgació. Unes ja funcionaven, però se’ls hi afegeixen d’altres que son
noves, encara que per a nosaltres no sigui nou el seu contingut, però si que sabem que la
major part dels nostres conciutadans necessiten que els expliquem (o els recordem)
algunes coses fonamentals per promoure una millor qualitat de vida per a tothom.
1)
Campanya de difusió del Telèfon de l’Ull. La més antiga de les que portem entre
mans. El servei funciona regularment. Tenim dos tríptics sobre el predit servei i
referències a ell en la resta de mitjans propis de comunicació. Aquest servei ara
prendrà força perquè la Federació “Acción Visión España” ens donarà suport en la
difusió i execució del servei, amb el suport del Ministeri de Sanitat i Assuptes
Socials, així com del Reial Patronat de la Discacitat.
2)
Campanya “Tinc Baixa Visió”. Pretén identificar socialment els afectats
mitjançant una escarapel·la. Aquesta campanya la portem en col·laboració amb la
federació “Acción Visión España”, que va fer seva la iniciativa d’Itxaropena, una
associació homòloga a la nostra del País Basc. A Catalunya som nosaltres el punt de
referència d’aquesta campanya.
3)
Campanya “Com interactuar amb una persona amb discapacitat visual”. La
més recent de totes. Amb un tríptic que ofereix un decàleg d’actuacions correctes
per relacionar-se de manera adient amb el nostre col·lectiu.
4)
Campanya “Fes-te una ITVisual”. Començada l’any passat sota aquest lema i
format, pretén encoratjar la població per prevenir les malalties visuals fent-se
revisions òptiques i oftalmològiques periòdiques.

(Peu de foto: Tríptics de les campanyes)
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El que costa d’aconseguir les coses
Per a què us en feu una idea del que ens costa moure les
institucions, que tenen uns temps i una burocràcia ben
enfarfegada i exasperant, us expliquem les “aventures” del
projecte de formació dels professionals dels Centres Cívics, per
tal que puguin atendre correctament les persones amb
discapacitat.
Hom pensaria que formar els professionals dels Centres Cívics
només significaria fer una relació de centres i fer un calendari
per les formacions.
Lluny d’això, després de molt temps de proposar-ho en els
centres i a l’Ajuntament, de qui depenen, finalment es va donar
llum verda al projecte i, dins de l’espai “Per a una Barcelona
més Inclusiva”, hem anat fent una sèrie de reunions
preparatives, més de deu, des del maig.
Vàrem crear una comissió específica dins de “Per a una
Barcelona més inclusiva”, anomenada “Oci i Cultura”. Vàrem, fer
una assemblea general per constituir aquesta comissió i al dia
següent (17 de juliol) dues reunions per fer preparatius de cara a
la formació dels Centres Cívics.
Passat l’estiu tornem amb ànims redoblats i veurem quantes
reunions més haurem de fer abans de poder formar el primer
grup de professionals dels Centres Cívics.
Continuarem informant-vos, sobre aquest tema concret i sobre
tots els altres projectes que portem entre mans, que no són
pocs.
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(Peu de foto: Sala d’un centre cívic)

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 250 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 26
entrevistes a possibles socis, en 18 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat
12 entrevistes de voluntariat, que han comportat 5 voluntaris nous. També hem atès a 2
estudiants que han fet pràctiques de Integració Social amb nosaltres, l’Alba i la Raquel. 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 365 sol·licituds, la qual
cosa representa un 98,6% de les demandes, havent atès gairebé totes les demandes
d’acompanyament puntual i la major part d’acompanyaments regulars. Hem observat una
reducció de la demanda de serveis, deguda a l’extensió del servei Porta a Porta, servei de taxi
a preu de bitllet de 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 80 sessions individuals i es
continuen els dos grups d’ajuda mútua: Un, setmanal, format per persones entre 35 i 55 anys,
que va mantenir 12 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. Hem realitzat 9 visites de rehabilitació i s’ha atès
a 4 pacients de diferent estat visual. A més de 10 accions puntuals per a persones amb baixa
visió. S’ha continuat impartint fins a l’estiu un taller d’exercicis visuals, segons el Mètode Bates,
impartit per la Joana Garcia.

Formació tiflotecnològica
Aquest quadrimestre s’han fet en aquesta àrea 227 actuacions. En detall: 60 actuacions en
classes individuals a domicili, 12 actuacions en classes individuals a l’Associació, 106
actuacions d’atenció telefònica, 59 consultes Online i 55 actuacions d’assessorament tècnic
informàtic. A més del Grup gratuït d’Ajuda en Mòbils “Pastís de poma amb robots”, que es dóna
els divendres a les 12 h des del juny i han participat 28 persones que han passat per ell.

Integració Laboral
S’han atès 6 peticions noves d’inserció laboral, si bé no s’ha aconseguit cap inserció laboral.
D’altra banda, s’han començat a tramitar 6 Incapacitats Absolutes i 3 de Gran Invalidesa.
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Sortides d’animació sociocultural
El present quadrimestre hem realitzat 27 activitats d’animació sociocultural amb una assistència
de 424 persones, molt similar a la del primer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana de
16 persones (15,7) per activitat.

Integració Social
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem
format a 30 escolars, a 96 professionals, a 20 persones inscrites al SOC, i a 5 voluntaris
nostres. En total formàrem 133 persones. A més vàrem desenvolupar tallers de Braille per a
divulgació del sistema (en especial per als nens) i a per l’Associació de comerciants 08028.

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 2 actuacions:
•
•

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”.

Actuacions en l’àmbit de la Cultura: Turisme per Barcelona
Fem diverses actuacions, al marge de les activitats d’animació pròpiament dites que cal
esmentar com les visites turístiques de companys estrangers amb discapacitat visual a
Barcelona. Aquest quadrimestre destaquem 3 actuacions:
•
•
•

7 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 166.
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 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 8 accions:
•
•
•
•
•
•
•
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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.
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).
Aquest quadrimestre s’han format els 5 nous voluntaris nostres, apuntats en el període.

Integració Social: Divulgació social a través de la ràdio (AES)
Durant el mes d’abril vàrem participar radiofònicament a la Jornada de Geolocalització de la
Universitat Politècnica de Catalunya, cercant totes les possibles millores d’accessibilitat per a
les persones amb discapacitat.
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.
També al mes de juny, impulsat des de l’associació, es va cobrir radiofònicament la cursa de
10 km popular i la de 2 km adaptada, que organitza el Futbol Club Barcelona.
Durant el mes de juliol vàrem mantenir des de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya i la
resta d’entitats, una trobada amb l’Ajuntament per a matisar algunes coses en vistes a
setembre en tot allò relacionat amb la ràdio del Districte.
També aquest trimestre 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.

Noves tecnologies
Aquest quadrimestre, a més de la formació impartida pels tiflotecnòlegs, hi ha 1 acció que val la
pena de destacar:
• 15 de juny: Assistim a un curs sobre Pages adaptat a la Tenda Apple de Passeig de
Gràcia, fet a petició nostra.

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

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 nostre es tregui l’ESO per a adults.

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 3 accions:
•
•
•

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.
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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 6 accions:
•
•
•
•
•
•

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.

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 3 actuacions a comentar:
• 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.
• 4 de juliol: Es reuneix la Taula d’Assessors (en accessibilitat) del Futbol Club Barcelona,
on estem representats.

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 3 accions:
•
•
•

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.

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 9 accions:
•
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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.

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 1 acció:
•

Aquest trimestre s’ha aconseguit 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. El termini per ampliar el capital del premi encara és obert.
Cap aportació és massa petita.

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 6 accions:
•
•
•
•
•

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.

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 11 accions:
•
•
•
•
•
•
•

2 de maig: Reunió amb Agustí i Toni Coll de l’Ajuntament de Barcelona per presentar-los
el nostre projecte de Fira Inclusió.
22 de maig: Assistim a comissió de Formació de Per una Barcelona més Inclusiva.
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 Ramón – Maternitat.
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•
•
•
•

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.

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 4 accions:
•
•
•
•
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25 de maig: Visita de Projecte del nostre projecte sobre immigració, feta des del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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.

ARTICLE A FONS

Cal ser presents a tot el territori
A mesura que creixem en nombre de socis, cada cop és més freqüent de tenir-ne fora del
nostre radi immediat d’actuació. Estem molt ben implantats institucionalment a Les Corts i a
l’IMD (Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona) i, en definitiva, davant de
l’Ajuntament i també de la Generalitat i els seus diferents Departaments. A tots ells fem valer
els nostres drets i procurem que s’atengui institucionalment a la millora de la qualitat de vida del
nostre col·lectiu.
Hem d’aprofitar el nostre major nombre de companys per tal d’arribar als llocs on, fins ara, no
hem arribat o ho hem fet de forma puntual o discontínua. És a dir, us encoratgem a que, en la
mesura de les vostres forces, us comprometeu amb l’Associació i amb el col·lectiu, per tal de
fer arribar la nostra veu, que és la vostra, a tots els racons. A les reunions del vostre barri (ara
que l’Ajuntament vol promoure la participació dels veïns). Igualment al vostre poble o en
qualsevol àmbit de decisió que creieu que podríeu ser útils al col·lectiu.
No es tracta només d’aprofitar els contactes que podeu tenir vosaltres, l’Associació provarà
d’obrir-vos portes, que és obrir-les a si mateixa. Si entre tots podem donar un servei més útil i
més proper, tots en sortirem guanyant. Vosaltres també, no ho dubteu. El servei a la comunitat
és un al·licient increïble per superar les inconveniències que diàriament ens imposa la nostra
salut, ens fa sentir orgullosos de nosaltres mateixos i ens fa palès que som útils a la Comunitat.
A mig termini volem establir delegacions pel territori. Hom sempre pensa en les capitals de
província, però hi ha llocs com Terrassa, Sabadell, Vilafranca o Tortosa, posem per cas on, si
surt algú que se’n vulgui fer càrrec d’obrir una delegació, provaríem de fer-ho.
De moment, la delegació més avançada, si bé encara a les beceroles, és la de Girona. Allà
sembla que tenim gent disposada a dedicar-ne algun dia per setmana i alguns contactes amb
l’Ajuntament de Girona ens indiquen que podríem aconseguir un espai en algun hotel d’entitats
o fórmula similar.
Us seguirem informant i estaria bé que ens
comuniquéssiu la vostra disponibilitat per servir en
alguna d’aquestes delegacions o bé de fer de
representants davant de les institucions a prop
vostre. Ens hem d’organitzar perquè estem a punt de
fer un gran pas, però no el podrem donar sense el
vostre suport.
(Peu de foto: Vista general de Girona)

9

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)
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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

