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Finalment se segueix la nostra filosofia
de formació
Ha costat molts anys d’insistència, però finalment l’Ajuntament ha assumit que, sense
formar els professionals, no es pot donar una accessibilitat real. Per això, a més de dotar
dels recursos d’accessibilitat que requereixen els Centres Cívics, ara estem formant el
professionals d’aquests centres per tal que siguin capaços d’atendre de forma adient les
persones amb discapacitat amb què es trobin en el seu dia a dia.
Aquest canvi de paradigma és fonamental no només per atendre adequadament a la gent
amb discapacitat, sino també per a que les inversions en accessibilitat siguin rendibles. De
què serveix comptar amb una telelupa o una cabina d’audició, si quan ve una persona amb
discapacitat visual es desconeix la seva existència i el seu ús?
Com veieu estem a un altre nivell del purament reivindicatiu. Ara aportem la nostra
experiència per millorar la nostra relació amb la societat general i anem de la mà de les
institucions, ja no les hem de convéncer de la necessitat i conveniència de l’accessibilitat,
sino que ens escolten i ens pregunten per a arribar a l’objectiu que ja ens és comú.

(Peu de foto: Centre Cívic Vil·la Urània, on s'ha fet el primer curs per a professionals de Centres Cívics)
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L’accessibilitat econòmica també és necessària
Fa alguns anys que es mirà de calcular el cost econòmic que
recau en les persones amb discapacitat per enfrontar les seves
necessitats derivades de la seva discapacitat. Resultava
colpidor constatar com, a més del cost emocional i de l’esforç
personal per superar la discapacitat, aquesta implicava un cost
ben pesant per a l’economia dels individus i de les seves
famílies.
Les institucions culturals han pres bona nota d’això i, esperonats
per la insistència de les associacions de persones amb
discapacitat, com la nostra, han començat a oferir descomptes
en els preus que ofereixen a la ciutadania general. Volem
destacar els centres cívics, gimnasos públics i piscines
públiques, que ja ofereixen el 2 x 1, és a dir, que l’acompanyant
de la persona amb discapacitat entra de forma gratuïta i a més
d’assistir a la persona amb discapacitat, pot gaudir dels
mateixos serveis que aquesta. Els centres cívics, a més, es
plantegen de cobrar a les persones amb més d’un 65% de grau
de discapacitat (com és el cas de les persones amb ceguesa
legal), només un 25% del preu de la matrícula en els cursos i
tallers que ofereixen.
També alguns teatres estan optant per oferir el 2 x 1 i, a més,
disposem del servei “Apropa Cultura”, que ens permet accedir a
un munt d’ofertes culturals (tan a persones amb discapacitat
com als seus acompanyants) a uns preus molt especials: A 9
euros per a l’Auditori de Barcelona, 10 euros per anar-hi al
Palau de la Música o 14 euros per veure una obra de teatre al
Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta facilitat, però, només es
pot fer amb molta antelació i a través d’associacions
enregistrades en l’aplicatiu de l’Apropa Cultura.
Així doncs s’alleuja el sobrecost que tenim les persones amb
discapacitat per a desenvolupar les accions quotidianes que
tothom hem d’atendre. En els casos explicats entorn a la
Cultura, a la que tenim dret, però també moltes dificultats per
accedir-hi, especialment les persones amb discapacitat
sensorial, com nosaltres.

(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 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 22
entrevistes a possibles socis, en 14 d’elles la persona s’ha fet sòcia finalment. Hem programat
10 entrevistes de voluntariat, que han comportat 3 voluntaris nous. També hem atès a 2
estudiants que han fet pràctiques d’Integració Social amb nosaltres, la Paola i la Rita, així com
un estudiant d’Integració Laboral, en Moisés. A més col·laborem amb el Departament de
Justícia de la Generalitat i hem atès 4 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 291 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 98 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 11 reunions.

Rehabilitació Bàsica
És una de les àrees més valorades pels socis. Hem realitzat 8 visites de rehabilitació. S’ha
consolidat el taller d’exercicis visuals, segons el Mètode Bates, impartit per la Joana Garcia.

Formació tiflotecnològica
Aquest quadrimestre s’ha beneficiat uns 319 usuaris. En detall: 68 actuacions en classes
individuals a domicili, 5 actuacions en classes individuals a l’Associació, 109 actuacions
d’atenció telefònica i 41 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 de 4 a 8 persones per sessió, és a dir una mitjana de 96 usuaris.
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Integració Laboral
Mercès a les pràctiques de Moisès Funes, hem pogut contactar amb tots els socis que havien
mostrat interès en aquesta àrea i s’ha donat notícia de l’existència de la mateixa a la resta.
D’altra banda, s’han començat a tramitar 3 Incapacitats Absolutes i 2 de Gran Invalidesa.

Sortides d’animació sociocultural
El present quadrimestre hem realitzat 30 activitats d’animació sociocultural amb una assistència
de 343 persones, molt similar a la del tercer quadrimestre de l’any anterior, amb una mitjana
d’11 persones (11,4) per activitat.

Integració Social
Amb el suport de l’Aula d’Estudis Socials (AES) hem fet un seguit d’accions formatives. Hem
format a 45 alumnes universitaris, 379 estudiants de Grau Superior de FP, 60 alumnes d’ESO,
48 escolars, a 65 professionals, entre ells més de 26 professionals dels Centres Cívics en 4
sessions, 2 com a professors i 2 com a testimonis. Igualment vàrem formar 19 alumnes de
Disseny Gràfic a Barcelona Activa i també a 15 voluntaris. Finalment vàrem atendre a 20
estudiants que realitzaven el seu treball de síntesi. La qual cosa implica un total de 651
persones formades o sensibilitzades.

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 3 actuacions:
•
•
•

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.

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 44 accions:
•
•
•
4

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 NonatSagrat 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 d’Integració Social de Bemen3.
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.
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•
•

Aquest quadrimestre hem atès a 20 estudiants que feien els seus treballs de síntesi, tan
d’ESO com de Batxillerat.
Aquest quadrimestre s’han format els 3 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. Aquest quadrimestre cal destacar 6 accions.
•
•
•
•
•

•

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.

Noves tecnologies
Aquest quadrimestre, a més de la formació impartida pels tiflotecnòlegs, hi ha 2 accions que val
la pena de destacar:
• 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
Aquest quadrimestre hem realitzat 6 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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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.

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. Destaquem 2 accions:
•
•

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
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:
•
•
•

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
El Grup Motor per cercar finançament es dedica principalment a cercar la col·laboració
d’òptiques i centres oftalmològics, per tal que ens permetin fer difusió dels nostres serveis, ens
ajudin en aquesta difusió i derivin els seus pacients vers a l’Associació quan calgui, a més
d’oferir descomptes als nostres associats. Donarà fruits a mig i llarg termini, però ja comencem
a palpar resultats esperançadors. El grup s’ha reunit quinzenalment i destaquem 3 accions:
•
•
•

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. Hem de remarcar
en aquest àmbit 19 actuacions a comentar:
• 6 de setembre: Assistim a la presentació 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.
• 14 de setembre: 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.
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• 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’etiquetatge 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.

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 7 accions:
•
•
•
•
•
•
•
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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 9 accions:
• 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.

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:
•

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.

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 5 accions:
•
•
•
•
•

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 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 9 accions:
•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•

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
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 3 accions:
•
•
•

23 d’octubre: Reunió amb Carme Bertral, secretaria d’Atenció Sanitària i Participació i
amb Montse Garcia del Consell Consultiu del Pacient.
20 de novembres: 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.

(Peu de foto: Pati dels Tarongers al Palau de la Generalitat)
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ARTICLE A FONS

Accessibilitat a la Cultura i divulgació de la nostra problemàtica
Ens fa molta il·lusió veure créixer els projectes que varen tenir l’impuls primer amb l’Aula
d’Estudis Socials i amb l’Associació. Ens referim al Festival Inclús, que el 2018 va arribar a la
sisena edició amb gran èxit de públic i un palmarès ben interessant, produït per FishMuvi.
Sense anar més lluny el festival s’inaugurà amb la pel·lícula “Campeones”, que ja estava
nominada per als Òscar i, hores d’ara, en revisar aquest article, ja ha aconseguit el Goya a la
millor pel·lícula espanyola de 2018. Un èxit immens per a la integració de les persones amb
discapacitat, però també mostra el bon ull dels seleccionadors del Festival. Això és un “ple al
15”, sense cap mena de dubte.
A l’edició passada, de 2018, va tenir a prop de 2.500 espectadors, com l’any anterior i podem
destacar, que ara, el Festival Inclús s’inscriu ja en el marc d’una ciutat com Barcelona, pionera
en innovació i inclusió amb la voluntat d’esdevenir una ciutat que fan les persones. El festival
està esdevenint una cita anual de l’agenda cultural de la ciutat i referma el seu compromís amb
l’art audiovisual, la consciència social i el caràcter innovador, alhora que aglutina a entitats del
Tercer Sector, professionals i aficionats del món audiovisual amb el públic general.
D’altra banda, encara que no va ser idea nostra, només que vàrem tenir notícia del projecte del
Festival Simbiòtic, de seguida ens vàrem engrescar i el recolzem des dels seus inicis. Aquest
festival d’arts escèniques adaptades, organitzat per We Act Assoc., té la característica que els
seus promotors proven d’engrescar els autors teatrals a incorporar les mesures d’accessibilitat
des de la creació de l’obra, essent integrades pel propi autor a la seva obra. Si l’audiodescripció
havia nascut com la “traducció” de les escenes visuals a la paraula, si l’autor dona les
indicacions pertinents, de la mateixa manera com les dona per a l’escenografia,
l’audiodescriptor esdevé una peça més de l’engranatge de l’obra i no un afegit. De igual manera
i, tal com s’assenyalava a la roda de premsa prèvia al Festival, es pot afegir la llengua de
signes dintre d’escena, de manera que el públic oient veu una coreografia i el públic signant
segueix els diàlegs de forma molt més inclusiva.
A la tercera edició d’aquest festival varen comptar
amb el recolzament del Teatre Lliure, fent-se tres
representacions al Mercat de les Flors de Montjuïc.
A una d’elles, “Cáscaras vacías” hi participava
l’actor amb discapacitat visual Jesús Vidal, que
també rebria un Goya enguany, el de millor actor
revelació espanyol. No cal dir que el Festival
Simbiòtic l’havia encertat de ple en programar
aquesta obra i que el cinema espanyol pot
reivindicar-se com veritablement inclusiu després
d’aquests premis Goya.
(Peu de foto: Jesús Vidal recull el premi Goya a millor actor revelació)
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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)
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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

