Memòria 2020
1. Resum 2020
Aquest 2020 s’ha constituït la Fundació Punt de Vista. A l’assemblea general de
l’Associació Punt de Vista del 22/1 es va aprovar la creació de la fundació, tràmit que va ser
positivament registrat el 6/10. L’activitat realitzada actualment es fa mantenint la doble
estructura jurídica, amb intenció de tancar l’associació el proper 2021.
L’activitat de l’entitat ha estat alterada profundament per la situació derivada de la
pandèmia de la Covid19. Fins el març es van realitzar diverses activitats presencials, en les
línies de projecte de l’entitat però d’ençà l’inici de les restriccions fins ara no s’ha pogut
recuperar la presencialitat, pel que els projectes diversos s’han desplaçat al núvol i entorns
online. Les xerrades de sensibilització a escoles i empreses s’han aturat a l’espera de que la
situació sanitària les torni a fer possibles
Amb la constitució de la Fundació l’entitat ha arrencat el projecte d’impuls a la ciència
contra la ceguesa. S’ha signat un acord de col·laboració amb ARVO Foundation (USA) per a
oferir el Point Of View Award, premi al millor article científic del camp, que s’oferirà anualment
començant el 2021. Alhora, l’entitat ha començat a teixir xarxa amb els agents científics locals
per a impulsar la recerca i a realitzar activitats de divulgació científica.

Globalment, la valoració de l’any és agredolça. Per una banda l’activitat presencial ha
decaigut, però alhora l’entitat s’ha consolidat internament, tant a nivell jurídic com de processos
i coordinació. La Fundació Punt de Vista que afronta els reptes de 2021 és un projecte més fort
que el que va començar 2020 i que camina positivament vers els seus objectius

2. Activitats realitzades
PROJECTE ACOMPANYAMENT:
●

●

●

Dinamització GAM a centre ocupacional TEAS (gener - març)
○ Facilitació Grup d’Ajuda Mútua per a 11 persones amb pluridiscapacitat i dèficit
visual i una treballadora social
○ Maria Petit i Gabriel Mattioli
Suport i acompanyament a persones que afronten una pèrdua visual
○ Assistència, suport, resolució de dubtes, mentoria i acompanyament a 20
persones amb pèrdues visuals diverses. Fins el març realitzat presencialment,
d’ençà per mitjans online
○ Equip de voluntaris
Difusió projecte a sessions clíniques d’hospitals: Sant Joan de Déu
○ Dinamització sessió clínica a hospital SJDD al gener, on es va explicar el
projecte i presentar el servei d’acompanyament
○ Carla Casals i Gabriel Mattioli

PROJECTE SENSIBILITZACIÓ:
●

●

●

Empreses: Activitats de sensibilitació en la diversitat visual i captació de fons
○ AlchemLife (gener): Carla Casals i Gabriel Mattioli
○ YogaOne (febrer):
Maria Petit i Gabriel Mattioli
Escoles: Activitats de sensibilitació en la diversitat visual
○ Súnion (gener):
Maria Petit
○ Joan Brossa (febrer):
Maria Petit i Carla Casals
Increment significatiu activitat online: Adicionalment a l’activitat regular de l’entitat
○ Recursos accessibles per situacions de confinament
○ Bons hàbits i salut visual per situacions de confinament
○ Instagram Lives (mensual a partir d’octubre) amb persones amb diversitat visual i
de rellevància en el seu sector
○ Coffee Breaks (mensual a partir de desembre), entrevistes amb científics de
prestigi internacional del sector de la visió

PROJECTE CIENTÍFIC:
●

Acord amb ARVO per oferir el Point Of View Award el 2021 (desembre)

ALTRES:
●

●
●

●

Constitució Fundació:
○ Aprovat en Assemblea General Ordinària de l’Associació Punt de Vista (gener)
○ Constitució i acta fundacional (febrer)
○ Resolució positiva Registre de Fundacions de la Generalitat (octubre)
Traducció i renovació de la pàgina web
Creació recursos audiovisuals
○ El·laboració del vídeo de presentació del projecte de la fundació
○ Recursos diversos disponibles a web i xarxes socials
Acte de presentació de la fundació previst per 9/12/20 posposat a 9/6/21 per la
pandèmia

3.Esdeveniments participats
Durant 2020 l’entitat ha participat en els següents esdeveniments de tercers:
●
●

Cinema de Consciència de Tarannà Viatges (octubre): Passi del documental “Kayak
no limits: Menorca a Cegues” al Cinema Girona on la recaptació va ser donada a PdV
Participació al Congreso Internacional de Trauma Ocular organitzat per FaCoCaribe
(desembre)

4.Subvencions públiques atorgades
●

Ajuntament de Barcelona - 6.350€
○ Projecte: Acompanyament a persones amb pèrdua visual
○ Projecte: Capacitats en la discapacitat visual

●

Diputació de Barcelona - 2.236,97€ (pendent de cobrament)
○ Projecte: Capacitats en la discapacitat visual

5. Persones a PdV
PATRONAT: Òrgan de govern de la fundació
● Presidència: Col·legi d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya
● Secretari:
Dr. Jesús Díaz Cascajosa
● Vocal:
Associació Discapacitat Visual Catalunya B1B2B3
EQUIP MOTOR: Òrgan de govern de l’associació
● Presidència:
Gabo Mattioli
● Vicepresidència:
Maria Petit
● Secretaria:
Carla Casals
● Tresoreria:
Òscar Alpuente
● Vocal:
Pep Llop
PERSONAL REMUNERAT: Actualment hi ha 3 persones remunerades a l’entitat, totes elles
pagades en règim d’autònoms
●
●
●

Gabo Mattioli: 850€ + impostos (mensual a partir de setembre)
○ Direcció de la fundació, coordinació general i coordinació projecte científic
Carla Casals: 250€ + impostos (mensual a partir d’octubre)
○ Coordinació projecte sensibilització i comunicació
Adriana Díaz (Agència Godai): 300€ + impostos (mensual, tot l’any)
○ Tècnica de comunicació i community manager a XXSS

PERSONAL VOLUNTARI:
●
●
●
●

Patronat
Equip Motor
Equip persones voluntàries: 15 persones amb pèrdues visuals diverses pel servei
d’acompanyament a persones afectades
Cercle extern de professionals: Assessorament en el projecte

SOCIS: Actualment 129 persones (99 a principis de 2020)

6. Tancament comptes 2020
Remanent 2019: 6794€
Total ingressos: 26.293,26€
Total despeses: 23.614,57€
Saldo final: 2678,69€

INGRESSOS 2020
Concepte

Pressupost

Associació

Fundació

Final

Quotes (*)

14.500

2.995

2.860

5.855

Subvencions

3.000

6.350

0

6.350

Donacions

5.000

5.860

435,26

6.295,26

Projectes

2.000

247

752

999

Remanent

6.500

6.794

0

6.794

TOTAL

31.000

15.452

4.047,26

26.293,26

DESPESES 2020
Concepte

Pressupost

Associació

Fundació

Final

PoV Award 2021

2.700

0

2513,78

2.513,78

Coworking

2.000

1.058,75

0

1.058,75

Comunicació

5.000

5.289,26

0

5.289,26

Administració

2.250

1.545,62

0

1.545,62

Direcció i coord
projectes

4.000

6.177

0

6.177

Capital fundació

7.500

7.500

0

7.500

Imprevistos

5.000

323.3

206,86

530,16

TOTAL

28.700

20.889.93

2.720,64

23.614,57

7. Pla de comunicació
Durant tot l’any s’ha comptat amb l’Adriana Díaz, de l’Agència Godai de comunicació,
com a tècnica en comunicació i community manager a XXSS. A més, a partir d’octubre la Carla
Casals agafa la coordinació general de la comunicació a l’entitat.
Trimestralment l’entitat ha revisat l’estratègia de comunicació a XXSS, revisat continguts
i actualitzat calendari de publicacions. Mensualment s’ha enviat newsletter a totes les persones
sòcies amb les últimes notícies de l’entitat.
A XXSS l’activitat ha estat contínua i actualitzada segons el moment. Durant els mesos
de confinament i alarma sanitària no s’ha aturat la comunicació i s’han realitzat campanyes
específiques sobre recursos accessibles, bons hàbits de salut visual, visibilització de persones
amb diversitat i d’altres. L’últim trimestre de l’any s’ha començat a retransmetre en directe
Instagram Lives (30 mins) amb persones rellevants en el seu àmbit amb la visió afectada un
cop al mes. També amb periodicitat mensual s’ha començat un cicle d’entrevistes anomenat
Coffee Break amb investigadors del camp de prestigi internacional.
A finals de 2020 l’entitat compta amb 880 seguidors a Instagram, 314 a Twitter i 150 a
Facebook.
Enguany s’ha renovat la plana web (www.pdvista.org), s’ha traduït a l’anglès i s’ha
gravat un vídeo de presentació del projecte d’entitat, entre altres materials audiovisuals
generats.
A premsa i mitjans audiovisuals la pandèmia ha fet que gairebé no s’hagi pogut incidir. A
nivell individual diversos membres de PdV han participat en programes a TV (Tabús a TV3),
ràdio i premsa escrita; però no per parlar explícitament de PdV

8. Pressupost 2021
INGRESSOS

DESPESES

Quotes

20.000

PoV Award

21.000

Subvencions

20.000

Congressos

1.000

Donacions

17.500

Coworking

1.500

Tallers / xerrades

1.000

Comunicació

5.000

Projectes fundrising

8.000

Administració

4.000

Material

3.500

Salaris

20.500

Capital fundacional

2.500

Imprevistos

5.000

TOTAL

64.000

Romanent 2020

TOTAL

2.500

69.000

