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1. Resum 2021

Aquest any 2021 ha estat un any de consolidació interna de l’entitat. L’allargament de la
pandèmia i els periòdics rebrots que s’han viscut han limitat significativament la capacitat de la
fundació de realitzar activitats “externes”. Per això, sobretot durant els primers 6 mesos de
l’any, la major part de l’energia i feina feta s’ha dedicat a la consolidació interna de la fundació i
l’estructuració d’equips de treball.

Enguany s’ha acabat amb la dualitat jurídica associació-fundació que s’arrossegava
d’anys anteriors, simplificant la personalitat jurídica a tan sols la Fundació Punt de Vista. Alhora,
la capacitat econòmica de l’entitat s’ha duplicat, com recull el tancament contable de l’any que
presenta xifres de més del doble de les de l’any anterior. Una part significativa d’aquest
increment han estat les notables donacions privades rebudes aquest any per a finançar el
projecte científic.

Pel que fa als projectes realitzats, tots (llevat del d’acompanyament) han crescut molt
significativament. El premi científic POV Award ja és una realitat i enguany s’ha donat la
primera edició. Les activitats a escoles han guanyat notorietat i des de setembre 2021 hi ha una
demanda mensual de xerrades a centres educatius. Malgrat que no s’hagin realitzat activitats a
empreses (principalment per la por a possibles rebrots que ha limitat enormement la demanda
d’activitats per part d’externs), s’encara 2022 amb diverses possibles activitats a realitzar en un
futur pròxim.

L’únic projecte que no ha crescut a aquest nivell ha estat el d’acompanyament. No s’ha
recuperat l’activitat de Grups d’Ajuda Mútua i les restriccions en l’àmbit hospitalari han fet que
no s’hagi pogut fer la difusió esperada ni tenir la incidència prevista a principis d’any. En vistes
d’aquestes dificultats externes, en aquest àmbit de projecte s’ha treballat en el creixement,
cohesió i formació de l’equip de voluntariat.

Enguany s’han realitzat diverses activitats externes. La més important de totes elles ha
estat la presentació del llibre “Medallas de Chocolate”, escrit per la Carla Casals i presentat a
finals d’octubre. L’acte de presentació d’aquest llibre solidari (tots el beneficis estan destinats a
finançar el POV Award) va aplegar prop de 180 persones. També es va organitzar un
contacontes per Sant Jordi i un vermut solidari a finals d’any.

La valoració global de l’any és positiva malgrat que la pandèmia no ha permès la plena
activitat de la fundació. El projecte Punt de Vista, especialment a partir del darrer trimestre amb
l'alleujament de les restriccions ha viscut un creixement notable que fa que les perspectives per
l’any entrant siguin molt positives.



2. Activitats realitzades

PROJECTE ACOMPANYAMENT:

● Consolidació equip de voluntaris i voluntàries
○ S’han realitzat 2 trobades pel voluntariat on s’ha revisat el projecte i reconstruït la

proposta d’acompanyament de Punt de Vista
○ S’ha documentat el projecte d’acompanyament i estructurat el funcionament

intern de l’equip i del servei
○ Actualment, l’entitat compta amb 15 persones voluntàries actives

● Formacion pel voluntariat de l’entitat
○ S’han realitzat 3 sessions formatives, amb un total de 12h de formació en:

■ Processos naturals i patològics del dol
■ Escolta empàtica
■ Principals patologies oculars i visuals
■ Baixa visió

● Acompanyament a persones afectats per una pèrdua visual
○ S’ha incorporat la Sònia Hernàndez i el Pablo Béjar a la Carla Casals en la

coordinació del projecte
○ Degut a les restriccions associades a la pandèmia i els diversos rebrots patits

enguany l’impacte presencial d’aquest projecte no ha estat tan profund com
s’esperava i s’ha traslladat a entorns virtuals on la capacitat d’incidència és molt
menor

● Participació en el finançament junt amb altres entitats d’un/a treballador/a social a
l’hospital Sant Joan de Déu per a donar assistència i acompanyament a persones
afectades en el propi centre mèdic

PROJECTE SENSIBILITZACIÓ:

● Activitats en escoles
○ Escola Pia Balmes (març): Sensibilització

■ Maria Petit
○ Col·legi John Talabot (octubre): Sensibilització

■ Carla Casals
○ Institut Agustí Serra i Fontanet (novembre): Esports

■ Carla Casals
○ Col·legi John Talabot (desembre): Emprenedoria

■ Gabriel Mattioli
● Activitats per gent gran en el marc del projecte RADARS de l’Ajuntament de BCN

○ Horta (juny): Contacontes
■ Isabela Méndez



○ Clot (octubre): Contacontes
■ Paula Fernandes

● Activitat online
○ Programació trimestral de campanyes de sensibilització, bones pràctiques

visuals i recursos accessibles
○ Instagram Lives (mensual) amb persones amb diversitat visual i de rellevància

en el seu sector
○ Coffee Breaks (2 al trimestre): entrevistes amb científics de prestigi internacional

del sector de la visió

PROJECTE CIENTÍFIC:

● Entrega del Point Of View Award 2021 a la Dra Dasha Nelidova i el Dr Botond Roska
(desembre) per l’article

○ Restoring light sensitivity using tunable near-infrarred sensors (publicat a la
revista Science)

ALTRES:

● Activitat de contacontes per Sant Jordi, a càrrec de l’actriu amb baixa visió Isabela
Méndez (abril)

● Presentació del llibre solidari “Medallas de Chocolate” de la Carla Casals (octubre)
● Acte de promoció del llibre MDCH a la cerveseria Imchi Brewery (novembre)
● Assemblea extraordinària per extingir l’associació Punt de Vista - Lesions de la Visió i

acabar amb la duplicitat associació-fundació (novembre)
● Gala anual de la fundació posposada per la pandèmia del 9/6/21 al 27/1/22

3.Esdeveniments participats

Durant 2021 l’entitat ha participat en els següents esdeveniments de tercers:

● Congreso anual de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión a Màlaga
(octubre), on es va participar en una taula rodones per parlar del valor de les
plataformes de persones afectades per al col·lectiu professional d’especialistes en baixa
visió



4.Subvencions públiques atorgades

● Ajuntament de Barcelona - 12.700€
○ Projecte: Acompanyament a persones amb pèrdua visual
○ Projecte: Capacitats en la discapacitat visual
○ Projecte: BCN Ciutat de la Visió - Ciència contra la ceguesa

● Diputació de Barcelona - 7.660,60€ (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. La tècnica en comunicació Adriana Díaz va deixar la feina a
finals de setembre i es va contractar la Sílvia Martín per a realitzar les mateixes tasques en el
seu lloc.

● Gabo Mattioli: 550€ + impostos (mensual)
○ Direcció de la fundació, coordinació general i coordinació projecte científic
○ Aquest import va ser revisat a la baixa al maig per tensions de tresoreria

● Carla Casals: 550€ + impostos (mensual)
○ Coordinació projecte sensibilització i comunicació
○ Aquest import va ser revisat a la baixa al maig i a l’alça al setembre per tensions

de tresoreria
● Tècnica en comunicació: 300€ + impostos (mensual)

○ Adriana Díaz (gener - setembre)
○ Sílvia Martín (octubre - desembre)



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 128 persones

6. Pla de comunicació

La comunicació de l’entitat està coordinada per la Carla Casals amb el suport d’una
persona tècnica en comunicació que s’encarrega de la gestió diària i de xarxes socials. Fins el
setembre aquesta persona era l’Adriana Díaz, que venia col·laborant amb l’entitat d’ençà va ser
constituida el 2019. Al setembre, i per motius personals, l’Adriana va plegar i es va contractar la
Sílvia Martín per a dur a terme les mateixes funcions.

Fins el setembre l’activitat comunicativa ha estat bàsicament de continuació de la que es
venia realitzant anys abans. Cada trimestre s’ha replanificat i revisat les campanyes en curs en
el marc de la promoció de l’accessibilitat, la difusió i divulgació científica, la sensibilització amb
la diversitat visual i la comunicació positiva per trencar estereotips freqüentment associats a la
discapacitat. S’han continuat realitzant mensualment Coffee Breaks (entrevistes amb
investigadors/es de renom internacional per a fer divulgació de la ciència en el sector) i
Instagram Lives (entrevistes amb persones amb diversitat visual rellevants en el seu camp per
algun motiu).

Amb l’entrada de la Sílvia s’ha aprofitat per a fer un restyling general de la comunicació
online, especialment a XXSS. Mantenint els mateixos objectius comunicatius, s’ha fet una
revisió estètica de les publicacions de l’entitat i renovat algunes campanyes que havien perdut
incidència.

A finals de 2021, l’entitat compta amb 1250 seguidors a Instagram (900 a principis
d’any), 420 a Twitter (315) i 200 a Facebook (150).

Pel que fa a mitjans de comunicació convencionals, el director de l’entitat va ser
entrevistat l’abril a RNE. Un dels objectius en l’àmbit comunicatiu per l’any entrant és
incrementar sensiblement l’aparició del projecte de la fundació a premsa, TV i radio.



7. Tancament comptes 2021

Total ingressos: 63.219,62€
Total despeses: 53.491,34€

Saldo final: 9.728,28€

INGRESSOS 2021

Concepte Pressupost Executat

Quotes 20.000€ 14.675€

Subvencions 20.000€ 18.437,97€

Donacions 17.500€ 24.400€

Tallers/xerrades 1.000€ 2.404€

Altres projectes 8.000€ 1.379,34€

Remanent 2020 2.000€ 1.924,31€

TOTAL 69.000€ 63.219,62€



DESPESES 2021

Concepte Pressupost Executat

PoV Award 2021 21.000€ 19.460,11€

Congressos 1.000€ 134,06€

Coworking 1.500€ 2420€

Comunicació 5.000€ 4.520,10€

Administració 4.000€ 5.479,38€

Material 3.500€ 2347,71€

Personal 20.500€ 14.293,30€

Capital fundació 2.500€ 0€

Imprevistos 5.000€ 4.836,68€

TOTAL 64.000€ 53.491,34€



8. Pressupost 2022

INGRESSOS DESPESES

Quotes 17.000 PoV Award 21.000

Subvencions 20.000 Congressos 3.000

Donacions 15.000 Coworking 4.500

Tallers / xerrades 2.500 Comunicació 6.000

Altres projectes 6.000 Administració 5.000

Material 3.000

Salaris 20.000

Capital fundacional 2.500

Remanent 2021 9.500 Imprevistos 5.000

TOTAL 70.000 TOTAL 70.000


