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L’Associació Discapacitat Vi-
sual Catalunya: B1+B2+B3 fou
creadael1994ideclaradad’uti-
litat pública el 1997. És l’única
entitat a Catalunya que atén
globalment a qualsevol disca-
pacitat visual, indistinatment
del seu grau o de la nacionali-
tat.Fa18anysquetreballemen
tresàmbitsperajudar-losadur
una vida normalitzada:

!LÍNIES D’ACTUACIÓ

Serveis Personals. Sense ne-
cessitat d’associar-se, qualse-
vol pot demanar-nos gratuïta-
ment informació sobre temes
socials relacionats amb la dis-
capacitat visual. Tant directa-
ment, com a través delTelèfon
de l’Ull (900-900-505). Quan
ens arriba una persona cega o

amb baixa visió, la treballado-
ra social valora el seu cas amb
una entrevista personal i l’in-
formemdelespossibilitatsque
téderesoldrelessevesnecessi-
tats. Oferim suport psicològic,
queéscabdal.Moltútilssónels
Grups d’Ajuda Mútua. Propor-
cionemrehabilitacióbàsicaper
augmentarl’autonomiaperso-
nal dels afectats i perquè asso-
leixinelseumillorgraud’auto-
nomia, tant en mobilitat, com
en activitats de la vida diària.
Seguidament, se’ls ofereixen
tècniquesdecomunicació, im-
prescindibles per accedir a
l’educació. Mostrem les alter-

natives tècniques i tecnològi-
ques de les que es disposa, se-
gons el tipus i grau de la disca-
pacitat. On no arriba l’autono-
mia personal de cadascú ho
solventa el servei d’Acompa-
nyament i Ajuda, que, gràcies
als voluntaris, permet als nos-
tres socis gaudir d’una mobi-
litat total: Anar al metge, a uns
grans magatzems, passejar o
gaudir d’un lector a casa.

Consideremlaformacióde-
terminantperal futurdel’indi-
vidu. Destaquem les classes
d’informàtica adaptada. Les
noves tecnologies milloren la
qualitatdevidadelcol·lectiuen

afavorir l’accés a la cultura i la
integració laboral. Ara bé,
l’accés al mercat laboral és
complex.Nosaltresdesenvolu-
pem un projecte d’integració,
juntament amb d’altres enti-
tats, amb assessorament. Aju-
dem a resoldre tràmits buro-
cràtics i comptem amb equips
jurídics col·laboradors.
Serveis Culturals. Amb el su-
port dels voluntaris, fem sorti-
des d’animació adaptades i
amb acompanyant. Les tecno-

logies permeten ara trobar lli-
bres parlats, però fem enregis-
traments d’aquells que no es
puguinaconseguir.L’audiodes-
cripció és molt important. En
teatrejaésfreqüent,peròenci-
nema encara és excepcional,

si bé existeixen DVD comer-
cials, audiodescrits i audiona-
vegats. Assessorem les institu-
cions culturals. Són essencials
les maquetes accessibles i les
reproduccions tàctils d’obres
en museus i monuments.
Serveis Socials. Hem guanyat
la batalla legal, però cal que les
lleissiguinefectives.Heminsti-
tuït els Premis de la Visió, per
homenatjaraquellsquis’esfor-
cen a millorar la nostra qua-
litat de vida. Provem de cons-
cienciar la societat, juntament
ambunaentitatgermana,l’Au-
la d’Estudis Socials, que té per
objectiu impartir cursos rela-
cionatsambelmónsocial,con-
feccionar material educatiu i
divulgatiu, difondre la nostra
temàtica a través dels mitjans
decomunicacióiassessorarso-
breresponsabilitatsocialorga-
nitzativa. Ja hem format prop
de 20.000 alumnes i hem en-
registratfalquesradiofòniques,
espotsaudiovisualsidocumen-
tals com Ver a oscuras (2002)
i Ver para creer (2009).

Ajuda integral al discapacitat visual
L’ADVC treballa activament a Catalunya des de Barcelona des de fa 18 anys. S’enorgulleix de ser
«l’única entitat que atén globalment qualsevol invident, indistintament del seu grau i la nacionalitat»

Lluitem a favor de la investigació
Des de l’associació, lluitem perquè s’investiguin més les malalties
oculars. Hem col•laborat amb l’Agència d’Avaluació i Tecnologia
Mèdica de la Generalitat, amb la Fundació de l’Hospital Sant Joan
de Déu o la Fundación Retina España, alhora que cerquem el su-
port d’altres, com la Fundació La Marató de TV3. Mantenim vin-
cles de col•laboració internacional amb Lions Club Barcelona – Gau-
dí i d’altres fundacions catalanes que treballen al Tercer Món i
amb FUNVICOR de Colòmbia, a on hem enviat material adaptat.
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NOTÍCIES AMIGUES
El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta
publicació es dediquen a l’Associació
Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3.

INFORMA...

Daniel
Rubio
Secretari de
l’Associació
Discapacitat Visual
Catalunya: B1+B2+B3

EN ACCIÓ
!ACTIVITATS TOT L’ANY

De la Nit de la Visió
al Festival Tiflollibre
Regularment,organitzem
actes,comlaNitdelaVisió,
queaprofitemperatorgarels

nostrespremis,oelFestival
Tiflollibre,onreivindiquemles
adaptacionsculturalsdel
nostrecol·lectiu: llibresen
braille ienàudio.Femdifusió
delesnostresactivitatsa
travésdelarevistad’animació
socioculturalAnem-hi,del
nostreButlletí intern,dela
nostrawebwww.b1b2b3.org
idellistesdecorreuelectrònic.
Elssocisrebeninformacióen
suportescrit,àudioielectrò-
nic.Participemenprogrames
radiofònics,comTotsPerTots,
deCOMRàdio,ontenimun
microespai,elsdimartsde
20.30a21h.Femmoltes

activitats,perquèlespersones
ambdiscapacitatvisual
disposind’ofertesd’oci
pensadesperaells i,gràcies
alsvoluntaris, tenenun
acompanyantquanel
necessiten.Acontinuació,
destaquemalgunesdeles
properesactivitats:
!21 D’ABRIL: S’obre l’Exposi-
ció Lluís Braille.
!19 DE MAIG: Jornada sobre
Integració Laboral.
!3 DE JUNY: Diada del Soci
a Figueres.

!23 DE JUNY: Revetlla de Sant
Joan a l’Associació
!27 DE JUNY: Festival
Tiflollibre al CaixaForum.

MANS A LES MANS. Amb l’ajuda dels voluntaris de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, els usuaris de l’entitat entren en contacte amb el seu
entorn. El tacte és molt important per a ells, amb la qual cosa el joc de les mans és cabdal. És així com l’expressió «donar un cop de mà» pren la seva màxima dimensió. FOTO: ADVC

Són essencials les
maquetes accessibles
i les reproduccions tàctils
d’obres en els museus
i en els monuments
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Els voluntaris de l’Associació
Discapacitat Visual Catalu-
nya: B1, B2 i B3 tenim l’orgull
de pertànyer a l’entitat que,
en l’àmbit català, treballa
més per a les persones ce-
gues i amb baixa visió.

És per això que, tot seguit,
us presentarem alguns de no-
saltres, socis i voluntaris, que
conjuntament provem de ti-
rar endavant i recolzar-nos
mútuament. Som persones
que, sumant les nostres capa-
citats, gaudim de la vida en
comú. Tots els voluntaris
aportem els nostres coneixe-

ments al grup i, alguns de no-
saltres, ens assenyalen a la
resta els obstacles a la vista,
perquè no hi topem.

INFORMA...

Montse
César
Voluntària i tresorera
de l’Associació
Discapacitat Visual
Catalunya: B1+B2+B3

Sandra Oller
Sòcia. He passat moltes estones tancada a casa, sense atrevir!me a sortir. Arrel de conèixer
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya, se m’ha obert un món del tot nou i, ara, participo en
activitats esportives i d’oci, i he establert amb alguns companys una molt bona relació d’amistat
que m’empeny pel camí encetat. Aprenc noves tècniques de mobilitat, de comunicació
i em sento molt més a gust amb mi mateixa.

Voluntaris
implicats a
acompanyar
i compartir
Els discapacitats visuals tenen la sort de
comptar amb persones que els ajuden en
el seu dia a dia. S’enriqueixen mútuament

Jordi Nicolau
Soci. Ara farà cosa d’un any
i mig vaig arribar a l’Asso!
ciació Discapacitat Visual
Catalunya. Fins llavors,
pensava que ja no servia per
a res a causa de la meva
discapacitat. Però a l’entitat
em van mostrar que ni molt
menys era així i, amb una
mica d’esforç, ja he tornat a
ser jo mateix: un home alegre
i amb empenta. Provo
d’ajudar l’entitat i els meus
companys, amb alguns
dels quals comparteixo
les tècniques apreses.

Anna Pagès
Voluntària. Sóc voluntària de
l’Associació des de l’any 2005.
Aquesta experiència m’ha
aportat un gran enriquiment
personal. La formació rebuda
és fonamental i, en aquest
moment, la meva tasca
consisteix en l’acompanyament
de persones cegues en el seus
desplaçaments: compres,
visites mèdiques, oci, lectura
a les seves llars, ajuda a una
mare amb el seu nadó
prematur, tasques adminis!
tratives... Tu també pots ser
voluntari de la nostre entitat!
Anima’t i trucan’s!

Enrique López
Soci. Encara no fa un any que
sóc a l’Associació i el cert és
que m’ha canviat la vida.
M’han assessorat sobre els
drets que em pertocaven.
I, al meu torn, he volgut
tornar als companys part
d’aquest benefici rebut:
Seguint la meva dèria per
la informàtica, ara dono
classes d’adaptacions
per a baixa visió i ceguesa
d’aparells Apple, com a
usuari avançat, i de
programes accessibles en
aquest entorn d’aplicacions.

Eduardo Torres
Voluntari. Ara que disposo de
més temps lliure, he volgut fer
de voluntari. L’Associació
Discapacitat Visual Catalunya,
on pertanyo a la Junta
Directiva, m’ha permès
d’arribar a gent que em
necessitava i amb qui he
format llaços d’amistat
perdurable. Recordo un
matrimoni en què ella era
cega i patia càncer i el seu
marit és tetraplègic. Encara
ara mantinc relació amb el
marit, fora del marc associa!
tiu, després del decès d’ella.

Olivier Bossard
Voluntari. Considero que el
voluntariat és una bona
manera d’integrar!se en la
societat d’acollida. A
l’Associació Discapacitat
Visual Catalunya he tingut
ocasió de fer amb ells algunes
sortides d’animació, però em
resultà especialment
interessant un curset de cuina
adaptada, d’on va sortir la
idea de fer classes de francès
per a les persones invidents.
És tot un repte, però la veritat
és que està resultant una
experiència molt gratificant.

El Telèfon de l’Ull sorgeix per
atendreapersonesambdiscapa-
citatvisual,quepotser total (B1),
severa (B2) o lleu (B3). En aquest
servei li oferim orientació per so-
lucionar els problemes personals
i socials que els ocasiona la se-
va situació, excloent-hi els temes
optomètrics, oftàlmics o mèdics.
El Telèfon de l’Ull pretén donar
respostaa les inquietudsdelsdis-
capacitats visuals sobre els re-
cursosquetenenalseuabast,els
seus drets i els beneficis que els
corresponen, així com ajuda tèc-
nica i orientació.

T’atenem al
Telèfon de l’Ull
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ELTRACTE ADIENT

Hi ha conceptes bàsics
per millorar la relació

amb el discapacitat visual.
Ells han de mantenir bona
presència, perquè es valora
socialment. És fonamental
que es relacioni i ha de
disculpar les imperfeccions
de les ajudes. Ha d’interes-

sar-se per tot, inclús per allò del que no pot tenir experiència
directa. Això millora la seva participació. Pel que fa als que no
són discapacitats, és primordial que actuïn amb naturalitat.
No defugir paraules com «veure» o «mirar», ni esforçar-se
excessivament en l’ajut. Cal deixar espai a una relació normal,
amb peculiaritats. S’han d’indicar les accions fetes envers
l’afectat, com donar la mà o un petó per evitar incomoditats.
«Preguntar abans de tocar» és una vella reivindicació del
col·lectiu i que s’accepti la negació d’ajuda. No sempre la
necessiten. En els acompanyaments s’ha d’oferir el colze a
l’afectat i protegir el seu espai, posant-nos al davant en llocs
estrets i avisant-lo d’escales. És recomanable donar indicacions
culturals o anecdòtiques sobre edificis i gent, per amenitzar el
camí. En arribar a una cadira, caldrà posar la mà sobre el
respatller i indicar la direcció del seient i si hi ha una taula. Ell
seurà sol. Cal explicar la situació geogràfica dels objectes. És útil
la tècnica del rellotge. També, donar en mà l’objecte si és petit,
com un got. L’ordre és bàsic i els objectes seriats cal identificar-
los: els bricks a la nevera requereixen un ordre si no volem
acabar fent «cafè amb suc de taronja». El que necessiten els
discapacitats visuals és l’eliminació de les barreres a la
integració: arquitectòniques, que són un risc; informatives, que
priven de dades vitals (semàfors no adaptats); o culturals, que
impedeixen l’accés a la informació. Les pitjors són les mentals,
els prejudicis. Si els anuléssim, les altres caurien pel seu propi
pes. La discapacitat mai es desitja i sempre se somiarà amb
una solució, però es pot gaudir d’una bona qualitat de vida.

Aquesta setmana... Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

Abans de conèixer l’Associació,
la meva vida era molt diferent.
Tincunamalaltiavisualdegene-
rativa genètica que em van de-
tectar als 12 anys. Malgrat que
he anat perdent visió, no vaig
ser-nedeltotconscientfinsque
vaig començar a veure que hi
havien coses que tothom po-
dia fer i jo no, com ara conduir.

Lesdificultats iangoixesque
tot això em comportava no te-
niensortidai lamevafamíliai jo
no trobàvem on dirigir-nos. Un
dia, per casualitat, una de les
mevesgermanes,tambéafecta-
da per la malaltia, va iniciar un

curs d’Economia Social que di-
rigia en Manel Martí, el presi-
dentdel’entitat.Arreld’allò,ens
vamfersòcies, famésde4anys.

Des de llavors, l’Associació
m’ha donat molt de suport. Re-
cordoqueelprimercontacteva
serunareunióenlaquevamci-
tar-nosambenManel,elsmeus
pares, lamevagermanaijo.Allò
vasuposar-nosatotsunainjec-
ció de positivisme. Després em
vaiganimarasol·licitarelReco-
neixement del Grau de Disca-
pacitat, per al qual l’ICASS em
va atorgar un 75%. A l’Associa-
ció no només he rebut assesso-
rament sobre tràmits o drets
que m’emparen, també hi he
trobat suport tecnològic, com
els cursos de mecanografia i de
programesd’ampliaciódepan-
talla per a ordinador.

Encara no necessito d’altres
ajuts de rehabilitació bàsica,

perquè la meva resta visual se-
gueix prou bona i no necessito
aprendrelestècniquesdelallar
ni de desplaçament, però allà
lestrobaré.Síquevullremarcar
elsuportpsicològic,atravésdel
psicòleg de l’Associació i dels
companys,ambelcaliuquetro-
bem allà tots els socis. Ara es-

tic animada i miro el futur amb
optimisme, al marge de la me-
vadiscapacitat:esticfinalitzant
els estudis universitaris en
CiènciesEmpresarials i,almón
laboral, estic realitzant pràcti-
ques en una gran empresa del
sector de l’alimentació, on ad-
quireixo una experiència que
segur em servirà, o bé em per-
metrà seguir on sóc o trobar
una altra feina, ja que m’he de-
mostratamimateixaiatothom
que tinc capacitat per a fer-la.

Trobar l’Associació m’ha
mostrat com afrontar els meus
problemes, però, com he dit,
els vaig conèixer per casualitat
i em sap greu pensar que mol-
ta gent com jo potser no tin-
dràunaoportunitatcomlame-
va si no es difon més l’existèn-
cia de la nostra entitat.

No puc oblidar-me de l’impor-
tant recolzament que em van
proporcionar a l’Associació en
els meus estudis, just quan co-
mençava a dubtar si me’n sor-
tiria, i l’ajuda prestada en el
procés d’inserció laboral, en
col·laboració amb l’empresa de
headhunters Seeliger y Conde.

Important suport
en els estudis

L’Anna Morancho, en una sortida amb l’entitat al Camp Nou. ADVC

«Miro el futur
amb optimisme»
L’Anna té una malaltia visual degenerativa
genètica des dels 12 anys. Gràcies a l’ADVC
torna a estar «animada». Estudia i treballa

INFORMA...

Anna
Morancho
Usuària i sòcia
de l’Associació
Discapacitat Visual
Catalunya:
B1+B2+B3

de la campanya (www.youtu!
be.com/watch?v=PXgnMph8ARw).
La iniciativa té el suport de 1.000
alumnes i professors de 18 escoles i
tres centres universitaris de tot
Catalunya. Treballadors d’empreses i
organitzacions com Esteve, Hotel Melià
Barcelona, Fundació Agrupació Mutua,
ESADE, MRW i Unilever seran també
voluntaris per un dia i se sumaran a
l’acció sollidària. Per la seva banda,
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el
periodista Albert Om encapçalen la
vintena de personalitats del món
cultural, cívic i polític, així com les
desenes de voluntaris que donen
suport a aquesta iniciativa, en la que
Amics de la Gent Gran posa a la venda
18.000 roses solidàries al preu de 3,50
euros la unitat per recaptar fons contra
la soledat. Estan disponibles a més de
200 punts, entre els establiments

Abacus i Consum de tot Catalunya, a
més de les perruqueries Cebado,
Òptica 2000, la botiga Venca a
Barcelona i tots els centres residencials
de SARQuavitae a Catalunya i les Illes
Balears.El 2011, 1.298 persones grans
van rebre una rosa al seu domicili o
centre residencial de mans dels
voluntaris, escolars i personalitats.

L’Ajuntament de Barcelona
col·labora activament amb
Amics de la Gent Gran, que un

any més organitza la campanya
Roses Contra l’Oblit, amb l’objectiu
que el màxim nombre d’àvies i avis
que pateixen soledat rebin una rosa
natural o un llibre el dia de Sant Jordi.
La iniciativa, que arriba a la 18ª edició,
comptarà amb la participació de
l’alcalde, Xavier Trias, que anima a la
ciutadania a que porti una rosa o un
llibre a una persona gran del seu
entorn, tal com farà ell també.
D’aquesta manera, es pretén
sensibilitzar la societat sobre el
problema de la soledat no volguda
entre la gent gran. Només a

Catalunya, 150.000 persones de més
de 65 anys pateixen aquesta situació.
Aquells que participin en aquest gest
col·lectiu podran compartir l’experièn!
cia al Facebook d’Amics de la Gent
Gran i al Twitter amb el hashtag
#rosescontraloblit. Enguany l’actriu
Àgata Roca, de T de Teatre,
protagonitza del vídeo promocional

L’Ajuntament de
Barcelona col·labora
amb la campanya
Roses Contra l’Oblit

MONOGRÀFIC

La iniciativa pretén
conscienciar sobre la
soledat no volguda

dels ancians

L’alcalde, Xavier Trias, famosos i desenes
de voluntaris d’Amics de la Gent Gran duran
roses i llibres a les àvies i avis que viuen sols

Un miler d’alumnes
i professors de 21

escoles i universitats hi
participaran activament

Escolars,avisiAlbertOm,al’ediciódel2011. ESCOLAFONTD’ENFARGAS/SYLVIAGUTIÉRREZ

INFORMA...

Manel
Martí
President de l’As!
sociació Discapa!
citat Visual Cata!
lunya: B1+B2+B3
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Quan parlem d’animació so-
ciocultural ens referim a un se-
guitd’activitatsencaminadesa
desenvolupar la capacitat de
gaudir de l’art, la cultura, la na-
tura i, també, d’augmentar
l’empatiaentrelespersonesi la
seva sociabilitat. El seu objec-
tiu és distreure i relaxar l’indi-
vidu, per tal de proporcionar-li
einesqueaconsegueixinunes-
tat d’ànim equilibrat que, en-
cara que per un temps limitat,
l’allunyin dels seus problemes.

Si això és important per a
qualsevol persona, ho és molt

més per a qui pateix qualsevol
malaltiaodiscapacitat.Al’Asso-
ciació ens ocuparem de la se-
varellevànciaperalespersones
totaloparcialmentcegues,tant
adultes com de naixement.

Quan una persona perd la
vista queda mancada d’una
quantitat molt gran d’informa-
ció. Si la ceguesa és de naixe-
ment, l’individu no pot saber
què hi ha pintat en un quadre,
comésunarbre,unamuntanya
ounaobraarquitectònica.Siés
unadult,conservauntempsles
imatges d’allò que havia vist,
però trobarà a faltar allò que ja
no podrà veure. L’Associació
DiscapacitatVisual Catalunya:
B1+B2+ B3, durant els gairebé
20anysquetreballaambperso-
nes amb aquesta discapacitat,
ha observat la influència po-
sitivad’aquestesactivitatsenles

persones mancades de visió.
Un dels grans avantatges és la
comunicaciógrupal: l’intercan-
vid’experiències, l’empatia,po-
derésseracompanyatsperper-
sones diferents de la família,
que no solament el guien, sinó
quetambéliexpliquen,lifanto-
car i comprendre allò que no
podenveure.Sónelsnostresvo-
luntaris, que es converteixen,

amb el temps, en veritables
amics. També amb el temps es
potarribara«veure-hi»,d’algu-
namanera,amblarestadesen-
tits:quanesfanservir,s’agudit-
zenipermetenpercebremoltes
més coses que quan s’hi veia.

La vista és sintètica, mentre
que el tacte és analític i permet
aprofundir en allò que explora.
El mateix passa amb l’oïda i el

gust.Peraixò,tocarlespecesex-
posades en un museu propor-
cionaunenriquimentextraordi-
nariaunapersonacega.Pelque
faalcine, lapossibilitatdesentir
una pel·lícula amb audiodes-
cripció, no solament li permet
gaudir d’allò que no pot veure,
sinóqueliaportainformacióso-
bre tot un seguit d’aspectes que
la persona vident té sempre al
seuabast:comvavestidalagent,
el tarannà de les persones…Tot
allò que hom troba habitual-
ment al seu davant i que un cec
no pot conèixer.

Del cinema a la natura
Referentalespassejadesperen-
tornsnaturals,ésmeravellósper
a una persona invident escol-
tar explicacions sobre pedres,
arbres i plantes. Tocar-les, olo-
rar-les, parlar-ne amb els com-
panys i caminar sense patir per
caure… La nostra associació té
tot un equip de voluntaris que
ens menen a museus i monu-
ments, al teatre, al Liceu, al Pa-
lau de la Música o a l’Auditori, i
tenim la sort de comptar amb
expertsqueensajudenaenten-
dre tant la natura com l’art. Hi

ha, però, una dificultat que ens
desborda: la manca de cons-
cienciacióenverslesnostres ne-
cessitats,perquèsomuncol·lec-
tiuminoritari.Ésveritatqueca-
da vegada tenim més accés a la
cultura, però encara existeixen
problemes importants.

A poc a poc es van adaptant
museus i monuments, però
queda molt per fer. Als teatres,
detantentant,s’hirepresenten
obres amb audiodescripció, si
bé no podem anar-hi amb na-
turalitat,quanensvagibé,com
qualsevol altre. Hem d’esperar
a dies determinats amb aquest
servei. Caldria que tinguessin
implementat el sistema d’au-
diodescripcióipodergaudir-ne
sense entrebancs. Encara més
greuéslaqüestióalscinescata-
lans. No n’hi ha cap que n’ofe-
reixiaudiodescripciódemane-
ra continuada. Potser no és
prou valorada la capacitat dels
cecs per fruir de les manifesta-
cions culturals, o potser es creu
queladificultatvisualésincom-
patible amb la vida normal,
però si trobem les adaptacions
necessàries,podemgaudirtant
com qualsevol.

Animació sociocultural
Els voluntaris ajuden els discapacitats visuals a gaudir de la natura i la cultura,
peròencara queden esculls a teatres o cines, per exemple, amb l’audiodescripció
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Com pots col·laborar amb nosaltres?
Aquells qui us il·lusioni la nostra tasca, podeu recolzar-nos de tres
maneres: Fent-vos voluntaris (acompanyament en la vida diària, en
animaciósocioculturaloentasquesdegestiópera l’associació);Fent-
vos col·laboradors puntuals o regulars (entreu awww.b1b2b3.org) o
bé participant amb 1 euro mensual en el teaming de l’associació, a la
nostra web o directament a http://www.teaming.net/b1-b2-b3-
teamingporlavision/invite.Ajuda’ns i participa-hi! L’adreça de l’Asso-
ciació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 és carrer Cardenal
Reig, 32, 08028 Barcelona. Tel: 93 447 04 04; e-mail: info@b1b2b3.org.

Diverses sortides dels usuaris de
l’Associació per entrar en contacte directe amb
la naturalesa i amb els museus, així com una
acció de sensibilització (foto inferior dreta).
Sempre, amb el suport dels voluntaris. ADVC


