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Projecte “Animació sociocultural per a 
persones amb discapacitat visual”

1. Justificació
A Catalunya hi ha unes 200.000 persones amb discapacitat visual, de les què més 
de 10.000 pateixen una discapacitat prou gran per a afectar la seva mobilitat i que 
es troben amb fortes restriccions en el seu temps lliure per causa de les barreres a 
l’accessibilitat, a la comunicació i el subgrup d’aquestes que coneixem com “barre-
res culturals”. Més enllà de la conveniència abstracta que els llocs d’interès cultural 
i artístic es trobin lliures d’aquestes barreres, les activitats d’animació sociocultural, 
organitzades pensant en el col·lectiu de les persones amb discapacitat visual, són 
una via valuosa per a la integració social i cultural d’aquestes persones i per al seu 
desenvolupament com a individus, mentre que l’horitzó teòric de la integració social 
no arribi a ser una realitat plena.

Les sortides d’animació tenen un alt valor terapèutic. Són fonamentals per propiciar 
la sortida de la fase depressiva, que tota persona pateix en sofrir una discapacitat, i, 
alhora facilita que no n’hi hagi recaiguda. Això és així perquè permeten desenvolupar 
activitats que afavoreixen la integració social de l’individu i la seva curiositat envers 
la natura, l’art o la cultura, essent un eficaç al·licient per a continuar endavant.

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 té una llarga experiència en la 
elaboració i execució d’activitats d’animació sociocultural per a persones del nostre 
col·lectiu, que es remunta la seva fundació, el 1994. Mercès als nostres professio-
nals, però especialment gràcies als nostres voluntaris, podem mantenir una oferta 
d’oci adaptat per a les persones amb discapacitat visual.
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2. Població a la qual s’adreça
A Catalunya, com hem dit, n’hi ha a prop de 200.000 persones amb discapacitat visual 
i som la única entitat a Catalunya que presta serveis per a persones amb discapaci-
tat visual sigui quin sigui el seu grau de visió i la seva nacionalitat.

El projecte s’adreça per això a qualsevol persona amb discapacitat visual, que vulgui 
acompanyar-nos en les nostres sortides (no se l’exigeix associar-se per a participar), 
així com a familiars i amics o a qualsevol ciutadà que vulgui compartir amb nosaltres 
l’experiència de l’oci adaptat.

3. Objectiu general
L’objectiu primordial del projecte és elaborar i executar més de 70 activitats anuals 
d’animació sociocultural, adaptades a les necessitats de les persones amb disca-
pacitat visual, ja estiguin directament adaptades per nosaltres o bé aprofitant les 
iniciatives d’altres entitats en aquesta mateixa direcció.

4. Objectius específics
- Donar suport a la integració social i la formació individual de les persones
 amb discapacitat visual.
- Esquivar les barreres culturals presents a la nostra societat amb l’ajut dels
 voluntaris.
- Propiciar la trobada entre persones amb discapacitat visual i sense, en un
 ambient distès i positiu, que els ajudi a relacionar-se entre elles de forma
 natural.
- Promoure les accions voluntàries i el voluntariat com a filosofia de vida.
- Donar solucions puntuals a problemes d’adaptació, que serveixin d’esperó a
 noves adaptacions per part d’institucions públiques i privades.
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5. Metodologia
L’animadora sociocultural està a l’aguait de les ofertes adaptades que es generen 
en el nostre panorama cultural i de les sol·licituds i propostes que fan els mateixos 
socis sobre sortides adaptades. Si no hi ha oferta adaptada al mercat, es tracta de fer 
l’adaptació per nosaltres mateixos. cercant el major grau d’implicació possible dels 
titulars de l’activitat cultural.

Esquema simplificat de l’organització 

Les activitats programades es comuniquen a través del Anem-hi. Butlletí d’activitats 
socioculturals, en format paper i àudio, també a través de la nostra pàgina web, per 
correu electrònic i, a través del contestador automàtic de l’àrea d’animació, les acti-
vitats de la setmana següent. D’aquesta revista es fa difusió externa en llocs públics 
amb informació d’aquesta mena, com són el Palau Robert, Palau de la Virreina, San-
ta Mònica, etc.

Els interessats han de trucar a l’associació per tal de fer la inscripció en l’activitat es-
collida i automàticament se’ls reserva una plaça. A tocar de l’activitat s’assignen els 
voluntaris necessaris per al desenvolupament de la mateixa, de manera que hi hagi 
un mínim de persona vident per persona amb discapacitat visual severa. En el cas 

Suggeriments, queixes, etc

Informació
USUARIS

Oferta:
Anem-hi

Programació
d’activitats

Associació

Prestació del
servei
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que no s’hagin apuntat prous voluntaris es fa una ronda de trucades fins a aconse-
guir prous voluntaris. El pagament de l’activitat es fa el mateix dia, llevat dels viatges 
llargs, que les agències ens exigeixen un pagament previ.

Un cop realitzada l’activitat, s’analitzen els resultats i les possibles incidències, per 
tal de resoldre-les en ocasions posteriors, alhora que es prenen en consideració els 
suggeriments i les observacions dels participants, siguin usuaris o voluntaris, fent un 
petit informe de l’activitat que es valorarà conjuntament amb la resta a final d’any.

6. Recursos necessaris
Aquests que presentem ja són uns recursos mínims per a l’execució del projecte, per 
sota d’ells es veuria compromesa la qualitat del servei prestat.

Humans
•	 Animadora	 sociocultural:	Professional	 especialitzada	 en	programar	 i	 executar	
aquest tipus de sortides.
•	 Acompanyants	voluntaris:	Porten	a	terme	tasques	d’acompanyament,	de	forma	
gratuïta, en funció de les seves disponibilitats i aficions personals. El personal volun-
tari només aporta el seu treball i no paga cap despesa que generi (entrades, trans-
port, estàncies...), que van a càrrec de l’Associació.

Infraestructurals
Per a desenvolupar el projecte es necessita un local on poder coordinar i realitzar totes 
les accions descrites. Es contemplarà el 10% del cost anual del lloguer de la nostra 
seu. També es contempla el cost dels voluntaris (entrades, transport o estàncies).

Materials i transport
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 posa a disposició del projecte 
els seus recursos materials i fungibles, en la mesura que siguin necessaris per al 
correcte desenvolupament del mateix.
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7. Avaluació i seguiment
El seguiment i control del servei d’animació sociocultural és tasca d’una comissió for-
mada per 2 membres de la Junta Directiva, l’animadora i 1 representat dels voluntaris. 
Hi haurà un informe final anual, del què s’encarrega l’animadora.

8. Pressupost
Núm. Tipus de recurs Cost unitari Dedicació Adscripció al  

projecte
Total

Personal
1 Treballadora social 30.000,00 € Completa Principal 30.000,00 €
100 Acompanyants voluntaris 0,00 € Puntual Exclusiva 0,00 €
5 Acompanyants  

professionals
4.000,00 € Parcial Exclusiva 20.000,00 €

Infraestructurals
1.000 h Acompanyants externs 

(AGERID)
10,00 € Puntual Exclusiva 10.000,00 €

Lloguer del local 30.000,00 € 10% Parcial 3.000,00 €

Materials
5.000 Transport (anada i tornada) 0,79 € Completa Exclusiva 3.950,00 €

Despeses generals 45.000,00 € 10% Parcial 4.500,00 €

Cost total del projecte
Total despeses personal 50.000,00 €
Total despeses
infraestructurals

13.000,00 €

Total despeses materials 8.450,00 €

Total final 71.450,00 €



Forma de contactar
Adreça: C/. del Cardenal Reig 32, local 1, 08028 BARCELONA
Telèfon: 93-447-04-04
Web: www.b1b2b3.org
Contacte electrònic: yasmina@b1b2b3.org


