FOTONOTÍCIA
El RACC s’il·lumina de color blau per l’autisme


En el marc del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, el RACC ha
il·luminat de color blau la seva seu central.



El RACC col·labora amb la Fundació Lovaas per crear l’aplicació mòbil
iSeqüències Viària, una APP perquè els nens i nenes amb autisme aprenguin
seguretat viària.

La seu del RACC il·luminada en el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme.

Barcelona, 3 d’abril del 2019.- El RACC ha il·luminat de color blau la seva seu central,
situada a l’Avinguda Diagonal 687 de Barcelona, aquesta nit passada entre les 21h i les
24h, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme. El Club se suma
d’aquesta manera, i per tercer any consecutiu, als actes de sensibilització que tenen lloc
arreu del món per donar visibilitat i suport a les persones afectades per aquest trastorn
neurobiològic. A més d’ajudar a trencar els tòpics que envolten el col·lectiu de persones
amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA), la campanya a la qual s’ha adherit el RACC
també vol mostrar solidaritat amb els seus familiars.

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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Edificis emblemàtics de tot el món s’han il·luminat de blau el mateix dia, en el marc de la
campanya internacional Connecta’t al Blau, impulsada al nostre país per l’associació
Aprenem. La campanya té l’objectiu de reivindicar les necessitats i els drets de les
persones amb autisme i les seves famílies, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i
aconseguir la seva plena inclusió social.
Una APP per a nens i nenes amb autisme
En paral·lel a la il·luminació solidària de la seu corporativa de l’entitat i amb motiu del dia
Mundial per l’autisme, el RACC ha col·laborat amb el centre clínic de formació i
d'investigació per a nens amb autisme, Fundació Lovaas, per crear una aplicació mòbil
(APP) nova: iSeqüències Viària. Es tracta d’una APP desenvolupada perquè els nens i
nenes amb l’espectre de l’autisme (TEA) aprenguin seguretat viària.

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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