
 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 1 

Butlletí INFORMATIU Federació ACAPPS 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes 

C. Providència, 42, 4a planta. Barcelona.    federacio@acapps.org     tel. 93 210 55 30     sms / whatsapp  600 401 631     

1 

 D
E

S
E

M
B

R
E
  
  
 

2
0

17
 

1. 
1 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 2 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 3 

Gràcies!!! 

Gràcies al programa Reutilitza de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) hem pogut 
renovar deu ordinadors  d’ACAPPS. Per a nosaltres, aquesta també és una nova manera de 
col·laborar amb la nostra entitat: aportant material que utilitzem en el nostre dia a dia i que ens 
és necessari.El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa de la UPC que té per objectiu la reuti-
lització dels equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en al-
tres entitats. Després d'un treball de revisió i de posada a punt dels equips, aquests es posen a 
disposició d'entitats d'interès social i de programes solidaris, com ha estat el d’ACAPPS.  

PARTICIPEM EN un estudi sobre la situació socioeducativa  
de l’alumnat sord 

Des del Servei d’Atenció i Suport a les Famílies participem 
en aquesta mostra per aportar dades de la situació a Catalu-
nya.  L’objectiu final de l’estudi és identificar les barreres 
encara existents en l’àmbit educatiu i els mitjans de su-
port que encara falta cobrir per tenir una  educació inclusi-
va que porti cap a una millor capacitació professional.  És 
important que participis en aquest estudi: la teva opinió i 
experiència importa!.  

Els pares i/o mares amb fills/es sords/es menors de 17 
anys 

Si ets un jove amb sordesa d’entre 18 i 26 anys. 

https://goo.gl/z7VFzX  

La Confederació FIAPAS ha posat en 
marxa un estudi sobre la situació so-
cioeducativa de l’estudiantat sord i 
el seu grau d’inclusió educativa, en 
el marc del conveni de col·laboració 
amb el Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport.  

Gràcies a l’empresa Frigicoll, l’office d’ACAPPS disposa 
d’un nou aparell frigorífic que ens ha permès substituir 
l’anterior, que se’ns havia espatllat. Per a la nostra enti-
tat, que no pot destinar recursos per a aquestes necessi-
tats, les aportacions de les empreses ens ajuden molt, grà-
cies! 
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LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI: 

Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, on presta els seus serveis la persona contractada. 

Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos. 

Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència 
Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal. 

Subscriu i formalitza un contracte laboral. El termini per presentar 

les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ DEL PROGRAMA BARCELONA, BONA FEINA 

REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR: 
Per accedir a aquest ajut, cal que la/les persona/es a contrac-
tar estiguin empadronades a Barcelona i responguin a un d’aquests 
perfils: 
 

Persona en risc d’exclusió social (aquí s’engloba tenir un grau de dis-
capacitat igual o superior al 33%).  

Ser major de 40 anys i estar en situació d’atur de llarga durada. 

Ser un participant de programes i/o itineraris d’inserció laboral de 
Barcelona Activa 

Ser una persona resident en algun dels set districtes d’actuació prefe-
rent a la ciutat i amb participació acreditada en accions de formació i/
o orientació laboral. 

laboral 

El Servei d’Inserció Laboral 
d’ACAPPS treballa al costat 
de les empreses per aconse-
guir la inserció laboral de les 
persones sordes. En aquest 
marc de treball col·laboratiu, 
els hem adreçat una campa-
nya informativa sobre el nou 
programa d’ajuts que ha po-
sat en marxa l’ajuntament de 
Barcelona. 
 

El programa Bona Feina, Bar-
celona té com a objectiu fo-
mentar l’ocupació de qualitat 
a la ciutat. Ofereix ajuts de 
fins a 12.000€ per contracte. 
 
Des d’ACAPPS estem segurs 
que aquest programa pot afa-
vorir la contractació de més 
personal a la vostra empresa. 
Si teniu qualsevol dubte o ne-
cessiteu més informació con-
sulteu-nos-ho! 

(laboral@acapps.org tel. 93 
210 55 30 mòbil 600 401 631). 
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Treballem les tendències en apps mòbils per a la  
recerca de feina 

El passat 14 de desembre l’Espai Impuls del nostre Ser-
vei d’Inserció Laboral va oferir una càpsula formativa 
sobre les aplicacions mòbil que hi ha per buscar feina, a 
càrrec de la Conxi Rafael i Paula Quirante, tècniques del 
Servei. 
 
Us informarem de les càpsules formatives previstes pel 
següent quatrimestre en els propers butlletins i a través 
dels nostres altres canals de comunicació: el web i les xar-
xes socials facebook i twitter. 
 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 6 

famílies 

6. 
 6 

Parlem de la detecció precoç de la hipoacusia a la Jornada de 
l’entitat Som Prematurs 

Dr. Bonet. Pediatra especialista  
en neonatologia de l’Hospital Clínic. 

 
Cal estar atents als senyals d’alarma, que tant 
poden ser per excés com per defecte. La seva 
detecció permet una intervenció precoç.  
Els CEDIAP poden oferir una atenció multidisci-
plinar i global al nen, des del naixement fins als 6 
anys, i a la família per la prevenció, detecció pre-
coç i intervenció si s’escau. El nadó prematur es 
considera d’atenció preferent. Entendre al nen 
com una unitat permet projectes d’intervenció 
integral. A partir dels sis anys, la combinació de 
diferents especialitats és important en la preven-
ció de seqüeles, millora de la autonomia i esti-
mulació de funcions cognitives.  
 
En el cas de defectes sensorials cal tenir una 
atenció especialitzada. La sordesa consisteix 
en la pèrdua parcial o total de la capacitat au-
ditiva d'una persona i té repercussions en l’ad-
quisició del llenguatge oral, desenvolupament 
emocional, escolar i social. L’inici del tracta-
ment ha de ser el més precoç possible amb 
pròtesis auditives i intervenció de logopèdia 
primerenca.  

La logopeda i tècnica del Servei d’Atenció i Suport a 
les Famílies d’ACAPPS, Magda Giralt, va participar 
com a ponent en la jornada organitzada per l’entitat 
Som Prematurs celebrada el passat 19 de novembre, 
Dia Mundial del Prematur, al CaixaForum.   Giralt va 
incidir en la importància del cribratge neonatal per la 
detecció de les sordeses i així poder iniciar un tracta-
ment precoç amb pròtesis auditives i logopèdic.  

Des del SASF acompanyem i assessorem a les famílies 
d’infants amb sordesa en tot el procés.  

L'1 de desembre vam reivindicar el Dia 
Internacional de les Persones amb Dis-
capacitat amb un taller de sensibilització 
sobre la sordesa adreçat a l'alumnat de 
4rt de primària de les escoles Jujol i Pa-
tronat Domènech de Gràcia.  
 

Un total de 75 alumnes van participar al taller: primer, dibuixaven com 
s'imaginaven l'audiòfon o l’implant coclear que porten els nens/es 
amb discapacitat auditiva. Després, van descobrir què és i per a què 
serveix el bucle magnètic. A més, vam comptar amb la implicació al 
taller de l'Òscar Luque i la Gemma Pons, dos joves amb discapacitat 
auditiva i voluntaris d'ACAPPS. Els hi agraïm molt que hi fossin ja que... 
qui millor que ells per donar resposta a les múltiples preguntes que els 
van fer els i les alumnes! En resum, va ser un taller molt dinàmic, parti-
cipatiu i interessant en què tots i totes vam aprendre una mica més! 
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Més formació en detecció precoç  

de la hipoacusia amb Salesa 

20 de NOVEMBRE 
Al Creda de Sabadell.  
Un any mes el CREDA Jordi Perelló ens va 

convidar, juntament amb altres en(tats, 
per explicar a les famílies dels infants més 
pe(ts quins serveis oferim des d’ACAPPS. 
Per a nosaltres aquestes trobades són una 
oportunitat per  interactuar amb les famíli-
es i els professionals del CREDA. 

 
 
 
 
 
 
 

29 de NOVEMBRE 
A la Universitat Blanquerna 
Les professores Tània Puignou i Clàudia 
Roca  de la facultat de Logopèdia ens van 
convidar a participar en el seminari per als 
alumnes de tercer curs, el passat 29 de 
novembre. Vam explicar tant la tasca que 
fem d’atenció i suport a les famílies com la 
de sensibilització entorn la importància de 
la detecció precoç de la sordesa i el seu 
tractament, entre altres qüestions. 

La Magda Giralt, logopeda i tècnica del nostre Ser-
vei d’Atenció i Suport a les Famílies, va assistir a la 
segona jornada teórico-pràctica sobre la Detecció 
Precoç de la Hipoacúsia organitzada per la Funda-
ció Salesa. La jornada va ser molt completa. En les 
sessions teòriques es va aprofundir sobre les tècni-
ques de cribratge auditiu, de les otoemissions acústi-
ques als potencials evocats auditius automàtics, del 
cribratge auditiu als grans hospitals i del diagnòstic 
diferencial, entre altres. Per la tarda, es va veure com 
es feia la prova de l’screening auditiu a nounats de 
l’hospital Clínic Maternitat. 

El dimecres 29, una dotzena de famílies amb infants sords 
sòcies d'ACAPPS van poder viure al Camp Nou el partit de 
la Copa del Rei que el Barça va jugar davant del Múrcia, 
que va acabar amb un 5-0. El més important de la jornada, 
però, va ser poder veure les cares d'il·lusió dels nostres 
protagonistes, els nens i nenes amb discapacitat auditiva. 
Gràcies al FC Barcelona per promoure el partit solidari!  
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Eleccions 21 de desembre: una campanya electoral per a tothom? 
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 el seguiment. Us informarem 
dels resultats a través dels nos-
tres canals de comunicació 
(facebook, twitter i web) i al 
proper butlletí. 

Davant la necessitat que les 
campanyes electorals siguin 
accessibles a les persones sor-
des, hem posat en marxa una 
campanya adreçada als partits 
polítics perquè, com a mínim, 
l’acte central de la seva cam-
panya compti amb la subtitu-

lació en directe. De moment, i a 
només 10 dies de la finalització 
de la campanya, tan sols el Par-
tit Demòcrata (PDeCAT) han 
respost i estem gestionant la 
possible subtitulació del seu acte 
De la resta de partits encara no 
en tenim resposta i n’estem fent 
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El 28 de novembre, la Marta Capdevila i la Sílvia 
Jané, vicepresidenta i sòcia voluntària d’ACAPPS 
respectivament,  i en Domingo Reina, el tècnic del 
Servei d’Accessibilitat, van participar en un grup 
focal sobre l’accessibilitat immersiva. Concreta-
ment, es va tractar d’una sessió demo a TV3 organit-
zada per l’Àrea d’Innovació i Recerca de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i el grup de re-
cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona 
TransMedia Catalunya.  
 
 
En aquesta sessió en què ens van convidar, ens van 
presentar el projecte que estan treballant a nivell eu-
ropeu sobre l’accessibilitat en els audiovisuals de 
360º. En aquests, l’espectador viu l’audiovisual com 
si estigués dins i pot decidir on vol dirigir el seu camp 

 

HOSPITAL COMARCAL ALT PENEDÈS 
S’han instal·lat bucles magnètics fixos al mos-
trador de recepció i al mostrador d’atenció de 
consultes externes, i un bucle magnètic portàtil 
per utilitzar a les consultes mèdiques. 

 

A  MATARÓ: 
L’Ajuntament de Mataró ha instal·lat bucles magnè-
tics fixos als mostradors d’atenció i de recepció de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i de la de Serveis Soci-
als. També hi ha un bucle magnètic portàtil als des-
patxos d’atenció personal de l’Oficina de Serveis So-
cials. 
 
A més, a la sala d’actes del Centre Cívic de Pla d’en 
Boet, disposa d’un sistema estacionari per FM de bu-
cles magnètics personals per a 6 persones usuàries. 

 

MACBA 
El Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona disposa 
de nous bucles magnètics 
individuals per a les perso-
nes usuàries d’audiòfons i/o 
implants coclears. 

de visió. La nostra participació juntament amb 
la dels altres assistents a la sessió va consistir en 
aportar la nostra opinió sobre com haurà de ser 
la subtitulació en aquest format. Les primeres 
conclusions a les que es va arribar van ser: 
subtítols en una posició fixa, preferiblement a 
baix, respecte el camp de visió de l’espectador/
a. 
Mantenir la norma UNE de subtitulació per a 
les persones sordes amb el codi de colors dife-
renciat per personatge i adaptar-la en l’entorn 
immersiu. 
Opció de personalitzar el tipus de subtitulat 
(literal o adaptat) 
Brúixola que indiqui a les persones usuàries del 
subtitulat on està el personatge que parla i que 
la persona usuària pugui configurar les seves 
preferències d’accessibilitat, entre altres. 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Els actes de commemoració del Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat dels districte de Gràcia i 
d’Horta-Guinardó, els dies 28 i 30 de 
novembre respectivament, van 
comptar amb la subtitulació en direc-
te. 

 
COCARMI  
La jornada Cap a una societat resili-

ent i inclusiva, amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, va ser accessible a les 
persones sordes. 

 
MUSEU PICASSO 

Subtitulem en directe la Jornada 
La tecnologia al servei de l’auto-

nomia i el desenvolupament dels 

infants amb discapacitat. 

BARCELONA ACTIVA 
L’acte Una Jornada amb Valors, a 
càrrec de Barcelona Activa, va ser 
un acte inclusiu a les persones 
sordes gràcies a la subtitulació en 
directe del nostre Servei d’Acce-
ssibilitat a la Comunicació—SAC 
FIAPAS. 
 

FESTIVAL DE CINEMA INCLÚS 
La inauguració del festival de cinema 
Inclús, presentat pel periodista Roger 
de Gràcia, va ser subtitulat en directe 
pel nostre Servei (fotografia de dalt). 
L’acte es va tancar amb la preestrena 
de la pel·lícula Wonder.  També vam 
subtitular la cloenda i les conferènci-
es del 3 de desembre. 

HAN ESTAT ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ: 
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BREUS INFORMATIUS 

1 .  J O R N A D A  J O R N A D A  J O R N A D A  J O R N A D A  Drets, Accessibilitat i compliment normatiu    

2 P U B L I C A C I Ó  P U B L I C A C I Ó  P U B L I C A C I Ó  P U B L I C A C I Ó  Logoaudimetries infantils en català oriental central    

La taxa de persones amb pèrdua d'audició que fan servir audiòfons s'ha incrementat del 33% 
al 37%, que equival a un creixement de l'11,8%.El percentatge de persones amb pèrdua d'au-
dició que fan servir audiòfons en ambdós oïdes ha augmentat del 55% al 69%. Aquestes són 
algunes de les dades que recull un estudi publicat a la revista American Journal of Audiology. 

També ha augmentat el grau de satisfacció amb les característiques dels audiòfons i amb el 
rendiment dels audiòfons. Els qui utilitzen audiòfons a les dues orelles (usuaris bilaterals) es-
tan més satisfets que els que només fan servir audiòfons en una oïda (usuaris unilaterals) i els 
utilitzen més hores al dia. 
 
Les persones que fan servir audiòfons estan menys cansades a la nit en comparació a les per-
sones amb una pèrdua d'audició similar que no en fan servir. També hi ha indicis de menys 
depressió i menys oblits en les persones usuàries d’audiòfons en comparació a les no usuàri-
es. El 89% de persones usuàries d'audiòfons i treballadores van reportar que els audiòfons els 
eren molt útils en el desenvolupament del seu treball. 
 

Font: HEAR-IT.ORG 

3 . E S T U D I  E S T U D I  E S T U D I  E S T U D I  Creix l’ús d’audiòfons en persones sordes    

El proper 19 de desembre tindrà lloc una interessant jornada: Drets, Accessibilitat i Compli-

ment normatiu. Què fer a partir del 5 de desembre, organitzada per COCEMFE Barcelona i el 
Consell de l’Advocacia Catalana. En aquesta trobada es vol reflexionar amb experts de l’àmbit 
del dret, la discapacitat i l’administració sobre què passarà després del 4 de desembre. I és 
que la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social esta-
bleix el  4 de desembre de 2017 l’horitzó temporal perquè tots els productes, béns, entorns i 
serveis siguin accessibles, conforme a les condicions bàsiques de no discriminació i accessibi-
litat universal. 
 
La inscripció a la jornada, que se celebrarà a l’Ateneu Barcelonès en horari de matí, és gratuï-
ta. Com que l’aforament és limitat, cal fer la inscripció on, si es necessiten mesures d’acce-
ssibilitat també s’ha d’indicar-ho: 
 

Logoaudiometries infantils en català oriental central recull la feina feta en els darrers anys per 
un equip interdisciplinar integrat per professionals otorinolaringòlegs infantils de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, professionals del CREDA Jordi Perelló i professionals fonetistes de la Uni-
versitat de Barcelona moguts per un mateix interès: actuar de la manera més precoç possible 
en les tasques d’avaluació i d’habilitació auditiva dels infants que presenten una sordesa i fan 
ús de pròtesis auditives. Amb aquest material s’ha volgut, essencialment, oferir unes eines 
útils i pràctiques per als diferents professionals implicats en l’àmbit de l’audiologia i la logopè-
dia infantil. Publicat per l’editorial Horsori. 

Font: CREDA Jordi Perelló 
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Si mireu el vent d’on ve al Teatre Lliure 
 

Argument: Irene és la mestressa d'una finca dedicada al cultiu de 
pomes, on viu amb el seu fill. La seva filla se'n va anar fa molt de 
temps i n'ha perdut el contacte. Una tardor, ella torna i es desen-
cadena aquest relat sobre la maduresa i els canvis de l'Anglaterra 
rural d'avui. El signa una de les dramaturgues més reconegudes del 
panorama britànic actual. 
 
Intèrprets: Eduard Farelo, Emma Vilarasau, Clàudia Cos, Lluís Már-
quez i Laura López.  
 
 

Accessibilitat: subtitulació i bucle magnètic. 
 
 

CULTURA ACCESSIBLE! 

Dia: divendres 23 de febrer, a les 20:30.  

Lloc: Teatre Lliure. Sala Fabià Puigserver. 
Barcelona. 
 

Preu: € amb la targeta acreditativa de la 
discapacitat. 28€ entrada general. 
 

Web: www.teatrelliure.com 


