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A nivell estatal 
mb la Confederació FIAPAS 

 
5 

Ja estan disponibles per a la con-
sulta a la Biblioteca Virtual-FIAPAS 
els quinze treballs guanyadors i els 
treballs finalistes de les diferents 
edicions del Premi FIAPAS,  que 
han reconegut les investigacions i 
estudis d'interès mèdic, educatiu, 
tecnològic i social per millorar la 
qualitat de vida de les persones 
sordes i el ple exercici dels seus 
drets. 

La consulta es pot realitzar cli-
cant la pestanya de "Revistes". 
S’ha publicat, de cada treball, 
una fitxa tècnica, un resum i un 
enllaç per baixar el treball com-
plet en format PDF. 
 
El Premi FIAPAS d'Investigació 
en Deficiències Auditives es va 
instituir l'any 2000 com a premi 
monogràfic d'investigació en el 

Publicats a la Biblioteca Virtual els 15 treballs d’investigació  
guanyadors i finalistes de totes les edicions del Premi FIAPAS 

marc de l'objectiu estratègic 
de l'entitat de promoció de la R 
+ D + I per a la millora de la 
qualitat de vida de les perso-
nes sordes i les seves famílies. 
 
En aquests anys, s'han lliurat 
quinze premis: set en l'àrea de 
Salut, quatre en l'àrea d'Educa-
ció i quatre en l'àrea d'Accessi-
bilitat. 
 

MANIFEST DE FIAPAS 2017:  

PER ALS DRETS DE TOTES LES PERSONES SORDES 

El passat dissabte 30 de setembre es va 

celebrar el Dia Internacional de les Per-

sones Sordes. Amb aquest motiu, i coinci-
dint amb el desè aniversari de l'aprovació 
de la llei 27/2007, de 23 d'octubre, "por la 
que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apo-
yo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas", la Confederació FIAPAS, de la 
qual en som entitat membre, va publicar el 
Manifest 2017: UNA LEY DE TODOS. Y 

PARA TODOS.  

LES REIVINDICACIONS 

Culminar el desenvolupament reglamentari de Llei 

27/2207, de 23 d’octubre, des de l’equitat en el tracte a 

les dues opcions de comunicació utilitzades per les per-

sones sordes. 
 

Fer efectiu el que estableix la llei respecte el finança-

ment i els suports tècnics. 
 

Aquest manifest reivindica que no s’invisibilitzi les per-

sones sordes oralistes: són més del 97% de les persones 
sordes i, tot i que es comuniquen verbalment, necessiten 
mitjans de suport a l’audició com la subtitulació, el bucle 
magnètic i els sistemes de freqüència modulada. 

Paral·lelament, FIAPAS i la plataforma Comprometidos  

han posat en marxa la campanya de sensibilització per  

transmetre la importància que tenen les pròtesis auditives 

(audiòfons i implants) per a les persones sordes. Claus per 

a la seva plena inclusió educativa, social i laboral. 

  Accés directe a la Biblioteca Virtual: http://bibliotecafiapas.es/tipo/premios-fiapas/ 
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laboral 

El Carlos i el Jaime són els protagonistes d’un 

projecte pioner a ACAPPS: la nostra primera ex-

periència d’assessorament i contacte de mento-

ring. El mentoring és l’evolució del que abans es 

deia mestre i aprenent. El mentor, en aquest cas, 

en Jaime, propietari de l’empresa Boolean Work 

–de projectes web i aplicatius-, ha ensenyat i 

traslladat la tècnica a Carlos Duarte, persona 

sorda usuària del nostre Servei. Qui millor que 

ells per explicar-nos com els hi ha anat! 

Bienvenidos a los dos. Empezamos contigo, Carlos, 
porque debido a la pérdida auditiva has tenido que 
reorientarte profesionalmente... 

Sí, exacto, yo era recepcionista de hotel y, bien, des-

pués de empezar a perder capacidad auditiva de un 

día para otro me quedé sordo. Con casi 40 años he 

tenido que empezar de nuevo. No podía ejercer de 

recepcionista y no sabía por donde ir. El equipo de 

inserción laboral, en concreto Conxi, me propuso la 

idea de hacer una formación a través del mentoring 

en Boolean Work. A mi me captaba la atención la  

programación web pero quería probar antes de  

hacer una formación y acepté. 

Y el resultado ha sido... 

Genial. He aprendido más en tres meses trabajando junto a él 

que en un curso oficial de un año, sin menospreciar la forma-

ción reglada. Pero poder aprender de tu a tu, de forma 100% 

personalizada con el mentor... No tiene precio. 

O sea que funciona. 

Sí, pero si pones de tu parte, si te gusta lo que haces y notas 

que avanzas, te vas motivando e implicando. Pero la actitud 

de Jaime ha sido crucial. Yo he tenido momentos de no verlo 

claro y pensar que no iba a ningún sitio. Jaime es muy motiva-

dor y me animó a seguir en esos momentos más duros. 

El rol de Jaime como mentor. ¿Cómo ha sido el proceso, Jai-
me? 

Gratificante y con resultados a la vista. Primero le expliqué la 

base teórica y luego ya pasamos a la práctica. Lo bueno en mi 

sector es que en poco tiempo aprendes y lo ves, por ejemplo, 

puedes hacer una página web. El resultado es muy visual y 

motiva mucho y la programación web no requiere un talento 

innato. Había momentos que se venía abajo pero es una ba-

rrera que se tiene que superar y seguir adelante. 
 

¿Carlos ya puede trabajar en este ámbito de forma autóno-
ma? 
Rotundamente sí. Ahora estamos trabajando la segunda fase: 

las habilidades comerciales para hacer contactos y captar 

clientes. Hay salida profesional. 

 
 

Carlos ha obtenido la formación, es evidente. A tí, Jaime, ¿en 
qué te ha beneficiado ser mentor? 
He conocido un persona, la he formado y hemos establecido 

una relación. Sólo, en mi sector profesional, no haces nada. 

Siempre va bien ganar un contacto profesional. 

 
Ya por último, pero necesario para que lo lean empresarios/
as, ¿la discapacidad auditiva qué ha supuesto? 
¿La verdad? Nada en absoluto. Lo único que hemos hecho ha 

sido hablar por turnos, no poner la música alta y, como mu-

cho, repetirle alguna vez algo. Ya está. Esto no supone ningún 

problema ¡y esto se tiene que saber! 

 

Gracias a los dos, Carlos y Jaime, y esperamos que vuestro 
ejemplo dé para otras experiencias de mentoring. 
 

Francina Ballester. Comunicació Federació ACAPPS. 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 7 

Ja es pot sol·licitar la prestació de la  Renda Garantida Ciutadana 

Des del 15 de setembre ja es pot sol·licitar la 

prestació de la Renda Garantida Ciutadana al 

web www.rendagarantida.gencat.cat per obte-
nir cita prèvia. 
 

Què és la Renda Garantida Ciutadana? 
És una prestació econòmica per a persones i/o 

famílies sense ingressos o amb ingressos infe-

riors a 644€ al mes.  
 
Per poder-la sol·licitar, cal: 
 
- Ser major de 23 anys (o de 18 anys si es té me-
nors o persones amb discapacitat a càrrec; s’és 
orfe o víctima de violència masclista a la llar, en-
tre altres casos quan així ho estableixi el Regla-
ment). 
 
- Estar empadronat/da a Catalunya i residir-hi 
legalment durant dos anys. 

- No ser beneficiari/a d'una prestació pública 
o privada de servei residencial permanent de 
tipus social, sanitari o sociosanitari. 
 

Per a més informació o consultes: 
 
a/e. laboral@acapps.org 
tel. 93 210 55 30 
whatsapp: 600 401 631 

ajudes socials 

Incentius a les empreses que contractin persones  
majors de 45 anys a l’atur  

El Servei d’Ocupació de Cata-

lunya subvenciona els con-

tractes de treball per una du-

rada mínima de sis mesos i 

una durada màxima de 12.  

En el cas de contractar 
una persona major de 45 anys 

i amb discapacitat, s'amplia la 

subvenció fins a un màxim 

de 18 mesos. En concret, es 
subvencionarà entre el 50 i el 
100% de la jornada laboral. 

Cal que l'empresa enviï el for-
mulari de sol·licitud i la docu-
mentació annexa  que es de-
mana a través de: 

 Tràmits Gencat. 

La data de termini per pre-
sentar la sol·licitud és el 15 de 

novembre. 

Les persones a qui es desti-

nen els contractes subvencio-
nats cal que: 

Estiguin en situació d’atur i tinguin 
45 anys o més 

Estiguin inscrites com a deman-
dants d’ocupació no ocupades 
(DONO) al SOC durant 6 mesos en 
el darrer any 

No hagin prestat serveis a cap enti-
tat mitjançant la modalitat de con-
tractació de durada indefinida en 
els darrers 6 mesos. 

  

Com demanar la subvenció? 
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universitats 
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A tot l’estudiantat universitari amb discapacitat: 

Barcelona acollirà el I Congrés Internacional Universitat i Inclusió 
Sabeu que el 7 i 8 de novembre s'organitza a 

Barcelona el I Congrés Internacional Universi-

tat i Inclusió? Tindrà lloc a la facultat de Medi-

cina de la Universitat de Barcelona.   

El Congrés girarà entorn les adaptacions 

curriculars i acadèmiques, accés a la Uni-

versitat, Esport Universitari i Accés a pràc-

tiques i a empreses.  

 

El congrés, organitzat pel depar-
tament d’Empresa i Coneixe-
ment,  l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Xarxa Vives d’Universitats, 
s’adreça a equips de recerca, es-
pecialistes i entitats associades 
amb l’àmbit universitari que ha-
gin dut a terme projectes de re-
cerca relacionades amb l’atenció 
a les persones amb discapacitat.  

Amb la voluntat que aquest es-
deveniment sigui un punt de re-
ferència bianual, en aquest pri-
mer congrés podran presentar-
se investigacions, en forma de 

comunicacions orals, que suposin 
un avenç significatiu en l’atenció a 
les persones amb discapacitat a les 
universitats.  

En concret, entorn les quatre àrees 
temàtiques proposades:  

Adaptacions curriculars i acadè-

miques.  

Accés a la universitat, acollida i 

seguiment. 

Esport universitari.  

Accés a pràctiques i a empreses. 

Inclusió laboral. 

INSCRIPCIONS 

Quota general: 100€ 

Persones amb discapacitat: 

50€ 

Estudiantat universitari: 30€ 

 
Si necessites mesures  
d’accessibilitat, cal comunicar-ho 
abans del 10 d’octubre al correu  
secretaria.cui@gencat.cat 
 
Dies: 7 i 8 de novembre. 
 
Lloc: Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona.  
C. Casanova, 143.  9 

http://www.fundacionuniversia.net 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 10 

 

famílies 

6. 

https://www.youtube.com/watch?v=Btr1vekLGSU 

Un tast de tres famílies que ja han viscut l’experiència: 

 10 

La mongetera mágica, accessible per als  
infants sords! 

La Casa Elizalde acollirà, el diumenge 8 d’octubre, l’espectacle de titelles La mon-

getera màgica a càrrec de la companyia Festuc Teatre. 

 

Argument: La Lina i la seva família es veuran obligats a marxar de casa degut a 

problemes econòmics. Aquesta realitat farà que la Lina s’ompli de valentia per 

emprendre un viatge a la recerca d’una mongetera màgica que puja fins més 

enllà del cel on hi viu un sogre i el seu tresor… els ajudarà a que no perdin la llar?  

Dia: diumenge, 8 d’octubre 

Hora:12:00 

Lloc: Pati de la Casa Elizalde.  

C. València, 302. Barcelona. 

Preu: 3,19€. Gratuïta per als 

infants menors de 3 anys. 

Teatre infantil accessible 

L’educació inclusiva,   
fem formació! 
En Fan, és un nen que fa 6è de pri-
mària a l’escola dels Jesuïtes de 
Casp, té una sordesa moderada i és 
usuari de dos audiòfons i disposa 
d’una FM. 
 
Des de l’escola van demanar al Ser-
vei d’Atenció a les Famílies poder fer 
una xerrada de sensibilització sobre 
la discapacitat auditiva perquè els 
companys de classe l’entenguin mi-
llor la seva discapacitat i ajudar-lo a 
integrar. Conjuntament amb el Fan 
vam preparar la xerrada que vam fer 
el passat 27 de setembre. 
 
Ha estat una experiència molt enri-
quidora per a tots/es. 

PROGRAMA ADREÇAT A: 
Infants a partir de 3 anys,  
adolescents i persones adultes 
sordes 

Ja us podeu inscriure 
al programa Allies in  
English per aprendre  
i millorar l’anglès 
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 accessibilitat 

Recentment l’Ajuntament de 

Barcelona ha publicat la guia 

Fem accessible el nostre comerç 

adreçada als comerços perquè 

facin accessible els seus esta-

bliments i oferir un servei de 

qualitat adequat a les necessi-

tats d e les persones amb disca-

pacitat. La nostra entitat va ser 
convidada a l’acte de presenta-
ció d’aquesta guia, el passat 20 
de juliol,al Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya. 
 
Si bé felicitem la iniciativa d’a-
questa guia, cal dir que, a l’apar-

Els comerços també poden, i han de 
ser, accessibles a la comunicació 

12 

tat Accés a la Comunicació, 
només contempla un  punt pel 
que fa a la comunicació amb 
les persones sordes (claredat 
a l’hora d’adreçar-se a una 
persona amb discapacitat au-
ditiva). 
 
Des de la Federació ACAPPS 
considerem, i així ho vam ma-
nifestar durant l’acte de pre-
sentació, que s’han de con-
templar les necessitats de les 
persones sordes que es comu-
niquen oralment i que els co-
merços poden adoptar –com 

Vofafone o Alcampo, entre al-
tres- ja han fet amb la ins-

tal·lació de bucles magnètics 

en mostradors d'atenció al cli-

ent i caixes registradores; amb 
sistemes visuals de gestió de 
torn en àrees de cua d'espera 
numerada, o bé disposar, en 
bars i restaurants, de taules ro-
dones per facilitar la comunica-
ció i la subtitulació de vídeos a 
les pàgines web. Per això, de-
manem que en la propera edició 
de la guia es tinguin presents els 
mitjans de suport a la comuni-
cació oral, tal i com recull la Llei 
d’Accessibilitat. 
 

El Festival  d’arquitectura de Barcelona 
2017, més inclusiu amb l’accessibilitat! 

 

Arriba, per cinquè any consecutiu, el Fes-

tival d’Arquitectura 48h Open House 

Barcelona: una proposta cultural gratuïta 

per descobrir l’arquitectura de la nostra 

ciutat.  

Serà un cap de setmana de portes obertes 
a edificis emblemàtics de Barcelona amb 
un equip de voluntariat que realitzarà visi-
tes guiades per explicar l’arquitectura des 
d’una perspectiva històrica i artística.  Es 
podran visitar prop de 200 edificis, des de 
la Casa de l’Ardíaca del s. XII, fins a les ca-
ses barates del Bon Pastor, el centre de 
disseny BAU, refugis antiaeris, recintes es-
portius i ecohabitatges entre un llarg etcè-
tera.  
http://www.48hopenhousebarcelona.org 
 

Accessible! 
L’organització 48h Open House Barcelona 
ha apostat per fer aquest any un festival 

inclusiu, apostant per l’ac-
cessibilitat comunicativa, física i 
cognitiva. Per a les persones 
sordes, i amb la col·laboració de 
l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat del consistori 
barceloní, es deixaran en prés-

tec emissores FM per seguir les 

visites guiades. 

Si t’agrada l’arquitectura, si t’agrada Barcelona, apunta’t el 

21 i el 22 d’octubre a la teva agenda! 

 ACAPPS també facilitarà  

emissores FM 
Perquè tothom pugui gaudir de 
les propostes d’aquest festival, 
la nostra entitat també deixarà 
en préstec, per al cap de setma-
na, emissores FM. Per deixar-
vos-la en préstec, caldrà deixar 
una paga i senyal:  
 

50€ per a socis/es d’ACAPPS 

150€ si no s’és soci/a. 

 

INFORMA-TE’N: 

accessibilitat@acapps.org 

tel. 620 993 422 
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HAN ESTAT ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ: La Catedral de Mallorca  
ja té bucle magnètic! 

Concretament, s’ha 
instal·lat el bucle a la 
Capella del Santís-
sim de la Catedral  

Ens ho explica per al butlletí: 

Asistir a la charla de Javier Marías pudiendo 

leer en tiempo real lo que decía, saber el mo-

tivo de las risas del auditorio por sus bromas, 

participar del respeto con que se escucharon 

sus palabras no es relevante para un oyente 

pues es su modo habitual de estar en el mun-

do. No lo es para quien tiene problemas de 

audición. Sin embargo, la ayuda técnica de la 

pantalla de lectura, acerca la experiencia de 

oyentes y no oyentes. Un enorme agradecimien-

to a ACAPPS y a quienes permitieron que se pu-

diera concretar esta iniciativa. 

MARTA GIACOMINO 

Sòcia d’ACAPPS 

 

Fem accessible una activitat per a una sòcia que hi volia participar 

 

El pregó de les Festes de la Mercè, 

a càrrec de la filòsofa Marina Gar-

cés i celebrat el passat 22 de setem-

bre, va ser accessible per a les per-

sones sordes. El pregó es va poder 

seguir amb la subtitulació en direc-

te que es va projectar a una gran 

pantalla a la plaça Sant Jaume. 

Aquesta mesura, a més de fer el 

pregó accessible, i per tant inclusiu, 

a les persones sordes afavoreix, en 

els actes multitudinaris en què el so 

no arriba de forma òptima a grans 

espais, que tothom se’n pugui be-

neficiar i seguir els missatges a tra-

vés de les pantalles. 

 

 

amb l’objectiu de millorar la quali-
tat del so que arriba als audiòfons 
o implants de les persones sordes 
usuàries d’aquestes pròtesis que 
assisteixen als actes de la catedral. 
La instal·lació, realitzada per Iluni-
on, va estar assessorada per la 
Confederación FIAPAS i ha estat 
possible gràcies a l’acord de la 
Fundación ONCE i el Real Patro-
nato sobre Discapacitat per pro-
moure l’accessibilitat i l’eliminació 
de barreres. 

El 7 de setembre vam subtitular en 

directe per a les persones sordes la 

conferència a càrrec de la Dra. Ma-

rina Subirats amb motiu de l'11 de 

setembre al saló de Cent de l'Ajun-

tament de Barcelona. En represen-

tació de la nostra entitat hi van as-

sistir el president, Raimon Jané, i la 

vicepresidenta i persona sorda, 

Marta Capdevila. 
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Els propers dies 11, 12 i 13 d’abril, la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Navarra aco-

llirà la quinzena edició del Curs sobre Implants 

Coclears que organitza la Clínica Universidad 

de Navarra. 

 

El simposi, que vol oferir una formació continua-
da en implants coclears, tractarà, en aquesta 
propera edició, les novetats en sistemes implan-
tables, indicacions emergents per l’estimulació 
del sistema auditiu, tècnica quirúrgica mínima-
ment invasiva en la col·locació d’IC, programa-
ció, atenció a distància, models de rehabilitació-
educació en IC, instruments per a la monotorit-
zació de resultats, resultats a llarg termini i com-
plicacions.  

Com a novetat, durant la primera part del 
Congrés, s’ha programat una sessió quirúrgi-
ca en directe perquè els assistents puguin 
observar, en temps real, el procediment qui-
rúrgic. 
 

  + Informació 
Preu: 200€ (250€ després del 10 de març) 
Informació:  
www.cun.es/xv-curso-implantes-cocleares 

 

Secretaria del Curs. Inscripcions i, en cas 
que es demani, gestió d’allotjament:  
implantescocleares@viajeseci.es  
(Rocío Hernández i Eva Aldaba) 

El Curs sobre Implants Coclears arriba a la 15a edició 
Des d’ACAPPS assistirem a la formació per conèixer les novetats en IC 

L’aplicació del canal informatiu 324, accessible amb subtítols 
El portal informatiu de TV3 i Catalunya Ràdio ha 
renovat la seva app. S'amplia l'oferta de contin-
guts i es dona més rellevància a l'última ho-
ra informativa a través d'avisos, notificacions 
i la secció "Està passant". Així mateix, es podran 
consultar a la carta els últims telenotícies i tots 
els programes informatius de Catalunya Ràdio i 
TV3. 
Una altra de les novetats de la nova versió de 
l'app és que tant les emissions en directe com 
els vídeos a la carta es podran veure des dels 

televisors que tinguin connectat 
un dispositiu Airplay o Chromecast. 

 
 

 

Per a les persones sordes, es pot activar la 

funció dels subtítols. Per fer-ho, cal clicar a 

l’icona que apareix a la part superior dreta 

(veure imatge). La nova versió de l'app està 
disponible a l'App Store d'Apple i a Google 
Play d'Android. 

subtítols 

ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ 
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Islàndia al Teatre Nacional de Catalunya 
 

Argument: La fallida bancària portarà a un adolescent islandès a em-
prendre un pelegrinatge iniciàtic cap a Nova York, en recerca de la seva 
mare. En aquest viatge al cor de les tenebres d'un sistema que tronto-
lla, el jove anirà coneixent les diferents realitats que li faran partícip de 
la profunda depressió que està conduint el món occidental a una ruïna 
inevitable. 
 

Accessibilitat: Subtitulació (es recomana, per seguir-los millor, adquirir 
les localitats a  les localitats a partir de la segona meitat de "Platea" o, 
a la zona de "control", en el sector imparell(butaques 3 a la 17), a partir 
de la fila 7 i fins a la 10.  
Bucle magnètic per a persones usuàries de pròtesis auditives. 
So de sala amplificat. 

Dies: dissabte 21 d’octubre, 20:00 i 

diumenge 22 d’octubre a les 18:00 
 

Lloc: Teatre Nacional de Catalunya. 

Pl. de les Arts, 1. Barcelona. 
 

Preu: 19,50€ (amb el carnet de dis-

capacitat). 23€ (entrada general). 

CULTURA ACCESSIBLE! 

Simbiòtic Festival: arts escèniques accessi-
bles 
 

Arriba la segona edició del Simbiòtic Festival, el primer festival d’arts 
escèniques accessibles inclusiu per a persones sordes, cegues i sordce-
gues: un  festival lliure de barreres comunicatives gràcies a les mesures 
d’accessibilitat. Enguany el Simbiòtic Festival es celebrarà del 30 de no-
vembre al 3 de desembre a la Nau Ivanow per educar i sensibilitzar al 
sector cultural i a la ciutadania que fer accessible l’art és necessari per-
què tothom pugui exercir el seu dret d’accedir lliure i autònomament a 
la vida cultural de la ciutat. 
  
 

Entre els espectacles programats, tindrà lloc Barcelona. Contra la pa-

ret de la companyia Pública; La dernière danse de Brigitte, a càrrec de la 
companyia Zero en Conducta i Cáscaras vacías, de La Zona de Teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dies: del 30 de noviembre al 3 de 

desembre 
 

Lloc: Nau Ivanow. C. Hondures, 28-

30. Barcelona 

Entrada: gratuïta 

Web: www.nauivanow.com 
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