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Un any més tenim el plaer de fer-
vos un resum de la feina feta per la 
Federació d’Associacions Catala-
nes  de Pares i Persones Sordes 
(ACAPPS) durant l'any 2016.  
 
Ha estat un any ple de projectes, 
amb algunes fites aconseguides i 
alguns temes pendents que conti-
nuen al capdamunt de la nostra llis-
ta de prioritats per al 2017. 
 
L'accessibilitat a la comunicació és, 
ja ho sabeu, una de les nostres prio-
ritats. Aquest 2016 hem continuat 
treballant en l'elaboració del decret 
de desplegament de la Llei d'Acces-
sibilitat, que es presentarà aquest 
any en curs. En aquest àmbit, tam-
bé volem destacar la posada en 
marxa de l’aplicació accessible del 
Servei d’Emergències 112 per a les 
persones sordes, en què hem parti-
cipat en la seva elaboració i divulga-

 

ció. En el marc d’un conveni de 
col·laboració per distribuir l'apli-
cació 112 Accessible per a telè-
fons intel·ligents que permet a 
les persones sordes contactar 
amb el telèfon d’emergències de 
la Generalitat.  Des del nostre 
Servei d’Accessibilitat a la Comu-
nicació, com a equip de suport 
del SAC FIAPAS, estem fomen-
tant l’accessibilitat i reivindicant 
la subtitulació dels actes i dels 
materials audiovisuals. També 
hem posat en marxa una campa-
nya de sensibilització per fomen-
tar, entre les persones usuàries 
de pròtesis auditives- l’ús del bu-
cle magnètic . 
 
Com que l’accessibilitat és trans-
versal –i necessària!- en tots els 
àmbits en què actuem, el 2016 ha 
estat l’any d’actualització i plani-
ficació del nou projecte per sensi-
bilitzar sobre la necessitat de ga-
rantir la inclusió dels i de les estu-
diants amb discapacitat auditiva 
a la universitat, amb les mesures 
d’accessibilitat que requereixin 
per garantir la igualtat d’accés a 
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la informació que la resta de 
l’alumnat. 
La inserció laboral és un altre 
dels nostres eixos d'actuació. El 
2016 ha tornat a ser molt im-
portant el treball en xarxa: a 
nivell municipal amb la Xarxa 
Inserció Barcelona (XIB) i a ni-
vell de sector amb les entitats 
del COCARMI.  
 
El 2016 vam celebrar la 21a. edi-
ció de les Jornades de Formació 
de les Persones Sordes en Mo-
dalitat Oral. 
 
A banda de l’activitat habitual, 
pel que fa al 2017, intensifica-
rem les relacions institucionals 
amb el Govern de la Generalitat 
per traslladar les necessitats de 
les persones sordes en tots els 
àmbits.   
 
També insistirem perquè tots 
els protocols de comunicació de 
l'administració catalana incor-
porin els sistemes de suport a la 
comunicació oral, la subtitula-
ció en directe, emissores FM i 
bucles magnètics.  

Raimon Jané 
President 
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Reivindiquem al departament d’Ensenyament més suport en l’educació 
en modalitat oral i a l’escola ordinària: necessitat de formació de logope-
des i de professionals en l’ús de les noves tecnologies, impuls de l’ús de 
materials audiovisuals subtitulats i suport, al llarg del cicle escolar, amb 
emissores FM –i manteniment dels equips-. 

A Catalunya, es matriculen cada any més d'un centenar d’estudiants sords a la Universitat. 
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El percentatge d’alumnat sord que supera  
l’ensenyament secundari obligatori (ESO) és 

comparable a la mitjana general de l’alumnat. 

La plena inclusió dels i les estudiants amb discapacitat auditiva a la Universitat  
és una línea de treball prioritària de la nostra entitat.  

En el marc del nostre projecte d’Universitats, treballem perquè els alumnes  
tinguin ple accés a la informació en igualtat de condicions que la resta de l’alumnat. 

#VolemEscolaInclusiva 

1. defensem l’ensenyament  inclusiu, 

des de l’escola a la Universitat  

Durant el 2016 hem planificat una campanya de sensibilització adreçada a l’alumnat sord de secundària  
i a la comunitat universitària del dret, reconegut per la Llei d’Accessibilitat,  

a poder disposar de les mesures d’accessibilitat necessàries per accedir als continguts de la formació.  
Una campanya que es vol difondre a totes les universitats públiques i privades de Catalunya.  
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assessorament 
facilitem informació i/o orientació a entitats públiques 

i privades sobre les necessitats de les persones sordes i 

sobre com fer un acte o activitat accessible a les perso-

nes sordes que es comuniquen oralment.  

gràcies a la col·laboració de FIAPAS, ACAPPS  disposa d’un servei de préstec d'emissores de Freqüèn-

cia Modulada (FM).  Les persones usuàries i sòcies de l’entitat poden demanar una emissora FM per deu 

dies (ampliable a 10 dies més com a màxim).  

a més... 

Actius per al Decret d’Accessibilitat 
presentem esmenes al Decret d’Accessibilitat perquè es faci 
efectiva la Llei d’Accessibilitat 13/2014. 

En el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat.  
Participem en les reunions del Consell presidit per la consellera 

de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. 

Per l’accessibilitat al transport.  
Traslladem les necessitats d’accessibilitat a la comunicació en 
l’àmbit del transport al conseller de Territori i Sostenibilitat, Jo-
sep Rull, i al secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font. 

formació 
presentem i fem una demostració de l’aplicació 

accessible del servei d’emergències 112 per a les 

persones sordes. 

Amb la consellera de presidència, Neus Munté, i la  
directora general d’Igualtat, Mireia Mata 
Per avançar, transversalment en tots els departaments, en la Llei 
d’Accessibilitat. 

2. Ens movem per la Llei d’accessibilitat 
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+ de 350  
beneficiaris/es  

A través de la nostra federació, continuem la 

campanya iniciada el 2014 per a la sensibilització 

als governs locals dels municipis amb poblacions 

de menys de 200.000 habitants. En aquest sen-

tit, durant el 2016 s’han visitat els ajuntaments 

de Santa Coloma de Gramenet, de Tarragona, 

de Cornellà, de Mataró i la Diputació de Lleida.   

Els informem i assessorem en matèria d’a-

ccessibilitat i mesures de suport a la comunicació 

Hem revisat i promogut el  
bucle magnètic en 27 espais.  

I també... 

4. fem accessibilitat  

oral, sobre el qual existeix un gran desconeixement, 

perquè ho incorporin als seus respectius plans munici-

pals d’accessibilitat.  

Per aquest motiu, també hem fet una crida persones 

sordes oralistes dels diferents municipis perquè siguin 

referents en els ajuntaments dels municipis per infor-

mar-los i sol·licitar-los les mesures tècniques que facili-

ten la comunicació oral del col·lectiu. 

 
3. Sensibilitzem per a unes ciutats inclusives  

261 hores 
subtitulades 
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406  
gestions de suport  

121  
famílies  ateses 

690  
sessions de logopèdia  

5. creem escola  
Donem vida a l’Escola de Mares i Pares d’ACAPPS.  
El 2016 vam oferir les sessions: 
Mites i creences associats a la sordesa (Sheila Cristóbal i Andreu Espinach). 
Desenvolupament lingüístic, comunicatiu i social dels infants amb sordesa  (Maria 
Moñino, logopeda i vicepresidenta d’ACAPPS). 
 
Presentació de les actuacions del SASF als CREDA de Sabadell i del Maresme 
Vallès Oriental. 
 

En el marc del Programa d’intervenció logo-

pèdica promogut per FIAPAS i finançat pel 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igual-

tat i la Fundació ONCE. 

10. 
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6. fem família  

COMISSIÓ DE FAMÍLIES  

Està formada actualment per set 

mares amb fills/es sords/es i sòcies 

d’ACAPPS. 

Participen voluntàriament en reu-

nions mensuals amb la tècnica del 

Servei d’Atenció i Suport a les Fa-

mílies (SASF). Conjuntament, es 

coordinen i es fa seguiment de les 

actuacions del Servei en concret i 

de les accions a desenvolupar en 

matèria de drets dels infants sords 

i les seves famílies a nivell d’enti-

tat.  

També es consensuen, impulsen i 

es dinamitzen les activitats forma-

tives i de lleure. 

Organitzem activitats de lleure perquè hi participin les famílies: pares, mares, fills/es amb 
sordesa i els germans/es. Aquestes activitats afavoreixen la interrelació de les famílies que 
comparteixen moments d’esbarjo i, entre els petits, que comparteixen moments de joc.  
 

Durant el 2016 hem organitzat, amb la Comissió de Famílies (veure a la dreta), les següents 
activitats d’oci: 

 

Sortida al Parc Jalpí Aventura i Dinar de Primavera a Arenys de Munt. 
Ens vam agrupar més de 50 mares, pares, petits/es i joves! 

 
 Festa de Nadal amb en Pare Noel. 
 Una vintena de famílies van celebrar l’arribada del Nadal  
 a ACAPPS, amb la visita inclosa d’en Pare Noel,  
 un pare voluntari de l’associació. 
 

11. 
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 35  

Persones sordes postlocutives  

beneficiàries del programa de rehabilita-

ció logopèdica amb els cursos de lectura 

El SASP també va organitzar una  

xerrada sobre els darrers avenços  

tecnològics en audiòfons.  

 

20  
Participants als Grups d’Ajuda Mútua  
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7. al costat de les  persones sordes  

Des del Servei d’Atenció i Suport a les Persones Sordes  
Postlocutives* acollim les persones que han perdut audició i  

oferim les eines necessàries perquè puguin tornar a sentir-se  
connectades amb la família, els/les amics/gues i el seu entorn. 

 
Fomentem l’autonomia mitjançant l’aprenentatge de la lectura 

labial, l’ús de les pròtesis auditives i els mitjans  de suport a la  
comunicació oral (subtitulació, bucle magnètic i emissores FM). 

 

*les persones sordes postlocutives són aquelles que han perdut  

l’audició després d’haver adquirit la parla.  
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8. Per a un sistema de salut accessible  
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El Pla Estratègic va ser presentat pública-
ment el 6 d’octubre. Una de les actuacions 
que contempla és la millora dels sistemes 
d’informació amb eines tecnològiques de 
manera que permetin comunicar millor i 
amb transparència. 
 
També vam participar a la jornada del 16 de 
desembre Connectant persones i organitzaci-

ons per a la millora dels resultats en salut. 

Com a membres del Consell Consultiu de Pacients del departament de 
Salut, hem participat activament en les reunions de treball de l’or-
ganisme per elaborar el seu pla estratègic per als anys 2017-2020.  
 
En aquest sentit, des d’ACAPPS vam aportar la necessitat que el Consell 
canalitzi als organismes gestors del Cat Salut les demandes d'accessibili-
tat a la comunicació per a les persones sordes que es comuniquen oral-
ment en l’àmbit sanitari.  És a dir, la instal·lació de bucles magnètics a les 
taules d’atenció i consultes, pantalles informatives a les sales d’espera i les 
mesures que siguin necessàries perquè una persona sorda pugui anar al 
metge/ssa amb autonomia. 
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118  

persones aturades ateses 
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83  
Contractes signats  

Treballem en xarxa amb: 
 

les organitzacions que participen al pro-

grama Incorpora de l'Obra Social "la Cai-

xa", en el que fa deu anys que en formem 

part. 
 

la XIB (Xarxa Barcelona per a la inclusió al  

Mercat ordinari de Treball ) per avançar en 

noves vies per incentivar la inserció laboral 

de les persones amb discapacitat. Presen-

tem el programa + valors.  
 

l’espai Làbora, iniciativa també de l’Ajun-

tament de Barcelona, que posa en contac-

te entitats i empreses amb persones en 

risc d’exclusió social. 
  

el conjunt d'entitats del COCARMI, amb 

les quals busquem estabilitat en el finan-

çament de les entitats que fomentem la 

inserció laboral de les persones amb disca-

pacitat. 

CÀPSULES DE FORMACIÓ 

sessions de desenvolupament de 

competències per aconseguir un lloc 

de treball (perfil professional, currícu-

lum, carta de presentació , canals de 

recerca de feina i entrevista).   

15 persones beneficiàries. 

 

ESPAI IMPULS 

80 participants 

espai dedicat a les persones sordes a 
l’atur. Dotat amb una sala de treball 
en què les persones usuàries poden 
utilitzar els ordinadors habilitats per a 
la recerca online d’ofertes laborals als 
portals d’ocupació. També oferim tu-
tories individualitzades. 

9. el treball  en xarxa 
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Impulsem la participació i la implicació dels joves 

d'ACAPPS en l'organització d'activitats i projec-

tes, especialment en l’àmbit de l’accés a la Uni-

versitat i d’inserció laboral. 

Amb aquesta creixent participació dels joves sords 

a l’entitat es  fan passos cap a una transició genera-

cional al capdavant de la federació, que alhora s'a-

dapta a les demandes i necessitats reals dels més 

joves. 
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10. no als límits: ens mou l’altra mirada dels joves  
Endavant amb el projecte Per a una Universitat  

Accessible per a Tothom 

En el marc del nostre projecte Per a una universitat accessible a les per-

sones sordes, el nostre Servei d’Inserció Laboral ha planificat una cam-
panya informativa adreçada als estudiants de secundària amb discapa-
citat auditiva.  
 
La campanya comptarà amb un díptic i un audiovisual subtitulat per 
informar als joves dels recursos que tindran al seu abast a la universi-
tat: des de la matrícula gratuïta a les universitats públiques fins als mit-
jans de suport a la comunicació que necessitin (bucle, emissora FM,…).  

15. 
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Club de lectura  
per a persones sordes i oients   
Continuïtat del Club de Lectura per a persones 
sordes i oients a la biblioteca.  
 

Visita accessible al Museu Picasso. 
El museu va oferir una visita guiada per a les 
persones sordes que es comuniquen oralment 
amb suport a la lectura labial i sistemes FM 
per a persones usuàries de pròtesis auditives.  

Teatre Accessible 
Fem difusió periòdica per donar a conèixer les 
sessions de teatre accessible per a adults i per 
a infants. El 2016 van promoure sessions ac-
cessibles a les persones sordes el Teatre Naci-
onal de Catalunya, Festival Grec, Teatre Audi-
tori de Sant Cugat, SAT Teatre, Centre Cívic 
Tomasa Cuevas, Teatre Romea, Teatre Goya, 
Teatre Lliure i Casa Elizalde. 

Activitats lúdiques  
Altres actes, com la Taronjada 
de la festa de Carnaval i la can-
tada d’havaneres a la platja del 
Bogatell promoguts per l’Aju-
ntament de Barcelona, van ser 
accessibles per a les persones 
sordes. 
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La Federació ACAPPS premia 
la promoció i la defensa dels 
drets de les persones sordes.  
 
Els Premis Federació ACAPPS, 
en la seva setena edició, es van 
atorgar al departament de Sa-
lut, en la categoria a entitats, i 
a la Gemma Pifarré, cap de l’-
Àrea de Promoció de l’-
Accessibilitat i de Supressió de 
Barreres, en la categoria indivi-
dual.  

12. 21es Jornades de Formació de les Persones  

Sordes en Modalitat Oral 
Amb la participació de més de 200 persones, vam celebrar, el 

12 de novembre,  les 21es. Jornades de Formació de les Per-

sones Sordes en Modalitat Oral, a l'auditori de la Casa del 

Mar. 

Van ser un èxit de participació i vam complir amb l'objectiu d'a-
quest projecte: continuar aportant temes d'interès en el debat 
dels drets de les persones sordes i les seves famílies en educa-
ció, en accessibilitat, en ocupació i en inclusió social. 

17. 



 

 18.    

 
També hem fet formació a: 
Al CREDA Lleida: en el marc de la jornada commemorativa dels 25 
anys del Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA) de 
Lleida amb la presentació Els meus ulls són les meves orelles, a càr-
rec de la Marta Capdevila, persona sorda, mare d’un fill sord i vice-
presidenta d’ACAPPS. 

A la Diputació de Barcelona. Per donar a conèixer les necessitats 
de la gent gran amb pèrdua auditiva i els mitjans de suport a la co-
municació oral que poden utilitzar. 

En els darrers anys, ha incrementat el nombre de  
persones grans que presenten problemes auditius. 

Al V Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. Participació 
d’ACAPPS al col·loqui “L’Europa social en risc: entre el desordre i la 
transformació” i en els debats “El tercer sector com a generador 
d’ocupació de les persones al servei de persones i Concertació Pú-
blica social: un nou paradigma europeu per a la provisió de serveis 
públics. 

A les XVIII Jornades Tècniques de l’Institut Guttman sobre 
el paper de les administracions en l’apoderament i la preserva-
ció de l’autonomia personal en les persones amb discapacitat 
i/o dependència. 

A la Jornada L’empresa, clau en la inserció laboral de les per-

sones amb discapacitat. Com garantir la llei general de dis-

capacitat en l’àmbit de les empreses?  Organitzada pel pro-
grama UAB Impuls i el Servei d’Atenció a la Discapacitat 
(PIUNE). Convidats com a entitat del col·lectiu de la discapaci-
tat per debatre entorn la Llei General de la Discapacitat i el 
paper de les empreses en el procés d’inserció. 

A la Xerrada Sordera y Familia.  Organitzada pel gabinet psi-
cològic MILSCAM va tractar sobre les fases per les quals passa 
una família quan reben el diagnòstic que el seu/va fill/a té sor-

Al Centre Cívic Drassanes. Xerrada sobre el funcionament i la utili-
tat del bucle magnètic i les emissores FM en el marc de la presenta-
ció de la instal·lació del bucle a l’equipament. 

A l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Per sensibilitzar sobre les 
necessitats de les persones sordes en l’àmbit hospitalari: bucles 
magnètics als mostradors d’informació i d’urgències, avisadors llu-
minosos en les pantalles de gestió de torns i/o informatives i forma-
ció del personal. 

A ACAPPS:  
xerrada sobre els implants coclears a càrrec  de la dra. Ma. An-
tònia Clavería, cap del servei d’Otorinolaringologia de l’Ho-
spital Sant Joan de Déu. 
 
Xerrada sobre la genètica de les sordeses i l’assessorament 
genètic a càrrec de la Dra. Mar Borregan, cap d’As-
sessorament Genètic de la Unitat Genètica de l’Hospital Vall 
d’Hebron, i la Diana Salinas, responsable del projecte d’as-
sessorament genètic en sordesa. 

18. 



 

 19.    

 
à

m
b

it
 s

e
n

s
ib

ili
tz

a
c
ió

 

Sant Joan de Vilatorrada va ser, el 30 de setembre, la capital  
catalana de les discapacitats amb la celebració de la fira Discat.  

     La nostra entitat hi va tornar a estar present amb un estand per  
sensibilitzar, conscienciar i fer visible la sordesa. 

13. Perquè en cada acció, Comuniquem. 
Cada actuació a l’entitat 
va lligada a la sensibilitza-
ció entorn la sordesa.  
En concret, hem emprès 
accions de sensibilització 
–online i offline– entorn 
l’accessibilitat i l’ús del 
bucle magnètic. 

ACAPPS a la II Fira DISCAT 

A les nostres Jornades també vam 
dedicar un espai al hall de l’auditori 
de sensibilització offline: els nostres 
fulletons dels programes i serveis de 
la nostra entitat, i el material sobre 
pròtesis auditives i ajudes tècniques 
de les cases comercials 
col·laboradores amb l’event. 

19. 
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Vam participar a la Jornada #DonesDiscapacitat, a la ONCE. La Marta Capde-
vila, vicepresidenta d'ACAPPS, va explicar la seva experiència personal com a 
dona amb discapacitat auditiva, treballadora en l’àmbit de la il·lustració i mare 
de quatre fills, un d’ells, en Marcel, sord.  

Vam col·laborar, com a entitat membre del COCARMI,  amb Transports 
Metropolitans de Barcelona per a la campanya Mou-te per les persones amb 

discapacitat.  

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes, el passat 24 
de setembre, FIAPAS amb la col·laboració de la plataforma Comprome-
tidos, va presentar la nova edició de la campanya Que lo escuche todo el 

mundo. Amb el lema, La primera impresión no es la que cuenta, l’espot principal 
de la campanya trasllada a l’espectador al moment en què l’especialista, en 
aquest cas una jove otorinolaringòloga sorda, dóna la notícia de la sordesa del 
seu fill a la seva mare i pare.  

Dues mares de la Comissió de Famílies  d’ACAPPS, l’Àngels 
Videla i l’Anna Barrera, són dues de les protagonistes d’un 
dels vídeos.   
 
#QueloEscucheTodoelMundo i#La1impresionNoCuenta.  
 
www.queloescuchetodoelmundo.com 
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BALANÇ SOCIAL 
Des de la Federació ACAPPS apostem sempre per ser so-
cialment responsables amb el nostre entorn i, exemple 
d’això, és que contractem serveis i proveïdors a empreses 
que tinguin, dins l’equip humà, persones amb discapacitat 
i/o en risc d’exclusió social. 
 
Creiem important destacar, no només la nostra filosofia 
de treball sinó també la de les empreses i persones que 
treballen amb nosaltres.  

Odisseny: Centre Especial de Treball (CET) promogut per 
la Fundació Pere Mitjans, una entitat sense ànim de lucre 
que treballa per les persones amb discapacitat física, in-
tel·lectual i sensorial. Servei que contractem: la impressió 
de tots els materials de difusió de l’entitat (fulletons, car-
petes, cartells, plotters). 
 
Associació Alba: entitat sense ànim de lucre que atén a 
persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.  
 
Olivera Cooperativa: cooperativa d’integració social, que 
incorpora persones amb dificultats que participen activa-
ment en tot el procés. 
 
De les dues entitats adquirim productes com a detall que 
lliurem als ponents de les nostres jornades i xerrades. 

Que més fem per contribuir a un 
entorn més sostenible? 

 
Reduïm i reciclem el paper i els materials  
d’oficina.  
 
Som conscients de la importància de l’estalvi 
energètic i en tenim cura. 
 
Sabem que cada gota d’aigua compta. Per 
això, el nostre equip està conscienciat en fer-
ne un ús responsable i de no malbaratament. 

Reconeguts amb: 
 

El Segell Labora 

Certifica que ACAPPS 
col·labora amb el programa 
Labora, que fomenta 
l’ocupació de les persones 
amb dificultats d’accés al 
mercat de treball. A ACAPPS 
tenim contractada una per-
sona a través d’aquest pro-

grama. 
 

El Segell 
Charter 
per a la  

Diversitat 
 

Certifica que ACAPPS res-
pecta la normativa vigent en 
matèria d’igualtat d’opor-
tunitats i antidiscriminació al 
seu equip humà. A ACAPPS, 
comptem amb dues profes-
sionals amb discapacitat 
amb contracte indefinit. 
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 22.    

MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

PÈRDUES I GUANYS. EXERCICI 2016. 

INGRESSOS PER A LES ACTIVITATS 119.408,70€ 

Ingressos de promocions, serveis i col·laboracions 16.507,70€ 

Subvencions aplicades a les activitats 102.901€ 

  

APROVISIONAMENTS -19.945,56€ 

  

DESPESES DE PERSONAL -73.078,35 

  

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ -26.822,19€ 

  

AMORTITZACIO DE L’IMMOBILITZAT -873€ 

  

ALTRES RESULTATS 851,56€ 

RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ -458,84€ 

Despeses financeres -291,03€ 

  

RESULTAT FINANCER -291,03€ 

  

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS -749,87€ 

  

EXCEDENT DE L’EXERCICI -749,87€ 
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Moltes gràcies  
per estar al  

nostre costat: 
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