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laboral 

Aquest any el nostre Servei d’Inserció Laboral fa 20 anys. Per celebrar-ho, al llarg del 2018 

publicarem entrevistes amb les persones que l’han vist créixer i aprofitarem el marc de les 

Jornades per fer un acte especial: dues dècades de treball per a la inserció laboral de les 

persones sordes no són fàcils de fer! També serà un bon moment per a nosaltres per fer ba-

lanç i reflexionar sobre tot el què hem avançat i el que tenim pendent d’aconseguir. 

Volem començar l’any agraint les entitats, 

públiques i privades, que fan viable el nos-

tre treball. No ens cansarem de dir-ho: 

sense finançament, ACAPPS, com a enti-

tat sense ànim de lucre, no podem tirar 

endavant la nostra activitat en pro de les 

persones sordes. Malgrat la greu situació 

que hem viscut el 2017, de la qual us en vam 

informar al darrer butlletí de desembre, po-

dem dir-vos ara que iniciem l’any amb el fi-

nançament atorgat del departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies per als pro-

grames d’inserció laboral i per treballar en 

l’accessibilitat a la Universitat. 

 

També comptem ja amb el conveni bianu-

al 2017-18 de l’Ajuntament de Barcelona 

per treballar per a la inserció laboral a l’emp-

resa ordinària amb la col·laboració, a més i 

com a novetat, de la PIMEC. 

Signem el conveni de col·laboració amb el programa 

Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”. Amb la renovació 

de l’acord, és l’onzè any que formem part de la xarxa, in-

tegrada per 78 entitats socials d'inserció laboral a Barce-

lona. Sumem, així, esforços per a un objectiu comú: la 

integració social i laboral plena de les persones amb dis-

capacitat i/o en risc d’exclusió social.  

A totes les entitats col·laboradores, gràcies!:  

 

 

Com a membres de la #XIB, vam signar, el 14 de 

desembre, un conveni amb @PIMEC i la seva funda-

ció per a la #InsercióLaboral de les persones 

amb #discapacitat . El projecte, amb el nom ‘Inclou 

Futur’, comptarà amb els equip especialitzats de les 

entitats de la XIB, amb experiència en l’àmbit de la 

inclusió laboral, que s’encarregaran d’acompanyar i 

donar suport a les empreses durant els processos 

d’incorporació de les persones amb discapacitat.  
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En Gerard Solà, usuari del nostre 

Servei d’Inserció Laboral, ha rebut 

el 2n Premi de la quarta edició de 

l’Aula d’Emprenedors: Aprèn i Em-

prèn pel seu negoci i marca GSBe-

ars, d’elaboració de TeddyBears i 

TeddyCats, petites obres d’art 

confeccionades artesanalment 

amb teles i materials d’excel·lent 

qualitat. 

El programa Aprèn i Emprèn, que va 

realitzar Gerard Solà, és una progra-

ma formatiu i de mentoring  per 

part d’ESADE i de directius de grans 

empreses, dirigit a emprenedors 

amb discapacitat per a la posada en marxa o acceleració 

del seu negoci. 

A més, l’empresa d’en Gerard també estrena web. Una 

web creada i cedida voluntàriament per Jaime Rofés, de 

2Acces i col·laborador d’ACAPPS: 

http://gsbears.com/ 

En Gerard Solà, reconegut per la seva emprenedoria  

amb la marca GSBears 
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sensibilització 
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Expliquem la realitat del 97% de les persones sordes al  

programa “Tots som iguals” de Ràdio Estel  

El passat 17 de gener ens van convidar a 

participar en una àmplia tertúlia al pro-

grama Tots Som Iguals, dirigit per Ra-

món Rión a Ràdio Estel. Clara Planas, 

com a directora de la Federació ACAPPS, i 

Magda Giralt, logopeda i tècnica del Servei 

d’Atenció i Suport a les Famílies i de les 

Persones Sordes Postlocutives, van expli-

car d’una forma planera i clara qui som, en 

què treballem i què fem per aconseguir la 

inclusió de les persones sordes en tots els 

àmbits de la societat. 

TRENCANT ESTEREOTIPS:  
NI HI HA “SORDMUTS” NI TOTES LES PERSONES SORDES UTILITZEN LA LLENGUA DE SIGNES! 

litat oral (el 91%) i 178 en escoles bilingües 

(el 9%). 

 

Les pròtesis auditives i les noves tecnologi-

es permeten sentir.  
Hem de beneficiar-nos de tots els avantatges 

que ens ofereix la tecnologia ara, el 2018. De les 

pròtesis auditives, els audiòfons i els implants 

coclears que, amb un treball logopèdic i un en-

trenament auditiu, permeten a la persona sorda  

sentir i, el més important, entendre allò que 

senten. Això millora la seva qualitat de vida i, per 

descomptat, la seva autonomia i inclusió. 

 

També vam parlar del suport i atenció que ofe-

rim a l’entitat a les famílies i a les persones sor-

des. Si no vau poder sentir-la, recordeu que a tra-

vés del servei a la carta la podeu recuperar 

(programa del 17 de gener de 2018): 

 

 Accés al servei  ràdio a la Carta  (Ràdio Estel)   

https://goo.gl/tDNTqL  

Des d’ACAPPS valorem molt positivament aquest 

espai que vam tenir a la ràdio i que ens va perme-

tre constatar, un cop més, que hem de repetir ar-

reu i els cops que calgui que no només hi ha una 

realitat: el col·lectiu de persones sordes és divers. 

 

No hi ha persones sordmudes. Aquest concepte 

cal eliminar-ho definitivament. Només hi ha perso-

nes sordes .  

 

La majoria de les persones sordes PARLEN! i 

es comuniquen sempre en llengua oral 
I sí, són persones sordes que han nascut amb sorde-

sa, persones que han perdut l’audició a causa d’una 

malaltia o per medicaments (entre altres) o bé –i 

també importants– les persones que han perdut l’a-

udició amb el temps. Segons dades de l’Institut 

Nacional d’Estadística, el 97% de persones sor-

des a l’estat espanyol es comunica oralment, 

és a dir, parlant. I no utilitzen ni saben llengua 

de signes. 
 

 

També cal destacar que a Catalunya, des de l’etapa 

infantil als estudis postobligatoris, hi ha un total 

de 1.939 alumnes amb discapacitat auditiva.  

D’aquests, 1.761 estan escolaritzats en moda-


