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MARÇ  2018 

Lluita des de la sordesa. Aquest és 
el títol que obre el reportatge d’El 

Punt Avui a la família del Raimon 
Jané i la Núria March. Jané, presi-
dent de la Federació ACAPPS, parla 
des de la seva experiència, del que 
implica tenir un/a fill/a sord/a, dels 
avenços aconseguits, de que sigui 
un fet que els seus fills, la Sílvia i l’A-
drià, els dos amb sordesa profunda, 
hagin estudiat enginyeria industrial 
a la universitat i siguin persones 
completament integrades a la soci-
etat. 

El reportatge també recull els objec-
tius de la Federació ACAPPS per 
continuar avançant en la igualtat 
d’oportunitats i aconseguir la plena 
integració de la persona sorda en els 
àmbits educatiu, laboral, social i cul-
tural. Per assolir-ho, les línies de tre-
ball de l’entitat es centren en la de-
tecció precoç, el foment de la llen-
gua oral i de la lectura labial, la for-
mació permanent i la inserció labo-
ral, i la promoció dels avenços tec-
nològics i els mitjans de suport a la 
comunicació oral. En definitiva, “fer 
que les persones sordes siguin ciuta-
dans de ple dret” explica Jané.  

També va incidir, com a membre fundador del COCARMI, de la 
rellevància del treball col·laboratiu amb les entitats de la discapa-
citat: “anar junts des de diferents discapacitats és important i és 
una bona manera de treballar. És una lluita comuna”. “Com a so-
cietat no ens podem permetre ignorar les capacitats de les per-
sones amb discapacitat”, va sentenciar Jané. 

I de la necessitat d’associar-se a les entitats, perquè aquestes tre-
ballen per fer arribar a l’administració les lluites comunes de les 
famílies i persones amb discapacitat. En el cas de les famílies 
amb fills/es amb sordesa i de les persones sordes parlem del fet 
que l’ajuda per als audiòfons només és fins als 16 anys, l’hospital 
té un pressupost tancat per a implants coclears a l’any al marge 
de les necessitats que hi hagi, només hi ha ajuda per a un implant 
per a infant o persona sorda. Amb tot, es calcula que una família 
amb una persona sorda ha d’assumir cada anys unes despeses al 
voltant d’uns 13.000€. 

Article complet: https://goo.gl/fNMpUW  

13.188 euros anuals 
És el sobreesforç econòmic que es calcula que han de fer les famílies amb un membre amb discapa-
citat auditiva que opta per comunicar-se mitjançant el llenguatge oral. Són autònoms però necessi-
ten el suport d’ajudes tècniques i/o lectura labial, transcripcions i ajuda especialitzada (de logope-
des, per exemple). Aquesta dada surt de les conclusions de l’informe El greuge comparatiu econò-

mic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona. 

El Punt Avui complementa l’espai dedicat a la  

discapacitat amb l’article Lluita des de la sordesa 
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Ets jove? Busques feina? T’esperem al 
Saló d’Ocupació Juvenil! 

ACAPPS, com a entitat mem-
bre de la Xarxa per a la Inclusió 
Laboral (XIB) participarà al Sa-
ló de l'Ocupació Juvenil, que se 
celebrarà del 14 al 16 de març, 
al recinte firal de Montjuïc i se-
rà gratuït. 
 
Des d’ACAPPS destaquem la 
nostra participació, com a mem-
bres de la XIB, amb la qual treba-
llem per a  la inclusió laboral de 
les persones amb discapacitat en 
el mercat ordinari de treball de 
la ciutat. 
 
Ens trobareu a la secció 
“Apropa’t”, on el nostre equip 
tècnic del Servei d’Inserció Labo-
ral hi serà per donar a conèixer 

els programes i activitats que 
duen a terme per als joves amb 
sordesa que busquen feina. A 
més, aprofitarem el marc del 
Saló per llançar la campanya  
 
#PotsArribarOnVulguis  una 
campanya que neix, precisa-
ment, per informar als joves 
dels serveis que oferim en ori-
entació i assessorament tant a 
nivell laboral com de formació. 

 

 

PASSA’T PER L’ESPAI  
D’ACAPPS AL SALÓ  

D’OCUPACIÓ JUVENIL,  
T’HI ESPEREM! 

SAPS QUE... 
Només el 9,2% dels joves amb discapacitat tenen feina?  

Treballem per canviar-ho JA. Amb el teu suport, podem: 
acapps.org 

ARA POTS OPTAR A UNA  
FORMACIÓ A MIDA! 
Si tens entre 16 i 30 anys i 
tens una discapacitat auditiva 
reconeguda igual o superior 
al 33%, t’oferim una FORMA-
CIÓ: 
 

A MIDA. Es tracta d’una for-
mació especialitzada a triar 
entre: 
• Vendes i atenció al públic 
• Màrqueting digital i ven-

da online 
• Logística i gestió del ma-

gatzem 
 
PERSONALITZADA. 100% 
d’atenció a l’alumne/a i amb 
totes les mesures d’acc-
essibilitat que calgui. 
 
COMPLETA. Amb 160 hores 
de formació teòrica i 100 hores 
de formació a una empresa. 
DURADA: del 9 d’abril al 13 de 
juliol 
PLACES MOLT LIMITADES. 
FORMACIÓ GRATUÏTA. 

INSCRIPCIONS A: 
laboral@acapps.org 
tel. 93 210 55 30 
Whatsapp 600 401 631 

2. 
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En marxa l’organització de les 23es Jornades 
El proper novembre tindrà lloc la 23a edició de les Jornades de Formació de les Persones 
Sordes en Modalitat Oral que abordaran l’actualitat en polítiques i noves metodologies per 
a la inclusió educativa, laboral, social i cultural per a les persones sordes i els avenços en 
recerca mèdica. Us anirem informant sobre la data, lloc i el contingut del programa en els 
propers mesos.  

B RE US  I N FO RMAT I US 

El Col·legi de Metges de Barcelona dedica el 2018 a Jordi Perelló 
El Col·legi de Metges de Barcelona dedica l'any 2018 a l'otorinolaringòleg Jordi Perelló, pio-
ner de la Foniatria a l'estat espanyol. Per saber-ne més: https://goo.gl/uTgCP5   

Del 26 de març al 2 d’abril tanquem amb motiu de la Setmana Santa 
Us recordem que, amb motiu de les vacances de la Setmana Santa, ACAPPS tanca del 26 
de març al 2 d’abril. 


