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Celebrem els 20 anys del COCARMI 
La creació, al Parlament de Catalunya, d’una comissió parlamentà-
ria de la discapacitat i la redacció d’una llei catalana d’autonomia 
personal i vida independent són dos dels reptes de futur del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), 
la principal plataforma de la discapacitat a Catalunya de la qual en 
som entitat membre i fundadora. 

20 anys després de la seva fun-
dació, el COCARMI ha estat i és 
un altaveu de les mancances i 
reivindicacions de les entitats 
del sector de la discapacitat da-
vant les administracions, les 
empreses i la societat. La feina 
conjunta de les entitats membres 
ha permès avançar en reconeixe-
ment de drets i prestacions de 
serveis socials, laborals, educa-
tius, culturals i d’oci.  
 
La Llei d’Accessibilitat, l’impuls 
del carnet acreditatiu de la disca-
pacitat o la constitució del Consell 
Català de la Discapacitat són al-
gunes de les moltes fites que el 
COCARMI ha contribuït a assolir. 

Com a assignatures pendents, 
que n’hi ha,  tenim la millora del 
finançament de les entitats soci-
als de la discapacitat, l’aprovació 
de la Llei catalana d’autonomia 
personal, garantir l’educació in-
clusiva i aconseguir que es com-
pleixi d’una vegada la reserva 
del 2% de llocs de treball a les 
empreses de més de 50 treballa-
dors/es. 
 
No hi ha drets sense finança-
ment 
Antonio Guillén, president del 
COCARMI, va lamentar el pas 
enrere que el col·lectiu ha patit 
des de la crisi econòmica. Pel 
que fa a la situació política actu-

al, ha insistit en la necessitat 
de crear “ja” un Govern, ja 
que la manca d’interlocutors 
pot dur de nou a una situació 
econòmica límit a les entitats 
que prestem serveis que hau-
rien d’assumir, si no, l’adm-
inistració pública, i que sem-
pre estem pendents de la dis-
ponibilitat o no de recursos 
públics i de la convocatòria de 
subvencions”. Per tot plegat, 
des del COCARMI es dema-
nen fórmules que donin esta-
bilitat a la prestació de serveis 
per part de les entitats amb el 
concert social i ocupacional. 
 

 

Més de 300 persones celebren els 20 anys del COCARMI.  

Felicitats, enhorabona i continuem! 
20 anys obrint camins i  avançant en la inclusió educativa, laboral , social i cultural de 
les persones amb discapacitat calia celebrar-los. El passat 6 de març, representants de la 
Junta, professionals i socis/es de la Federació ACAPPS i d’ACAPPS no vam faltar a l’acte de celebra-
ció del 20è aniversari del COCARMI que va tenir lloc a l’auditori ONCE Catalunya.  

Els presidents de les entitats fundadores del COCARMI,entre 

aquests, Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS. 

L’Actuació musical d’Els Cracs d’Andi va posar  

el punt final a l’acte. 
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Van tenir lloc parlaments de representants polítics, 
de les administracions públiques i de les entitats. 
Entre aquests el del secretari d’Afers Socials i Famí-
lies, Francesc Iglesies, que va recordar que cal con-
tinuar treballant conjuntament amb les entitats per 
aconseguir la conquesta dels drets socials”. En el 
marc de l’acte, es va fer un homenatge especial a 
les persones que van fundar el COCARMI l’any 

1998, entre aquestes, el Raimon Jané,president 
de la Federació ACAPPS. També es va convidar a 
les conselleres de Benestar Social i Família de les 
dues últimes dècades de treball conjunt (1998-
2018),Irene Rigau, Anna Simó, Neus Munté i Do-
lors Bassa (Josep Ll. Cleries estava participant en 
una sessió del Senat). Una actuació musical a càr-
rec d’Els Cracs d’Andi va tancar aquest gran acte. 

El Punt Avui dedica espai a les reivindicacions del 
col·lectiu de la discapacitat amb motiu dels 20 anys 

Junts a l’escenari dels fundadors del COCARMI i  les conselleres de Benestar Social i Família del 1998 al 2008.  

Aconseguir fer una vida al màxim d’independent 
possible és la lluita diària de persones amb disca-
pacitat, famílies i entitats. En 20 anys s’ha avan-
çat, tot i que encara hi ha traves. “Tothom  té dret 
a tenir un projecte de vida propi –defensa Antoni 
Guillén, president del COCARMI– i ha de tenir su-
port per anar a la universitat o sortir a fer activi-
tats amb els amics. 

Aquest paràgraf de l’article publicat al diari El Punt 

Avui amb motiu del 20è aniversari del COCARMI re-
cull a la perfecció l’objectiu global de la plataforma i 
les seves entitats membres.  

També les declaracions de Rosa Cádenas, presiden-
ta de DINCAT, i d’Enric Botí, president de la ONCE 
Catalunya, recullen l’esperit actual del nostre treball 
col·lectiu.  

El tema estel·lar és el finançament, 
perquè sabem que no hi ha drets sen-
se finançament. Antonio Guillén, pre-

sident del COCARMI. 

 

Les noves tecnologies poden millorar 
l’autonomia de les persones o ser 

una trava per a la igualtat. Rosa Ca-
denas, presidenta DINCAT 

 

Fa 20 anys que COCARMI obre ca-
mins cap a la igualtat d’oportunitats, 
els drets i l’accessibilitat. Enric Botí, 

president ONCE Catalunya. 

Article complet: https://goo.gl/4FtnGi  
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El Punt Avui complementa l’espai dedicat a la  

discapacitat amb l’article Lluita des de la sordesa 

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, president de la Federació 
ACAPPS, parla des de la seva ex-
periència, del que implica tenir un/
a fill/a sord/a, dels avenços acon-
seguits, de que sigui un fet que els 
seus fills, la Sílvia i l’Adrià, els dos 
amb sordesa profunda, hagin es-
tudiat enginyeria industrial a la 
universitat i siguin persones com-
pletament integrades a la socie-
tat. 

El reportatge també recull els ob-
jectius de la Federació ACAPPS 
per continuar avançant en la igual-
tat d’oportunitats i aconseguir la 
plena integració de la persona sor-
da en els àmbits educatiu, laboral, 
social i cultural. Per assolir-ho, les 
línies de treball de l’entitat es cen-
tren en la detecció precoç, el fo-
ment de la llengua oral i de la lec-
tura labial, la formació permanent 
i la inserció laboral, i la promoció 
dels avenços tecnològics i els mit-
jans de suport a la comunicació 
oral. En definitiva, “fer que les per-
sones sordes siguin ciutadans de 
ple dret” explica Jané.  

També va incidir, com a membre fundador fa 20 anys del 
COCARMI, de la rellevància del treball col·laboratiu amb 
les entitats de la discapacitat: “anar junts des de diferents 
discapacitats és important i és una bona manera de treba-
llar. És una lluita comuna”. “Com a societat no ens podem 
permetre ignorar les capacitats de les persones amb disca-
pacitat”, va sentenciar Jané. 

I de la necessitat d’associar-se a les entitats, perquè aques-
tes treballen per fer arribar a l’administració les lluites co-
munes de les famílies i persones amb discapacitat. En el 
cas de les famílies amb fills/es amb sordesa i de les perso-
nes sordes parlem del fet que l’ajuda per als audiòfons no-
més 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 dis-
capacitat auditiva que opta per comunicar-se mitjançant el llenguatge oral. Són autònoms però 
necessiten el suport d’ajudes tècniques i/o lectura labial, transcripcions i ajuda especialitzada 
(de logopedes, per exemple). Aquesta dada surt de les conclusions de l’informe El greuge com-

paratiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona. 

La Núria March i en Raimon Jané amb la Sílvia, la seva filla. Foto: El Punt Avui 
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Alumnes sords, els estem escoltant? 

http://diarieducacio.cat/alumnes-sords-escoltant/ 

sa la modalitat oral com a més inclusiva: “els infants sords po-
den relacionar-se amb tothom i gràcies a que arriben a un alt 
nivell de competència verbal i escrita també poden incorporar
-se amb més facilitat al mercat laboral”.  No obstant, Jané 
també va puntualitzar que, malgrat ser més autònoms, també 
tenen necessitats d’accessibilitat específiques, com les emis-
sores FM o la subtitulació.  

“El col·lectiu de sords signants té tot el dret a reclamar una 
millor atenció educativa si entén que no és prou adequada, 
però no amaga que a les seves famílies els neguitegen els titu-
lars que en reflectir aquestes queixes confonen la part –que no 
deixa de ser la minoritària– amb el tot”. Amb aquesta declara-
ció de Raimon Jané tanca el reportatge. Un reportatge que 
felicitem hagi estat contrastat amb totes les veus del col·lectiu 
de persones sordes. 

Quina és la situació de l’alumnat 
sord a Catalunya?  A aquesta pre-
gunta vol respondre el reportatge 
publicat pel Diari de l’Educació el 
passat 5 de març. I per fer-ho, es 
plasma la visió i opinió tant  del sec-
tor bilingüe (llengua de signes com a 
llengua vehicular) com la de les nos-
tres famílies, que trien lliurement la 
modalitat oral per als seus/ves fills/
es sords/es. Dels 1.939 alumnes amb 
discapacitat auditiva, 1.761 ho fan en 
modalitat oral i només 178 en bilin-
güe. Són les famílies les que, un cop 
informades, decideixen lliurement (un 
dret emparat per la llei) l’esc-
olarització en modalitat oral o bilin-
güe. 

El reportatge recull l’entrevista a Rai-
mon Jané, pare de dos fills sords i pre-
sident de la Federació ACAPPS.  En 
aquesta explica com la inclusió, la tec-
nologia i el treball excel·lent dels CRE-
DAs ha fet que l’alumnat sord hagi 
arribat a fites impensables fa uns 
anys. Aquesta realitat queda demos-
trada perquè el percentatge d’alu-
mnes sords que aproven l’ESO és 
equivalent al dels oïdors i pel fet que 
en aquests moments a les universitats 
catalanes hi ha un centenar d’alum-
s sords matriculats. També  defensa la 

Els infants sords també poden aprendre anglès 
 

Els mitjans de comunicació continuen recollint diferents experiències dels infants sords i la seva capacitat 
d’aprenentatge, que és la mateixa que qualsevol altra infant oient, només que són necessaris més su-
ports. Aquest cap de setmana, els informatius de Televisió de Catalunya van incloure un reportatge sobre 
l’aprenentatge de l’anglès en infants amb sordesa, que promou el programa Allies in English, de l'associa-
ció T-Oigo. Joves estudiants universitaris de parla anglesa que comparteixen, voluntàriament, el seu 
temps amb un infant amb sordesa, sempre parlant en anglès. En Marcos, ara ja un jove professional, ex-
plica que per a ell haver après anglès ha estat clau per a la seva trajectòria professional i que la sordesa no 
li va ser un obstacle per aprendre una altra llengua. Això sí, cal esforçar-s'hi. TV3 ho ha explicat aquest 
cap de setmana en aquest reportatge:  
 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/angles-per-a-sords/video/5747236/ 
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ons. En concret, amb la instal·lació  de bucles magnètics que 
fan que el so arribi amb una millor qualitat a la pròtesi. També 
serà necessària la subtitulació en directe i que els  materials au-
diovisuals estiguin subtitulats. Aquests recursos s’hauran de 
sol·licitar en el qüestionari que es rep juntament amb la cita per 
ser membre del Jurat: s'hi haurà de fer constar les circumstànci-
es personals associades a  la situació de discapacitat que siguin 
rellevants per a l'exercici d'aquesta funció (com les mesures 
d’accessibilitat necessàries). 
 

En aquest sentit, el professor de Dret Administratiu de la Uni-
versitat de Vigo i president de la Fundació Sálvora, Jacinto La-
reo, ha redactat un informe en què es proposen solucions tècni-
ques per adaptar les sales de judici per fer-les accessibles als 
membres del Jurat amb discapacitat , recomanant, entre altres, 
la instal·lació a les sales de bucles magnètics. Lareo també pro-
posa que els professionals dels tribunals rebin formació sobre 
com transmetre la informació sobre drets i deures als membres 
del Jurat amb discapacitat per facilitar l'exercici del seu deure 
ciutadà. 

 

FIAPAS també recorda que la Llei d'enjudiciament penal, en el 
seu article 127, estableix que les persones sordes investigades o 
acusades en un procés penal també poden comptar amb els 
mitjans de suport a la comunicació oral necessaris per accedir a 
la informació durant tota l’actuació. 

A NIVELL ESTATAL AMB FIAPAS  

Els tribunals hauran de ser accessibles a les persones sordes 

Amb motiu de l'entrada en vigor de 
la reforma de la Llei del Tribunal del 
Jurat, les persones amb discapacitat 
podran formar part d'un jurat popu-
lar i, segons estableix la norma, 
l'Administració de Justícia haurà de 
proporcionar els suports precisos, 
així com efectuar els ajustos raona-
bles que siguin necessaris. 
 

En el cas de les persones sordes usuà-
ries de pròtesis auditives (audiòfons i 
implants),  serà necessari posar a la 
seva disposició recursos de suport a  
la comunicació oral per poder accedir 
a la informació en igualtat de condici-

1 de cada mil nounats neix amb  
sordesa unilateral 

 

Dificultats en el reconeixement de 
la parla i la lectura, problemes de 
localització i d’equilibri són algunes 
de les complicacions que poden pre-
sentar els infants afectats per la sor-
desa unilateral i la sordesa asimètri-
ca. 

La sordesa unilateral afecta a una 
sola oïda. La sordesa asimètrica 
afecta les dues però amb una dife-

rència significativa entre una i l’altra. La majoria d’aquestes 
sordeses acostumen a desenvolupar-se abans dels 10 anys 
d’edat i el 50% dels casos es deuen a causes genètiques. Amb 
l’objectiu de contribuir al seu millor diagnòstic i tractament per 
millorar la qualitat de vida de les persones sordes, experts de la 
CODEPEH ha elaborat un nou document de recomanacions que 
explica l’impacte que aquestes sordeses tenen sobre el desen-
volupament de l’infant, la seva etiologia i diagnòstic i el seu 
tractament. 
 
Aquest estudi ha estat possible en el marc del projecte 
“Detecció, diagnòstic i tractament precoç de la hipoacúsia uni-
lateral o asimètrica en la infància”, desenvolupat 
per FIAPAS amb la col·laboració de la CODEPEH i la coorganit-
zació del Real Patronat sobre Discapacitat. 
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Famílies  

Com us vam informar i vau poder 

seguir, el mes de novembre 

ACAPPS va obrir, dins de la iniciati-

va GivingTuesday, Un dia per do-

nar per a entitats sense ànim de 

lucre, la campanya “Ajuda els in-

fants sords a parlar” per captar 

fons per finançar sessions de logo-

pèdia per a infants sords fins a 6 

anys. 

Hem recaptat un total de 370€ i, 

tal com dèiem, seran destinats 

íntegrament a finançar sessions de 
logopèdia. Concretament, ho do-

narem a dues famílies perquè co-

breixin 6 sessions de logopèdia del 

seu fill/a sord/a (165€/família). 

Per poder accedir a l’ajuda caldrà 

Ser soci/a d’ACAPPS 

Per a infants fins a 6 anys d'edat. 

Entre les famílies que ho sol·licitin, 

s’atorgaran a les que tinguin 

menys recursos econòmics. Per 

això, caldrà aportar documentació 

dels ingressos familiars (declaració 

de la renda) o un informe del/de la 

treballador/a social. 

Termini per sol·licitar l’ajuda 

Podeu sol·licitar-ho del 12 al 23 de 
març al correu electrònic: 

 

 saaf@acapps.org  

tel. 93 210 55 30 

PER A LES FAMÍLIES SÒCIES: 

EL PROJECTE DE... ESCOLTES CATALANS 

Què és Un Escoltisme per a Tothom? 

Els infants i joves amb necessitats educatives específi-

ques de vegades es troben amb més dificultats per tro-

bar un ambient de lleure normalitzat que els hi ofereixi 

la oportunitat de viure noves experiències. 
 

A Escoltes Catalans treballem per ser inclusius, és per això que portem a terme aquest projecte amb la 

intenció de facilitar aquesta tasca i l’objectiu que tothom pugui gaudir de l’escoltisme. 

Així doncs, l’equip d’ESNEE facilitem el contacte a les associacions o entitats relacionades amb infants i/o 

joves amb necessitats educatives específiques, per tal que si algú està interessat/da en entrar a un agru-

pament escolta (CAU) pugui fer-ho amb el seguiment adequat. A partir d’aquí cerquem l’agrupament 

més proper al domicili de l’infant i començarem a establir contacte amb l’agrupament i la família, per 

tal de fer un seguiment i garantir la inclusió de l’infant dins del CAU. 
 

Què es fa al cau? 

Al cau quedem tots els dissabtes per la tarda i ens eduquem amb infants i joves fent activitats i projectes 

a partir de les nostres motivacions i basades en objectius pedagògics. Sempre ens basem en el mètode 

escolta a l’hora d’educar: es basa en el treball en petits grups i en l’aprendre fent. Normalment un cop 

al mes marxem d’excursió un cap de setmana i a l’estiu marxem de campaments a la natura. 
 

Què és Escoltes Catalans? 

Escoltes Catalans és una associació escolta i guia co-educativa, laica i catalana, que té com a finalitat 

l’educació dels infants i joves en valors com el compromís, l’esperit crític o la  responsabilitat. Aquesta 

associació està formada per uns 40 agrupaments de tot el territori: http://www.escoltes.org/ 

Què és ESNEE? 

L’Equip de Necessitat Educatives Específiques (ESNEE) format part de l’àrea de suport pedagògic 

d’Escoltes Catalans. La principal tasca que desenvolupa és assessorar i donar suport als agrupaments de 

l’associació que tenen infants o joves amb necessitats educatives específiques. També realitzem formaci-

ons associatives en relació a aquesta temàtica.  

7.  
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El GAM de persones sordes postlocutives valora  
positivament l’eina 2 Acces en una sessió de prova 

postlocutius 

La valoració va ser més que positiva. Tots van co-
incidir en el gran avanç que implica aquesta eina 
per al col·lectiu de persones sordes , ja que per-
metrà l’accés i la participació d’aquests a múlti-
ples activitats que, malauradament, no són ac-
cessibles en la major part dels casos. 
 
sasp@acapps.org 
whatsapp 620 993 422 
tel. 93 210 55 30 
 
MAGDA GIRALT. Logopeda i tècnica del SASF i 

SASP d'ACAPPS. 

PROPERES ACTIVITATS 

9 d’abril. Visita i xerrada a GAES. 
7 de maig i 4 de juny. 
 
De 17:30 a 19:00 a ACAPPS. C. Tres Senyores, 7, 
Barcelona 

La reunió del Grup d’Ajuda Mútua per a persones 
sordes postlocutives del passat 5 de febrer va 
comptar, com a convidat, amb el Jaime Rofés, 
que està desenvolupant amb el suport de la Fe-
deració ACAPPS, l’eina 2Acces. Un total de 20 
persones sordes postlocutives van poder provar 
aquesta aplicació, que permet la subtitulació en 
directe del que s’està parlant.  

sensibilització 

 

En resposta a la demanda del propi alum-
nat del cicle formatiu de Grau Superior 
d’Integració Social de l’Institut s’Agulla de 
Blanes, el passat 22 de febrer els vam ofe-
rir una xerrada sobre la comunicació oral 
de les persones sordes i la metodologia 
del treball amb suport.  

A la xerrada, adreçada a 60 alumnes de primer i se-
gon curs d’Integració Social, la Magda Giralt, logope-
da i tècnica del nostre Servei d’Atenció i Suport a les 
Famílies, els va fer una introducció sobre la sordesa i 
la modalitat de comunicació oral de les persones sor-
des, així com les seves necessitats d’accessibilitat. 
Després, la coordinadora del nostre Servei d’Inserció 
Laboral, Laia Sullastres, va tractar en profunditat la 
metodologia del Treball amb Suport (les fases, les 
característiques, el tipus d’activitats,...) i ho va exem-
plificar amb vídeos de casos reals en què el nostre 
servei ha aplicat el Treball amb suport. 
 
Va ser una xerrada molt participativa, l’alumnat va 

mostrar el seu interès en saber més i ens van convi-

dar a repetir l’experiència l’any que ve. 

La Magda i la Laia (esquerra i dreta respectivament) amb  

Eva Molina, professora del cicle GSIS de l’Institut s’Agulla  

A L’IES S’AGULLA DE BLANES 

8. 
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laboral 

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 

9. 
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 accessibilitat 

Els teatre municipal La 
Faràndula de Sabadell se 
suma a l’accessibilitat! 

Sabadell compta ja amb un altre 
teatre accessible a les persones sor-
des. El teatre municipal La Faràndu-
la, ha adquirit un sistema de trans-
missió de freqüència modulada i 24 
petaques que actuen com a bucles 
individuals, amplificant el senyal 
que rep l’ajuda auditiva de la perso-
na. Aquestes petaques estan a dis-
posició del públic a l’inici dels actes.  

Al Teatre Principal, s’ha instal·lat un 
bucle magnètic perquè el so arribi 
amb més qualitat a les pròtesis audi-

Movem l’accessibilitat a la comunicació a Tarragona 

Aquest mes hem estat a Tarragona! Domin-
go Reina, el nostre tècnic d'Accessibilitat, 
es va reunir amb representants i la tècnica 
del Servei municipal de la discapacitat de 
l'Ajuntament de Tarragona. Va ser una tro-
bada productiva, en què els vam transmetre 
les necessitats de les persones sordes que es 
comuniquen oralment per accedir a la infor-
mació, amb mitjans de suport com la subtitu-
lació en directe d'actes, el bucle i les emisso-

res de FM. Es van mostrar més que interessats, 
sobretot pel que fa a instal·lar bucles a les ofici-
nes d'atenció a la ciutadania. També valoraran 
poder posar un bucle al teatre municipal Me-
tropol i subtitular en directe el pregó de les fes-
tes de Santa Tecla. 

ETS DE TARRAGONA? ETS DE TARRAGONA? ETS DE TARRAGONA? ETS DE TARRAGONA? FesFesFesFes----nos arribar les nos arribar les nos arribar les nos arribar les 
tevés reivindicacions en ACCESSIBILITAT!tevés reivindicacions en ACCESSIBILITAT!tevés reivindicacions en ACCESSIBILITAT!tevés reivindicacions en ACCESSIBILITAT!    

Des de la Federació ACAPPS estem treballant per 
moure l'accessibilitat arreu de Catalunya. Per això, si 
sou de Tarragona o de comarques properes, agrai-
rem molt que ens pugueu fer arribar les vostres de-
mandes i reivindicacions, per poder-les recollir i fer-
les arribar a l'Administració.  

Podeu contactar amb nosaltres al correu :Podeu contactar amb nosaltres al correu :Podeu contactar amb nosaltres al correu :Podeu contactar amb nosaltres al correu :    

accessibilitat@acapps.org / tel. 93 210 55 30 

tives (audiòfons i/o implants). Des de la Federació 
ACAPPS us recordem que, si sou persones usuàries de 
pròtesis auditives -audiòfons o implants coclears-cal 
que activeu la posició “T” de la vostra pròtesis per poder 
accedir a la millora de qualitat del so que proporciona el 
bucle. 

També us informem que el mes de gener es va inaugu-
rar l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat al Casal Pere IV 
per donar atenció i resposta a les necessitats del 
col·lectiu. 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
El febrer el vam començar subtitulant 

en directe per a les persones l’acte de 

presentació del Mobile World Congress 

i l’acte de lliurament dels Premis Pepe 

Carvalho de novel·la negra al Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Les sessions formatives en riscos labo-

rals que estan fent els i les treballadores 

del Pla d'Ocupació per al Pla d'Accessi-

bilitat Universal de l'Ajuntament de Bar-

celona també han comptat amb la sub-

titulació en directe per a les persones 

sordes.  

HAN ESTAT, I SERAN, ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ: 

 

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 

Si vols anar a un acte i necessites que aquest sigui 
accessible posa’t en contacte amb nosaltres a: 
 accessibilitat@acapps.org  ·  tel. 93 210 55 30 

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. 
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