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Butlletí INFORMATIU Federació ACAPPS 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes 
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enllaç: https://goo.gl/M2fViv  
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http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/acapps  

Podeu veure l’entrevista al complet al següent 

enllaç. En breu, estarà  

disponible amb subtítols: 
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A NIVELL ESTATAL AMB FIAPAS  

Conoce-T: Nova campanya informativa sobre l’ús de les  
pròtesis auditives 

telebobina o bobina telefònica perquè les persones sordes  pu-
guin beneficiar-se del bucle magnètic. Aquest permet rebre i 
escoltar directament -a través de les pròtesis- la veu de l'inter-
locutor o de la font de so, eliminant els efectes adversos provo-
cats per la distància, la reverberació i / o el soroll de fons. 

Es pretén que tant els professionals com els usuaris de pròtesis 
auditives (audiòfons i implants) prenguin consciència de la im-
portància d'aquest recurs de suport a l'audició. El bucle permet 
l'accessibilitat a la informació i a la comunicació en espais de 
concurrència pública com ara aules, teatres, cinemes, sales de 
reunions, estacions, grans superfícies, consultes mèdiques, ofi-
cines d'atenció al públic, i un llarg etcètera d'espais, actes i situ-
acions en què les persones sordes, tot i portar pròtesis auditi-
ves, troben dificultats per sentir i entendre a causa del soroll i / 
o la distància amb l'interlocutor o la font de so. 

 

Un simple "clic" per activar la telebobina pot aportar a les per-
sones sordes i amb problemes d'audició, usuàries d'aquestes 
pròtesis, autonomia i seguretat en el seu dia a dia. El marc le-
gislatiu espanyol recull aquestes mesures de protecció i promo-
ció de la inclusió per a les persones sordes, que veuen així ga-
rantits els seus drets en matèria d'accessibilitat. 

 

Què és una telebobina? I un bucle 

magnètic? Quins avantatges té dis-

posar d'aquest recurs? Com pot be-

neficiar-se'n la persona sorda? Com 

saber que un espai té bucle? Són al-

gunes de les preguntes a les quals 

dóna resposta el nou document in-

formatiu que ha editat FIAPAS. 

 

Amb un missatge clar: 'Conoce-T', la 
publicació fa referència a l'anomena-
da "posició T" que ha de ser activada 
en les pròtesis auditives que tinguin 

Les proves d’avaluació final de la ESO, accessibles a l’alumnat 
amb necessitats de suport educatiu 

Els propers mesos es realitzaran les proves d’Avaluació Final 

d’Educació Secundària Obligatòria amb finalitat diagnòstica. 

Us recordem que, a Catalunya, la Resolució ENS/2365/2017,  que 
regula aquestes proves estableix, a l’article 5.3. que el  que el 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adapta l’a-
l’aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o 
auditius. Així mateix, el Consell donarà instruccions per aplicar la 
prova als alumnes amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb 
o sense hiperactivitat) o dislèxia, que podran disposar de més 
temps per fer-la. 
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famílies  

Nova sessió formativa sobre la  
modalitat de comunicació oral  
de les persones sordes a  l’alumnat 
de l’institut Salvador Seguí  

El 22 de març es va fer per segon any una 
xerrada de sensibilització sobre la sordesa 
en persones sordes que es comuniquen 
oralment a l’alumnat de primer i segon 
cicle del Cicle superior de Mediació comu-
nicativa. 
 
Aquesta xerrada permet sensibilitzar als 
futurs mediadors comunicatius estratègi-
es per comunicar-se amb les persones 
sordes que es comuniquen oralment, així 
com una visió àmplia de la sordesa. 

Destinem els 370€ recaptats 
amb la campanya 
#GivingTuesday a  
cobrir les sessions de logopèdia 

Com us vam informar en el butlletí de març, així 
com via e-mailing a les famílies sòcies d’ACAPPS, 
els 370€ recaptats a través de la campanya Giving 
Tuesday els destinarem íntegrament a finançar 

sessions de logopèdia, concretament a la única 
família que ho ha sol·licitat i que compleix tots els 
requisits que eren necessaris per accedir a l’ajut. 

Èxit de convocatòria de la xerrada  
Ordenació successòria i règim fiscal de 

les famílies amb membres amb  

discapacitat auditiva 

Més de 50 persones assistiran aquesta tarda a la xerrada 
d’aquesta tarda  a càrrec de Montse Benito, llicenciada en 
Ciències Econòmiques i Empresarials. Assessora jurídico-
fiscal de la discapacitat. Mare d’un nen amb discapacitat. 
En el proper butlletí del mes de maig i al nostre web 
www.acapps.org publicarem un abstract de la xerrada. 
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postlocutius 

Tradicional Calçotada 
El passat dissabte 24 de març una vintena de persones sordes postlocutives i familiars, van cele-
brar la tradicional calçotada anual al restaurant "Rancho El Paso" de La Floresta. Hi havia progra-
mada la també tradicional excursió, prèvia al dinar, del Tibidabo a La Floresta, però va quedar 
anul·lada a causa del mal temps.   

Exposició accessible al CaixaForum 
Un  grup de 14 persones sordes postlocutives i familiars, van assistir a la visita comentada i acces-
sible a l'exposició Músiques a l'antiguitat del CaixaFòrum del passat dilluns 12 de març.  Vam po-
der seguir els comentaris a través de les emissores FMs del CaixaFòrum, i també escoltar repro-
duccions de músiques antigues amb el mateix sistema.   

SORTIM! 
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laboral 

Llancem la campanya #PotsArribarOnVulguis 

Ens ajudes a aconseguir que més joves amb sordesa tinguin 

accés a la formació? Només el 9% dels i de les joves amb dis-
capacitat tenen feina. Aquesta és la realitat que des d’ACAPPS 
treballem cada dia per canviar i evitar el risc d’exclusió social. 
Demanem el teu suport perquè puguem fer possible aquest 
repte.  
 

Reivindiquem una societat inclusiva en què la igualtat d’o-

portunitats sigui un fet. Creiem que la formació és una eina 

fonamental per la incorporació dels i de les joves sords/es al 
món laboral i per això impulsem programes formatius i acces-
sibles a la comunicació. 

Ajuda’ns amb un donatiu* a poder-los desenvolupar i que més 
joves se’n puguin beneficiar i uneix-te al nostre repte 
#PotsArribarOnVulguis #T2M. Si aconseguim arribar als 
1.000€ i estar entre els 10 primers projectes en aconseguir-ho, 
aconseguirem 1.500€ addicionals! Totes les aportacions seran 
íntegrament destinades als nostres programes de formació.  
Transformem junts el 9%: gràcies ;) 

 

A ACAPPS, estem amb tu! 
Si no saps què estudiar, et podem 

orientar, explicar-te quines possi-

bilitats formatives hi ha i ajudar-

te a descobrir el teu millor perfil 

professional! 

 
Si vols començar a treballar, et do-
nem suport perquè trobar feina et 
sigui més senzill. Et podem orientar 
en com presentar-te a una empre-
sa, millorar el teu currículum, pre-
parar-te per a les entrevistes de se-
lecció i resoldre els teus dubtes Si 
ets jove i tens una discapacitat au-
ditiva, t'oferim acompanyament 
personalitzat i formació a mida. 

 

El passat 9 d’abril vam oferir una xerrada sobre la comunicació oral 
de les persones sordes i la metodologia del treball amb suport a 
l’alumnat de 2n curs del CGFS d’Integració Social a l’institut Dolo-
res Sopeña, convidats pel Roger Lorite, excompany del SASF i ac-
tual professor d’aquest centre. La xerrada va ser conduïda per la 
Magda Giralt, logopeda i tècnica del nostre Servei d’Atenció i Su-
port a les Famílies i la coordinadora del nostre Servei d’Inserció 
Laboral, Laia Sullastres, que va tractar en profunditat la metodolo-
gia del Treball amb Suport. 

El treball amb suport explicat per ACAPPS a 
l’IES Dolores Sopeña 

ÉNLLAÇ A LA CAMPANYA  https://goo.gl/VQ3D9DDF 
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Aquest any el nostre Servei d’Inserció Laboral fa 20 20 20 20 anys. Per celebrar-ho, al llarg del 

2018 publicarem entrevistes amb les persones que l’han vist créixer. I comencem 

aquesta sèrie d’entrevistes amb les persones usuàries, com el Pablo Igarza, que va ve-

nir per primer cop fa 14 anys i ha tornat recentment; o la Margarita Constantinova i 

l’Alexander Borissov, una parella que va trobar feina amb ACAPPS. 
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 accessibilitat 

Movem l’accessibilitat a la comunicació a FIGUERES 

Aquest mes hem estat a Figueres! Domingo 

Reina, el nostre tècnic d'Accessibilitat, es va 

reunir amb l’alcaldessa i regidora de Cultu-

ra, Marta Felip; la cap de gabinet d’alcaldia, 

Dolors Barceló, i el coordinador de Cultura, 

Josep Maria Torner de l'Ajuntament de Fi-

gueres. En aquesta reunió, vam tractar l’acc-
essibilitat a la comunicació de les persones 
sordes en què els vam transmetre les necessi-
tats de les persones sordes que es comuni-
quen oralment per accedir a la informació dels 
serveis municipals.  

 

També vam enfocar la demanda cap a l’àmbit 
cultural, ja que Jordi Rigall, soci d’ACAPPS i 
veí de Vilafant (Girona), vol poder gaudir del 

teatre i d’activitats culturals i ens va fer arribar 
la necessitat de poder disposar de mitjans de 
suport, com el bucle, per  poder-hi accedir. La 
reunió es va concretar en punts concrets on és 
necessària la instal·lació del bucle, com a les 
oficines d’atenció ciutadana i als teatres El Jar-
dí i La Cate de Figueres i la subtitulació dels ac-
tes en directe com a mesura d’accessibilitat 
universal per a tot el col·lectiu de persones sor-
des.   

 

També vam incidir en la importància que, en la 
difusió d’actes públics, s’inclogui la possibilitat 
de demanar mesures d’accessibilitat per a les 
persones sordes, perquè aquestes les coneguin 
i/o les puguin demanar si els interessa partici-
par a l’acte. 

ETS DE FIGUERES? ETS DE FIGUERES? ETS DE FIGUERES? ETS DE FIGUERES? 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 

ets de Figueres o de comarques properes, agrairem 

molt que ens pugueu fer arribar les vostres deman-

des 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 

L’Auditori Caputxins de Figueres, antiga capella del convent que es de-
dica actualment a concerts i activitats culturals, ja té instal·lat el bucle 
magnètic. 
 
La Sala d’espectacles La Cate té la preinstal·lació del bucle feta i des de 
l’ajuntament de Figueres s’han compromès a enllestir-la. 
 
Un altre equipament cultural en què hem demanat la instal·lació del 
bucle ha estat el teatre El Jardí. 

L’auditori Caputxins de Figueres ja 
compta amb bucle magnètic. 
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COCARMI 
L’acte commemoratiu del 20è aniversari 
del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat, el 6 de 
març, va ser un acte inclusiu a les perso-
nes sordes. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Les sessions formatives del Pla d’Acc-
essibilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
i el ple municipal del districte de Gràcia 
van comptar amb la subtitulació en di-
recte. 
L’acte de presentació de l’Estratègia 
d’Inclusió i de reducció de les desigual-
tats socials de Barcelona, el 9 d’abril, 
també va ser accessible a les persones 
sordes gràcies a la subtitulació en direc-
te. 

HAN ESTAT, I SERAN, ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ: 

 

A P L I C A C I Ó per conèixer els requisits per accedir a una pensió  
per incapacitat permanent 
Fàcil, còmode i gratuïta. Així és la nova aplicació  que ha creat el centre mèdic-jurídic Tribunal Médico 
que permet a la persona usuària saber si compleix els anys de cotització exigits per accedir a una pen-
sió per incapacitat permanent: http://www.tribunalmedico.com 

BREUS INFORMATIUS 

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 

S E N S I B I L I T Z A C I Ó al Saló d’Ocupació Juvenil 
ACAPPS, com a entitat membre de la Xarxa per a la Inclusió Laboral (XIB) vam 
participar a la primera edició del Saló de l'Ocupació Juvenil, al recinte firal de 
Montjuïc. Concretament, vam estar a la secció “Apropa’t”, on el nostre equip 
tècnic del Servei d’Inserció Laboral hi va ser per donar a conèixer els programes i 
activitats que duen a terme per als joves amb sordesa que busquen feina en el 
marc de la campanya #PotsArribarOnVulguis (veure pàgina 7) 

S E N S I B I L I T Z A C I Ó sobre la sordesa 
Donar a conèixer a la societat què és la sordesa, què comporta i quines mesures d’accessibilitat hi ha 
per al col·lectiu de persones sordes és una de les tasques continues de la nostra entitat. En aquest 
sentit, aquest mes hem dut a terme quatre sessions informatives: a dos cursos del Cicle Formatiu de 
Grau d’Integració Social a l’IES Severo Ochoa i a dos grups del Centre de Menors l’Alzina.    

A J U D E S per a les famílies nombroses 
Si sou família nombrosa (tres fills/es o més, o bé amb dos fills si un és amb discapacitat) us interessa 
segur aquesta aplicació! L’associació de Famílies Nombroses de Catalunya  informa que la Federació 
Espanyola de Famílies Nombroses ha creat una eina per facilitar l'accés de les famílies nombroses a 
tota la informació sobre els seus drets. És la primera web-app que integra, en un únic portal, les pres-
tacions públiques i les ajudes privades que existeixen per a les famílies nombroses tant en l'àmbit es-
tatal, autonòmic i local.  Web:  https://goo.gl/EA2fpL  



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 13 12 

 

CULTURA ACCESSIBLE 

Dia: dissabte 28 d’abril, 18:00,  
i diumenge 29 d’abril, 18:30. 
Lloc: Teatre Goya. C. Joaquin 
Costa, 68. Barcelona. 
Preu: 24€ amb la tarjeta acredita-
tiva de la disca 
Web: http://www.teatregoya.cat 

Art al Teatre Goya 
Argument: Marc, sol. El meu amic Sergi ha comprat un quadre.  
És una... tela, si fa no fa, d’un metre seixanta per un metre vint, pinta-
da de blanc. El fons és blanc i, si mig acluques els ulls, s’hi poden entre-
veure unes ratlles fines, transversals, blanques. El Sergi és amic meu 
de fa molt temps.  
És un xaval que ha triomfat, és dermatòleg i és amant de l’art.  
Dilluns passat vaig anar a veure el quadre que el Sergi s’havia comprat 
el dissabte anterior, un quadre que feia mesos que perseguia.  
Un quadre blanc, amb unes ratlles blanques.”  
  
Intèrprets: Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva 
 
Accessibilitat: subtitulació, bucle magnètic i so de sala amplifi-
cat. S’aconsella a les persones usuàries del subtitulat que com-
prin les seves localitats a platea a partir de la fila 10 o llotges. 


