
2017
MEMÒRIA D'ACTIVITATS

ASSOCIACIÓ CATALANA  

PER A LA PROMOCIÓ DE LES 

PERSONES SORDES



ÍNDEX

àrea institucional 3

10

12

13

àrea famílies 

àrea persones sordes
postlocutives 

àrea laboral 

16

19

21

22

àrea accessibilitat 

àrea comunicació 

memòria econòmica

resultats

agraïments23



El 20 de març, en el marc de l'Assemblea General Extraordinària de la Federació ACAPPS es va

renovar la seva Junta Directiva.  

Del 2017 al 2021 la nova Junta es va comprometre a treballar per enfortir la federació i emprendre

noves accions per defensar els drets de les persones sordes. 

S'aposta per a la millora del model organitzatiu de l'entitat per progressar en el seu

funcionament  i dels serveis d'accessibilitat i d'atenció a les persones sordes i les seves famílies.

àrea INSTITUCIONAL
1. OBRIM UNA NOVA ETAPA: renovada la junta  

directiva de la federació ACAPPS
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Formem part, en representació de les persones sordes que es comuniquen oralment i les seves

famílies, del Consell de la Discapacitat de Catalunya, creat el 2016. Amb el CODISCAT, el govern

facilita la participació activa dels col·lectius de la discapacitat en els processos d'adopció de les

polítiques i els programes que ens afecten directament.

2. representem les persones sordes al CODISCAT

Reunió del 21 de juny amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el

director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz. Exposem la necessitat d'incrementar
els ajuts per a les pròtesis auditives, tant per als audiòfons com per als implants coclears, que

actualment estan lluny de poder-se equiparar amb altres pròtesis tot i ser igual de necessàries

per a una persona sorda. 

INCIDÈNCIA  

POLÍTICA



En el Consell per a la Promoció d'Accessibilitat i actius per al Decret
d'Accessibilitat. Ens hem reunit amb ajuntaments d'arreu de Catalunya per informar-

los de la necessitat que adaptin els seus plans municipals d'accessibilitat a la Llei

d'Accessibilitat 13/2014

#1

#3

3. ens movem per l'accessibilitat

Amb la Taula del Tercer Sector Social. Ens reunim amb el president de la Taula,

Oriol Illa, per a la millora de l'accessibilitat a la comunicació per a les persones

sordes, per compartir bones pràctiques i fer millores en el disseny dels actes

impulsats per la Taula

#2 Promotors de l'eina 2Acces. Col·laborem com a entitat

promotora per al desenvolupament de l'aplicació

2Acces, que permet la transcripció en temps real de tot

allò que es parla. L'aplicació està actualment en fase de

proves per millorar la qualitat de la subtitulació i, un

cop se'n tingui la versió final, es podrà utilitzar en

diferents entorns (des d'una aula fins a una xerrada).



#1

4. EDUCACIÓ
Defensem l'ensenyament inclusiu,  

des de l'escola a la Universitat

APORTEM, PARTICIPEM
en el Decret d'Atenció Educativa a
l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu

La normativa vol garantir que tots els centres educatius de Catalunya siguin inclusius.  
Gràcies a les esmenes presentades per la nostra entitat, el Decret inclou, en el seu redactat,
accions de millora d'atenció a l'alumnat sord que es comunica oralment:  

logopedes especialitzades en el treball auditiu i de llenguatge oral 

recursos tecnològics que donin suport a la comunicació oral: materials educatius audiovisuals
subtitulats, subtitulació dels actes importants als centres educatius i els mitjans de suport que
necessitin (bucle, emissora FM,...) per garantir la seva plena inclusió a l'escola.

"Una aula accessible hauria d'afavorir aules més petites  
i amb grups reduïts s sobretot que els nous centres  

es dissenyessin tenint en compte  
l'alumnat sord i, per tant, amb una bona acústica

Jove amb sordesa i soci d'ACAPPS.
Audioprotesista 

 i director tècnic de Cottet.

Adrià Arjona



#2 La plena inclusió dels i de les estudiants amb discapacitat auditiva a la
Universitat és una línia de treball prioritària de la nostra entitat.  
Sensibilitzem a l'alumnat sord de secundària i a la comunitat universitària del dret,

reconegut per la llei d'Accessibilitat, de disposar de les mesures necessàries per

accedir als continguts de la formació.

AMB  EL  COCARMI :

Ens reunim amb el conseller d'Empresa i Coneixement Jordi Baiget. Demanem més

suport als universitaris/es amb discapacitat per garantir-los l'accés a l'etapa

educativa superior per seguir els estudis en igualtat de condicions que la resta de

l'alumnat. Traslladem la proposta del COCARMI de transformar el projecte

UNIDISCAT en un centre de referència sobre universitat i discapacitat, que vetlli pels

suports i l'educació inclusiva a l'alumnat universitari amb discapacitat.



5. SALUT

Reivindiquem a les administracions el suport als audiòfons sense límit d'edat així com
a l'implant coclear bilateral.  També incidim en què les Ajudes del Programa d'Atenció

Social a les persones amb discapacitat, les PUA, es puguin presentar tot l'any. 

#1

#2

#3

Revisem, com a entitat membre del

grup de treball, el Protocol per a la

Deteccció Precoç, diagnòstic,

tractament i seguiment de la

hipoacúsia que s'aplica a totes les

maternitats -públiques i privades- de

Catalunya. 

Es presenta el Pla Estratègic per als
anys 2017-2020 del Consell
Consultiu de Pacients, en què som

entitat membre, per a un sistema de

salut més proper que doni resposta a

les necessitats de la ciutadania a

través de la seva participació.



6. treballem en XARXA!
Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu de la

discapacitat. Gràcies a aquesta pràctica col·laborativa, compartim i aprenem altres

enfocaments, perspectives i metodologies. I, amb això, guanyem en la qualitat dels

nostres serveis i en capacitat per aconseguir els nostres objectius.

Formem part  
de la plataforma

estatal de
representació  

de les persones sordes
i les seves famílies. 

 

 Formem part de les
xarxes de treball: 

Atención y apoyo a las
familias 

Intervención
Logopédica 

Inserción Laboral 
Accesibilidad

Som cofundadors  
del Comitè Català  

de Representants  
de persones

amb discapacitat.  
A través del COCARMI,
formem part del Consell

General de Serveis
Socials del govern

català. 

 

Junts representem
540.000 persones  
amb discapacitat.

Estem adherits  
a aquest òrgan
participatiu  

i de representació  

de les entitats  
de pacients 

davant 
l'Administració. 

Participem a l'Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva: 

   

1. amb la XIB per impulsar la
inclusió laboral al mercat ordinari

de treball. 

2. Amb la Xarxa per a la Vida
Independent i l'Accessibilitat  

(en els grups de suport a famílies  
i al d'accessibilitat)



atenció, suport i logopèdia: en xifres

àrea FAMÍLIES 

l'Escola de Mares i Pares!
Parlem sobre els mites i les creences associades a la
sordesa, amb la col·laboració de Sheila Cristòbal i Andreu
Espinach. (20 de gener)

Estratègies per a la comunicació oral amb el meu/va fill/a sord/a  
a càrrec de Maria Moñino (10 de març)

Diagnòstic d'hipoacúsia i els implants coclears a càrrec del Dr. César Orús,
otorinolaringòleg i director del programa d'implants coclears de
l'Hospital de Sant Pau (13 de maig)

Com afavorir l'autonomia i les capacitats del meu fill/a sord/a 
a càrrec de Maria Moñino (9 de juny)

A l'espai de Famílies de l'hospital Sant Joan de Déu
Celebrem els 10 anys de funcionament de l'espai de Famílies, des d'on
treballem col·laborativament amb l'hospital Sant Joan de Déu per a una
òptima atenció a les famílies que els acaben de diagnosticar que el seu/va
fill/a té hipoacúsia.
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fem família! Organitzem activitats de lleure per trobar-nos les famílies:
mares, pares, fills/es sords/es i germans/es, tots i totes!  

dinar de primavera sortida al Parc del Tibidabo
23 de juliol

partit de futbol del Barça

Aquestes activitats propicien la interelació de les famílies que comparteixen moments d'esbarjo

i, els petits, moments de joc i de complicitat.

14 de desembre7 de maig



2

àrea PERSONES SORDES
POSTLOCUTIVES

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. 

Creiem en l'AUTONOMIA PERSONAL i amb els RECURSOS  

que la fan possible:  

la lectura labial i l'entrenament auditiu,  les pròtesis
auditives (els audiòfons i implants coclears)  

i els mitjans de suport a la comunicació oral, com la

subtitulació, el bucle magnètic i les emissores FM. 

Creiem en l'autonomia personal  
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activant feina a l'empresa ordinària

àrea LABORAL 

Marta Cervera. 
 sòcia i treballadora a  

ALCAMPO

"

Àngel Batet. 
 Recursos Humans d'ALCAMPO

Estic molt contenta amb la feina. Els clients no

es sorprenen quan saben que sóc sorda. De fet,

com que em comunico oralment perquè els

meus pares van apostar per aquesta modalitat

i sempre he parlat, la gent ni se n'adona.

"A Alcampo Diagonal Mar tenim el 4%

de la plantilla amb alguna

discapacitat. Tenim aquest

compromís social i, com a equip, ens

fa més forts, donem un sentit més

ampli a la feina. 
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ
CÀPSULES FORMATIVES 

Carta de presentació · currículum vitae · eines 2.0  

 simulacre d'entrevista · autoocupació · simulacre d'entrevista ·  

tendències en apps mòbils per a la recerca de feina 

l'entrevista de feina des del punt de vista de l'empresa · Aprendre a emprendre 

CURS D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL 
d'iniciació bàsica a les eines online, d'excel i de photoshop 

CLUB DE FEINA 
Facilitem un espai de recerca de feina conduït per les tècniques d'inserció. 

AMB LES EMPRESES



treballem en xarxa amb:

La XIB, la Xarxa Barcelona per a la inclusió al Mercat Ordinari de Treball de l'Ajuntament de

Barcelona. El 2017 vam tancar l'estudi L'evolució del mercat de treball per a les persones amb

discapacitat a Barcelona (2014-16)

Les entitats membres de la Xarxa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa".  
Celebrem els 10 anys del Programa Incorpora: feines que donen vida

El conjunt d'entitats del COCARMI, amb els quals reivindiquem estabilitat  

en el finançament de les entitats que fomentem la inserció laboral de les persones amb

discapacitat en pro de les polítiques actives d'ocupació



Assessorem a entitats públiques i privades sobre les necessitats de

les persones i sobre com fer un acte o activitat accessible a les

persones que es comuniquen oralment.  

a persones sordes oralistes dels diferents municipis perquè siguin referents
en els ajuntaments dels municipis per informar-los i sol·licitar-los les
mesures tècniques que faciliten la comunicació oral del col·lectiu.

275

A punt per a un nou paradigma d'accessibilitat

àrea ACCESSIBILITAT 

HORES D'ACCESSIBILITAT

AMB SUBTITULACIÓ

I/O BUCLE MAGNÈTIC

16

fem una crida

ajuntaments de la província de Barcelona coneixen i

promouen accions per a l'accessibilitat a la comunicació. 

El 2017,ens vam reunir amb 11 ajuntaments catalans perquè

incloguin mesures de suport a la comunicació oral en els seus plans

d'accessibilitat:

30

Badalona · El Prat · Gavà · Terrassa · Sabadell  · Granollers · Mataró ·

Figaró · Girona · Palau Solità i Plegamans · Vilanova i la Geltrú
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HORES D'ACCESSIBILITAT

AMB SUBTITULACIÓ
Asistir a la charla de Javier Marías pudiendo leer en tiempo real  

lo que decía, saber el motivo de las risas del auditorio por sus bromas,
participar del respeto con que se escucharon sus palabras  (...)  

la ayuda técnica de la subtitulación en pantalla acerca la experiencia  
de oyente y no oyentes.  

[ sòcia ] 

 

marta giacomino

servei de préstec d'emissores FM: 4 persones sòcies d'aACAPPS van demanar el préstec
d'una emissora FM  per assistir a activitats:  
un ple municipal, una reunió, unes pràctiques laborals i unes classes d'autoescola. 



Impulsem l'ús del bucle al teatre, cinemes i auditoris per fer i tenir una cultura
accessible a les persones sordes
jornada Els Serveis d'Accessibilitat, les tecnologies i el seu finançament organitzat pel  

Servei de Desenvolupament Empresarial  i la Subdirecció General de Promoció Cultural.

HORES D'ACCESSIBILITAT

AMB SUBTITULACIÓ

AMB CADA ACTE QUE ES FA ACCESSIBLE, 

ES FA REAL 
LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A TOTHOM

el 2017, van fer actes inclusius:



PERQUÈ EN CADA ACCIÓ, COMUNIQUEM

XARXES

ACAPPS.ORG

BUTLLETÍ 
I COMUNICATS 

ONLINE

àrea COMUNICACIÓ 

1.842 1.291

1.680 

sensibilització:

Apostem i impulsem la nostra presència online:

comuniquem via xarxes socials, e-mailings i el 2017 vam

treballar en la nova web (activa des del febrer de 2018). 

07/04  Tecnología para un mundo más accesible. El Periódico

22es Jornades de Formació de les  
Persones Sordes en Modalitat Oral  
(04/11 auditori Fort Pienc). Vam comptar
amb les sessions d'Implants Coclears,
d'Educació Inclusiva, de Tecnologia,
Accessibilitat i Inserció Laboral. 

També vam comptar amb la taula de Joves
amb Capacitats, l'any passat dedicada a
l'esport, i amb els Premis Federació
ACAPPS, lliurats a Rosa Vallverduú
(accessibilitat a CCMA i a Alcampo). 

03/03 Parlem de la música i la sordesa al programa Assaig General
de Catalunya Música

03 ACAPPS com a entitat membre de la Xarxa Barcelona d'Inclusió
al mercat ordinari de renal butlletí de l'Acord Ciutadà per a una
Barcelona Inclusiva

FORMACIÓ

@federacioacapps federacioacapps

Properes Jornades: 17 de novembre  

de 2018 a l'auditori Casa del Mar
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PERQUÈ EN CADA ACCIÓ, COMUNIQUEM

Reivindiquem el dret al treball per a les persones  
amb discapacitat.  
Amb motiu del Dia del Treball,  

la Xarxa Barcelona per a la Inclusió Laboral posa de manifest la

situació del col·lectiu.

Accessibilitat és Inclusió.  
Campanya de sensibilització a Alcampo  amb motiu  

del Dia Internacional de les Persones Sordes, el 30 de setembre. 

Ajuda als infants sords a parlar. Campanya de sensibilització  

i captació de fons en el marc del GivingTuesday, Dia per Donar,

el 28 de novembre.  

La Yunalma, l'Iñigo, el Mauro, en Pau i la Julieta van donar

testimoni, a través d'un vídeo, de que són sords i parlen gràcies

a la logopedia. Vam aconseguir 370 que vam destinar a

sessions de logopèdia.



MEMÒRIA ECONÒMICA

2017

308.173,70 (subvencions: 282.990,82)INGRESSOS:

DESPESES: 306.334,62

Treballs d'empreses externes 23.229,66 €

Arrendaments 17.755,27€

Subministraments 5.624,53€

Altres serveis exteriors 24.392,61€

Impostos i tributs 388,57€

Sous i salaris 181.849,75€

Seguretat Social  

-a càrrec d'ACAPPS-
52.349,55€

Altres despeses 304,92€

Amortitzacions

romanent: 1.839,08

184,20€

DESPESES DESGLOSSADES
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memòria  

d'associació  

d'utilitat
pública

els nostres resultats
ACTIVITAT

Servei d'Atenció i Suport a les Famílies 
 

Servei d'Atenció i Suport a les  
persones Sordes Postlocutives  

 

Grup d'Ajuda Mutua 

 

Servei d'Inserció Laboral 
 

Curs de lectura labial (adults) 
 

Logopèdia (infants i joves) 
 

Servei d'Accessibilitat a la Comunicació 

 

Comunicació (seguidors xarxes i
subscriptors butlletí) 

 

Jornades

525 

58 

15 

160 

35 

60 

305 

4.813 

150

1.010 
socis/es han estat la 

nostra raó de ser

BENEFICIARIS/ES
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gràcies a:FINANÇAMENT PÚBLIC

FINANÇAMENT PRIVAT

ALTRES COL·LABORACIONS FUNDRAISING
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