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Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes 
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El passat 13 de juny, abans de l’Assemblea Electoral, va 
tenir lloc l’Assemblea General Ordinària d’ACAPPS, una 
cita anual oberta a tots els socis i sòcies per donar a co-
nèixer l’activitat de l’associació durant l’any 2017.   
En aquesta, es va exposar i aprovar la memòria d’activitats 

de l’entitat, és a dir, les principals actuacions institucionals 

d’ACAPPS i les principals accions que van desenvolupar les 

comissions i els serveis. 

Gràcies a totes  les persones associades que vau 
participar a l’Assemblea d’ACAPPS  

Es va presentar, i aprovar, la memòria d’activitats i els comptes de 2017 

També es van aprovar els comptes anuals corresponents a  

l’exercici 2017 i es va fer un avançament dels reptes de l’entitat a 

curt termini. 

   

Pel que fa a l’activitat institucional vam exposar el treball 

amb  les administracions en els  diferents àmbits d’actuació a 

nivell educatiu, laboral, cultural i d’accessibilitat i de salut. 

Pel que fa a l’activitat dels serveis i comissions, us exposem la 

relació del número de beneficiaris/es que van rebre la nostra 

atenció i suport: 

famílies Postlocutius laboral             amb la 

federació 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS D’ACAPPS 
2017: http://bit.ly/2N7XoxO 
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L’Institut Salesa i ACAPPS 
col·laborem per millorar l’atenció 
de les persones sordes 

El passat 27 de juny ens vam reunir amb Ro-
berto Calderón, el president d’ASMES, l’Ass-
ociació Síndrome de Menière d’àmbit esta-
tal, per conèixer amb més profunditat la sín-
drome de Menière i el treball de l’associació, 
creada el 2016. Per part d’ACAPPS va assistir 

la Clara Planas i la Magda Giralt, directora i tèc-

nica dels Serveis d’Atenció i Suport a les Famíli-

es i a les persones sordes postlocutives. Va ser 

una reunió molt didàctica i convenient, ja que 

des d’ACAPPS atenem a persones sordes a 

causa de la síndrome de mèniere i millorar el 

coneixement sobre aquesta repercutirà en la 

nostra atenció a les persones afectades. 

Compartim un article de Roberto Calderón so-

bre la síndrome de Menière a aquest enllaç: 
 

http://bit.ly/2lFt0OI 

 

Ampliem coneixements sobre 
la síndrome de Menière i obrim 
col·laboracions amb l’ASMES 

Representants de la Junta Directiva de la Fede-

ració ACAPPS van visitar les instal·lacions de 

l'Institut Salesa de la Ronda General Mitre i es 

van reunir amb Pere Salesa i el seu equip. Els 

agraïm la seva acollida i col·laboració amb 

ACAPPS! Als socis i sòcies d'ACAPPS us recor-
dem que, gràcies a aquesta col·laboració,  
teniu un 20% de descompte en els  
serveis i productes de Salesa.  
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AJUTS A LES EMPRESES: 

Oberta la convocatoria d’ajuts a la contractació en el mercat 
ordinari de treball de persones amb discapacitat 

Si la vostra empresa ha contractat aquest 

2018 una persona amb discapacitat amb 

un grau reconegut de 33% o superior, po-

deu demanar aquest ajut que atorga el de-

partament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies. 

 

L’import de l’ajut -amb caràcter retroactiu

- és el 50% del Salari Mínim Interprofessio-

nal: la quantia de l’ajut per un contracte de 

12 mesos a jornada completa durant l’any 

2018 s’estableix en 5.151€. En el cas que la 

durada sigui menor, l’import de l’ajut s’ha 

d’ajustar proporcionalment a la durada del 

contracte. 

 
TERMINIS I DOCUMENTACIÓ: 
Les empreses poden demanar aquest ajut fins l’11 
d’octubre de 2018. 
 
 
Cal aportar: 
1. Formulari de sol·licitud 

2. Contracte de  Formulari  de sol·licitud 

3. Contracte de treball de la persona treballadora per a 

qui es sol·licita la subvenció 

4. Comunicat d’alta de la Seguretat Social de la perso-

na treballadora mitjançant la presentació de  l’informe 

de dades per a la cotització de treballadores per comp-

te altri .  

5.Nòmines corresponents als mesos anteriors a la 

sol·licitud de la persona treballadora per a qui es dema-

na l’ajut. 

6. Documents de  cotització a la Seguretat Social 

(model TC2), dels mesos anteriors a la data de 

sol·licitud (TC2), si s’escau. 

7. Sol·licitud de transferència bancària per a paga-

ments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya 

(àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que 

aporteu les dades bancàries 

8. Justificant d'haver ingressat l’import de la/les nòmi-

na/es del/ dels treballador/s. 

El treball, la millor política socialEl treball, la millor política socialEl treball, la millor política socialEl treball, la millor política social    
L’objectiu del departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb aquest ajut a les empre-

ses és afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball de persones especialment vulnerables, 

en igualtat de condicions. 

Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!    
Si teniu dubtes o necessiteu assessorament en procés de sol·licitud, podeu contactar amb el 

nostre equip tècnic: 

 

a/e laboral@acapps.org   ·   tel. 93 210 55 30   ·    whatsapp 600 401 631 
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Todos Somos Uno. El passat 14 de juny, la Laia Soler-Cabot, tècnica del nostre Servei d'Inserció 

Laboral especialitzada en la prospecció a empreses, va participar a aquesta jornada solidària com 

a entitat membre del Programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa". L'experiència de compartir 

un dia esportiu, a través d'un campionat de pàdel, va facilitar establir contactes i relacionar-se 

amb empreses i entitats del sector en un entorn diferent. Concretament vam compartir aquesta 

jornada amb les empreses KPMG, Habas Media, Port Aventura i la Fundació PIMEC. 

Com a entitat membre del Programa INCORPORA de l’Obra  
Social “la Caixa” participem a la Jornada Todos Somos Uno 
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I DESPRÉS DE LES VACANCES, AL SETEMBRE: 
MATINAL: anem a veure els avions! 
El dissabte 29 de setembre farem una excursió al Prat de Llobregat per 

veure els avions. També pararem per un pica pica comunitari. 

Horari: de 10:00 a 14:00 

Durada de la caminada: 2 hores (anar i tornar) 

Al setembre, us informem de tots els detalls! 

Famílies     

Logopèdia per als infants, joves i persones sordes! 
Des d’ACAPPS us informem que, durant el mes de setembre posarem en marxa la  
prestació de sessions de logopèdia en el marc del Programa d’Intervenció Logopèdica  
a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF. 

 

Per poder millorar el nostre programa i garantir, en 

la mesura del possible, cobrir les diverses necessi-

tats -i donada l’elevada demanda de participació al 

programa i les limitacions pressupostàries- priorit-
zarem: 
 
* Ser família sòcia o persona sòcia d’ACAPPS. 
 
* Per formar part del programa, serà necessari 
que totes les famílies i/o persones sordes partici-
pants facin o hagin fet una entrevista inicial amb 
el Servei d’Atenció i Suport a les Famílies (SASF). 
 
* Es considerarà l’adjudicació de les sessions se-
gons l’ordre d’inscripció. 
 

Un cop recollides totes les demandes, us comunica-

rem el número total de sessions assignades i la do-

cumentació necessària i formalitzarem la vostra 

participació al Programa d’Intervenció Logopèdica. 

En breu, les famílies i persones sordes sòcies re-
breu per correu electrònic la circular informativa 
amb el Document de Compromís que cal emple-
nar i enviar-nos en cas que hi estigueu interes-
sats/des. 

 

Gràcies a aquest programa, s’ofereix aten-

ció i intervenció logopèdica en modalitat 
individual mitjançant el cofinançament 
de les sessions de logopèdia -14,50€ la 

sessió- que les famílies i persones sordes 

dueu a terme amb professionals de l’àmbit 

privat. 
 

La participació implica el compromís d’as-
sistència a les sessions i serà imprescindi-

ble la col·laboració del/de la logopeda en la 

justificació de les factures i rebuts de les 

sessions realitzades. Tant els/les logope-

des com les famílies i persones participants 

en el programa us heu de comprometre a 

la presentació de la documentació en els 
terminis establerts. 
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Tot i el calor que va fer el passat 15 de juliol, 21 famílies d'ACAPPS no van dubtar en passar 

un dia genial al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Un lloc ideal per compartir amb la famílies i 

els amics/gues moments de riure, de diversió pura i d'emocions fortes. I tot això gràcies al 

#ParcdelTibidabo que ens va oferir entrades perquè les nostres famílies sòcies amb in-

fants amb discapacitat auditiva en poguessin gaudir. De part de totes elles, mil i una gràci-

es!!!! 

els àlbums de l’estiu! 
Al Parc d’Atraccions del TibidaboAl Parc d’Atraccions del TibidaboAl Parc d’Atraccions del TibidaboAl Parc d’Atraccions del Tibidabo    

Gràcies a la col·laboració de: 
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Més d'una cinquantena de persones van participar al Dinar de Primavera que reuneix a les fa-

mílies d'ACAPPS i que vam celebrat al Parc Nou el  10 de juny. Els més grans, com el Joan, es 

van fer càrrec d'entretenir amb jocs diversos als més petits de la colla, mentre que les mares i 

pares van tenir el seu moment per xerrar, intercanviar experiències. Un any més, el dinar ha 

estat un espai de relació en un ambient distès i de lleure. Us deixem amb algunes de les foto-

grafies en què els i les protagonistes són els nostres infants i joves!  

14 
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postlocutius 
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Festa de fi de curs 

RECORDA! Oberta la matrícula per al nou curs  
de lectura labial 

 

Ja tenim les dates de les reunions  

del GAM DE CONTINUÏTAT per a GAM DE CONTINUÏTAT per a GAM DE CONTINUÏTAT per a GAM DE CONTINUÏTAT per a     

persones sordes postlocutivespersones sordes postlocutivespersones sordes postlocutivespersones sordes postlocutives, el primer 

dilluns de mes de 17:30 a 19:00: 
 

3 de setembre 

1 d’octubre 

5 de novembre 

3 de desembre 
 

Lloc: c. Tres Senyores, 7. Barcelona. 

El 17 de setembre iniciarem un nou curs de lectura 
labial  que constarà de 21 sessions. Encara tenim 
places lliures, per tant, si heu perdut l’audició i vo-
leu millorar la vostra comunicació, podeu apuntar-
vos-hi!  
 

PREUS QUE HEU D’ABONAR (copagament) *: 
 

Curs de 21 sessions INDIVIDUALS de lectura labial: 

160€ 
 

Curs de 21 sessions GRUPALS de lectura labial: 

110€ 
(*) Una part d’aquest curs és finançat pel departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies i la Fundación ONCE. 

 

INSCRIPCIONS 
Del 3 al 14 de setembre al correu: 

sasp@acapps.org  / tel. 93 210 55 30 
(Magda Giralt) 

Com cada any, les persones sordes postlocuti-

ves que van participar als cursos de lectura la-

bial i als grups d’ajuda mútua van celebrar el fi 

de curs amb un berenar el 25 de juny a l’Hotel 

d’Entitats de Gràcia. Així, es van acomiadar 

abans de la pausa d’estiu.  

Propera activitat: 
El proper 16 d’octubre, us convidem a visitar les instal·lacions de l’empresa Tunstall Televida, 

proveïd0rs del servei públic de teleassistència a la demarcació de Barcelona i amb més de 

190.000 persones usuàries a tot Catalunya per afavorir que les persones visquin de forma autòno-

ma als seus domicilis i millorar la seva qualitat de vida. Ens explicaran quines mesures d’acce-

ssibilitat per a les persones sordes contempla el Servei i ens mostraran com treballen. 

 

Dia: dimarts, 16 d’octubre a les 16:30 Adreça: c. Llacuna, 161, 4a planta. Barcelona 

Cal confirmar assistència al correu electrònic: sasp@acapps.org / whatsapp 620 99 34 22 o per-

telèfon al 93 210 55 30 (Magda Giralt). 

15 
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Saps que et podem deixar una emisora FM o gestionar la 
subtitulació perquè puguis participar on vulguis? 
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HAN ESTAT ACCESSIBLES  
A LA COMUNICACIÓ: 
 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA,  
COCEMFE i l’Ajuntament de Sant Feliu 

La II jornada d’Accessibilitat Comerç i serveis per a 

una ciutat amigable, el 6 de juny, va ser un acte 

inclusiu a les persones sordes amb la subtitulació. 

 

ASSOCIACIÓ DE DONES NO ESTÀNDARD I  
L’INSTITUT CATALÀ DE DONES  
Vam subtitular la jornada Drets sexuals i reproduc-

tius de les dones no estàndard. 

 

ESADE 
La cerimònia de graduació d’ESADE, el 22 de juny, 

va ser un acte inclusiu a les persones sordes amb la 

subtitulació en directe. 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Un any més, hem subtitulat en directe la cantada 

d’havaneres de la platja del Bogatell. 

SI vols anar a un acte i necessites  
que sigui ACCESSIBLE 

posa’t en contacte amb nosaltres a: 
 accessibilitat@acapps.org  ·   

tel. 93 210 55 30 

Es presenta la Guia de comerç accessible que ha comptat amb la 
col·laboració d’ACAPPS 

 

 

 

El passat 6 de juny vam partici-
par a la presentació de la Guia de 
comerç accessible, elaborada per 
la COCEMFE amb el suport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, en el marc de la jornada d’a-
ccessibilitat Comerç i serveis per 

a una ciutat amigable.  
 

Domingo Reina, tècnic d’acces-

sibilitat de la Federació ACAPPS 

va presentar les mesures d’acces-

sibilitat que han de contemplar els 

comerços perquè siguin inclusius a 

les persones amb discapacitat au-

ditiva (detallat a la dreta). També 

volem agrair la col·laboració de la 

Loli Muñoz, l’Esteve Fité i 
l’Andreu Espinach, sòcies i vo-
luntàries d’ACAPPS que han par-
ticipat en el projecte amb les se-
ves aportacions. 

17 
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Només una vegada al Teatre Nacional  
de Catalunya 

La proposta s'acosta a la tragèdia mitjançant una mena de joc crimino-

lògic i es pregunta què origina un crim, quin grau de culpabilitat té el 

col·lectiu en un acte criminal i quin paper hi duen a terme els especta-

dors...  Pèrdua i dolor, mentida i veritat, crueltat i terror... Sis actors 

professionals i aficionats s'endinsen en les zones més fosques de la vida 

i del teatre i porten a escena un crim brutal, en un muntatge que es vol 

erigir en manifest per a un teatre democràtic basat en la realitat. 

Repartiment: Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat Quintana 

Accessibilitat: Les persones usuàries del subtitulat poden adquirir les 

seves localitats a les següents zones: a partir de la segona meitat de 

"Platea". A les butaques on està la zona de "control", s’aconsella adqui-

rir les localitats en el sector imparell (butaques 3 a la 17), a partir de la 

fila 7 i fins a la 10. També hi ha bucle magnètic (recordeu activar la po-

sició “T” del vostre audiòfon o implant) i so de de sala amplificat. 

Dies: Dissabte 27 d’octubre,  

a les 20:00 

Diumenge 28 d’octubre,  

a les 18:00 
 

Lloc: Teatre Nacional de 

Catalunya (pl. de les Arts, 1) 
 

Preu: 20€ (amb targeta de 

la discapacitat); 24€ tarifa 

general 

Cultura accessible 
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