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ÀREA INSTITUCIONAL

ÀREA INSTITUCIONAL

Per aconseguir els objectius d'ACAPPS, durant el 2016 s'han dut a terme
les següents actuacions institucionals a través de la Federació ACAPPS

1 representem les persones sordes al codiscat

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 sota la presidència de Carles Puigdemont. 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.

ÀREA INSTITUCIONAL

2

ÀREA INSTITUCIONAL

ens movem per la llei d'accessibilitat
En el Consell per a la Promoció d'Accessibilitat. Participem a les

#1 reunions del Consell presidit per la Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, Dolors Bassa.

Actius per al Decret d'Accessibilitat. Presentem

#2 esmenes al Decret d'Accessibilitat perquè es faci
efectiva la Llei d'Accessibilitat 13/2014.

#3

Amb la consellera de presidència, Neus Munté; i la directora general
d'Igualtat, Mireia Mata. Per avançar, transversalment en tots els
departaments, en la Llei d'Accessibilitat.

3 EDUCACIÓ
DEFENSEM L'ENSENYAMENT INCLUSIU,
DES DE L'ESCOLA A LA UNIVERSITAT

#1

Reivindiquem al departament d'ENSENYAMENT més
suport en l'educació en MODALITAT ORAL i a l'escola
ordinària: necessitat de formació de logopedes i de
professionals en l'ús de noves tecnologies, impuls de
materials audiovisuals subtitulats i suport, al llarg del
cicle escolar, amb emissores FM.

#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.
Durant el 2016 hem planificat una campanya de
sensibilització adreçada 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.

4 SALUT
#1

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.

#2

Com a membres del Consell Consultiu de Pacients
del departament de Salut, participem activament
en les reunions de treball per elaborar el Pla
Estratègic per als anys 2017-2020.

#3

Hem treballat per millorar la qualitat de vida de les persones sordes, per
exemple, amb l'increment increment pressupostari per l'audiòfon. Incidim en la
necessitat que els ajuts per als audiòfons més enllà dels 16 anys i que les Ajudes
del Programa d'Atenció Social a les persones amb discapacitat, les PUA, es
puguin presentar tot l'any.

5 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)

ÀREA famílies
7 atenció, suport i logopèdia: en xifres

121

famílies ateses

690

sessions de logopèdia

Es crea l'Escola de Mares i Pares!

L'atenció, acollida i suport que oferim a les famílies amb fills/es sords/es
és possible gràcies
al Servei d'Atenció i Suport a les Famílies i la Comissió de Famílies

8 fem família
Organitzem activitats de lleure per trobar-nos les famílies:
mares, pares, fills/es sords/es i germans/es, tots i totes!
Aquestes activitats propicien la interelació de les famílies que comparteixen
moments d'esbarjo i, els petits, moments de joc i de complicitat.
SORTIDA AL PARC JALPÍ AVENTURA
I DINAR DE PRIMAVERA

FESTA DE NADAL AMB EN PARE NOEL

"

elles, les famílies

Vivimos la notícia muy mal pero una vez
hemos conocido a niños/as
implantados/as y su evolución nos
animamos y cambiamos la actitud
hacia lo positivo.

2

Ya no hay tristeza, sólo lucha para que
un día podamos escuchar
a nuestro hijo hablar.

"

Al primer dia, amb l'screening,
ja va sortir que no sentia res.
Els tres primers mesos van ser molt
durs, ens vam trobar sols.
Després ja vam conèixer ACAPPS, el
CREDA i ens sentim acompanyats.

Ahora que tiene 17 meses y hace
quince días que lleva el implante ya
hemos notado el cambio:
se quiere enterar
de todo, cuando pasa
un coche
o cualquier ruido

Venim a les jornades, a l'escola
de Mares i Pares i coneixem
nens i nenes de 3 i 4 anys.
Veus com estan, el que
t'expliquen els pares
i això et fa tenir
molta
esperança
i molta il·lusió

L'Alicia
amb el seu fill
Estiven, de 3 anys

La Esther
amb la seva filla Alba,
d'11 mesos

"

"
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ÀREA PERSONES SORDES
POSTLOCUTIVES
35

20

persones sordes
postlocutives
beneficiàries dels
cursos de lectura labial

participants als
Grups d'Ajuda
Mútua

L'atenció que oferim a les persones sordes postlocutives
és possible gràcies

al Servei d'Atenció i Suport a les persones sordes postlocutives

creiem en:
2

Tot està per fer
i tot és possible
Miquel Martí i Pol
Poeta i escriptor català

àrea laboral
9 activant feina

118

persones aturades ateses

83

contractes de feina signats

espai impuls
És un espai de recerca de feina
en grup conduït per les tècniques
d'inserció i que està obert a totes
les persones sordes a l'atur dels
nostres programes d'orientació
i acompanyament a la inserció.
CÀPSULES FORMATIVES
Són accions formatives de curta
durada que aborden aspectes
relacionats amb la millora de les
competències necessàries per
afrontar un procès
de recerca de feina.
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TREBALLEM EN XARXA AMB:

Les entitats membres de la Xarxa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa"

La XIB, la Xarxa Barcelona per a la inclusió al Mercat Ordinari de Treball.
Presentem el programa + VALORS
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

elles, les persones usuàries

"

Estudié en mi país, Honduras, de périto mercantil y
trabajé de contable. Al llegar aquí, tuve que hacer otros
trabajos y ahora me tendría que reciclar.
Me gusta mucho el trabajo manual y el servicio de
Inserción Laboral me orientó a hacer un curso formativo
de floristería en Mercabarna. Tengo ilusión, quiero
mejorar y darlo todo. Espero tener trabajo al terminar.

"

J. ALEJANDRO CHANG, PERSONA USUÀRIA

"

Estic molt il·lusionat amb la meva nova feina com
a director tècnic de Cottet. Aconsello als joves que
estudiïn en allò que els agrada i que estudiïn molt!

"

Si t'interessa molt el que fas i t'hi esforces, al final,
ho aconsegueixes!

ADRIÀ ARJONA, PERSONA USUÀRIA

creiem en:
No hi ha res que pugui fer tant
per la dignitat de les persones
com viure del propi treball
Mireia Mata
Directora General d'Igualtat
de la Generalitat de Catalunya

àrea accessibilitat
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A PUNT PER A UN NOU PARADIGMA D'ACCESSIBILITAT

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.
15 ajuntaments de la província de Barcelona coneixen i
promouen accions per a l'accessibilitat a la comunicació.
FEM UNA CRIDA 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.

300
HORES D'ACCESSIBILITAT
AMB SUBTITULACIÓ
I/O BUCLE MAGNÈTIC

elles, les persones usuàries
Subtitulació + bucle

amb la emissora fm

ciutadans de ple dret

El último acto al que
asistí accesible fueron las
Jornadas de ACAPPS.
Con la combinación del
subtitulado y el bucle
fue perfecto.

Utilizé el préstamo de emisora
FM de ACAPPS para asistir a
una conferencia dirigida a
arquitectos que no era
accesible para las personas
sordas. Fue de agradecer que
los técnicos de aquella
conferencia se entregaron en
adecuar la FM con el sistema
de audio de la conferencia.

Per a mi que un acte sigui
accessible significa poder gaudirlo plenament, com les jornades
d'ACAPPS, puc accedir als
continguts i participar gràcies a
l'accessibilitat.

Un acto así de accesible
es un regalo para
nosotros, una
integración y
participación total de
todo aquello en lo que
estás presente.
Isabel Lómez, sòcia

Os doy mi enrohabuena por la
existencia de este servicio,
gracias al cuál he podido seguir
correctamente la conferencia y
hacer que exista una mejor
integración.
Carlos Pérez, soci

Al Liceu puc gaudir de la música
gràcies al bucle magnètic. I això
fa que em senti bé, que senti
que la meva pèrdua auditiva no
és un impedimet per gaudir de
la vida social i cultural. Però a dia
d'avui anar a un acte accessible
encara és, malauradament,
excepcional. Per això cal
continuar lluitant perquè les
persones sordes puguem sentirnos ciutadans/es de ple dret.
Mireia Soler, sòcia

creiem en:
La vida es como conducir
una bicicleta.
Para mantener el equilibrio,
debes seguir adelante.
Albert Einstein
Científic

àrea COMUNICACIÓ
12 PERQUÈ EN CADA ACCIÓ, COMUNIQUEM
Cada actuació que fem a ACAPPS va lligada a la sensibilització entorn la sordesa.
En concret, el 2016 vam emprendre accions de difusió entorn l'ús del bucle magnètic i
la seva senyalització als espais, i del Servei d'Inserció Laboral, a més de
totes les comunicacions enviades a les famílies.
xarxes

acapps.org

1.747

3.287 visites / mes

1.173

39.444 visites / anual

sensibilització i formació:
Participació a la II Fira DISCAT
Organització de les 21es Jornades de Formació de les
Persones Sordes en Modalitat Oral

Butlletí i comunicats online

1.661 destinataris/es

joves
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NO ALS LÍMITS: VOLER ÉS PODER

Impulsem la participació i la implicació
dels joves d'ACAPPS en l'organització
d'activitats
i projectes.
Això s'ha fet palès en:
La taula Joves amb Capacitats, voler és
poder!, en què van participar 4 joves
d'ACAPPS que han destacat en l'esport,
dansa i música per explicar la seva
experiència i trencar estereotips.
Els tallers de sensibilització adreçats als
joves dels CREDAs que han dinamitzat,
voluntàriament, l'Andreu i la Sheila, joves
socis d'ACAPPS.

Endavant amb el projecte Per a una
Universitat Accessible per a Tothom.
S'inicia una campanya de sensibilització
adreçada als estudiants amb discapacitat
auditiva de secundària amb la realització
d'un díptic, un audiovisual i uns
qüestionaris online per detectar les
necessitats dels i de les estudiants sords i
informar-los dels recursos existents.

creiem en:
quan la vida es complica, es
multipliquen les oportunitats
d'aprendre de persones increïbles
Carles Capdevila
Periodista, filòsof i educador vocacional
En record.

gràcies a:

