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sensibilització
Expliquem la realitat del 97% de les persones sordes al
programa “Tots som iguals” de Ràdio Estel
El passat 17 de gener ens van convidar a
participar en una àmplia tertúlia al programa Tots Som Iguals, dirigit per Ramón Rión a Ràdio Estel. Clara Planas,
com a directora de la Federació ACAPPS, i
Magda Giralt, logopeda i tècnica del Servei
d’Atenció i Suport a les Famílies i de les
Persones Sordes Postlocutives, van explicar d’una forma planera i clara qui som, en
què treballem i què fem per aconseguir la
inclusió de les persones sordes en tots els
àmbits de la societat.

TRENCANT ESTEREOTIPS:
NI HI HA “SORDMUTS” NI TOTES LES PERSONES SORDES UTILITZEN LA LLENGUA DE SIGNES!
Des d’ACAPPS valorem molt positivament aquest
espai que vam tenir a la ràdio i que ens va permetre constatar, un cop més, que hem de repetir arreu i els cops que calgui que no només hi ha una
realitat: el col·lectiu de persones sordes és divers.

No hi ha persones sordmudes. Aquest concepte
cal eliminar-ho definitivament. Només hi ha persones sordes .

La majoria de les persones sordes PARLEN! i
es comuniquen sempre en llengua oral
I sí, són persones sordes que han nascut amb sordesa, persones que han perdut l’audició a causa d’una
malaltia o per medicaments (entre altres) o bé –i
també importants– les persones que han perdut l’audició amb el temps. Segons dades de l’Institut
Nacional d’Estadística, el 97% de persones sor-

des a l’estat espanyol es comunica oralment,
és a dir, parlant. I no utilitzen ni saben llengua
de signes.

litat oral (el 91%) i 178 en escoles bilingües
(el 9%).
Les pròtesis auditives i les noves tecnologies permeten sentir.
Hem de beneficiar-nos de tots els avantatges
que ens ofereix la tecnologia ara, el 2018. De les
pròtesis auditives, els audiòfons i els implants
coclears que, amb un treball logopèdic i un entrenament auditiu, permeten a la persona sorda
sentir i, el més important, entendre allò que
senten. Això millora la seva qualitat de vida i, per
descomptat, la seva autonomia i inclusió.
També vam parlar del suport i atenció que oferim a l’entitat a les famílies i a les persones sordes. Si no vau poder sentir-la, recordeu que a través del servei a la carta la podeu recuperar
(programa del 17 de gener de 2018):
Accés al servei ràdio a la Carta (Ràdio Estel)
https://goo.gl/tDNTqL

També cal destacar que a Catalunya, des de l’etapa
infantil als estudis postobligatoris, hi ha un total
de 1.939 alumnes amb discapacitat auditiva.

D’aquests, 1.761 estan escolaritzats en modawww.acapps.org
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PER ALS SOCIS/ES D’ACAPPS:
Nova assegurança d’implants coclears i audiòfons
La corredoria d’assegurances Jori Armengol&Asociados ofereix, als socis i sòcies de la
nostra entitat, una assegurança per als implants coclears i audiòfons amb les següents
condicions:

•

•

DANYS MATERIALS
Queden coberts els danys i pèrdues materials dels
equips assegurats, com a conseqüència immediata
i directa d’una causa accidental, súbita i imprevisible no exclosa en pòlissa, sent els riscos coberts:
•
•

•
•

•

Imperícia, negligència i actes malintencionats
L’acció directa de l’energia elèctrica com a
resultat de curtcircuit, sobre tensió i altres
efectes similars, així com la causada per les
pertorbacions elèctriques derivades de la caiguda d’un llamp.
Robatori i expoliació (atracament), així com
els danys causats per aquests.
Incendi, caiguda de llamp, explosió i implosió, així com els derivats de les operacions de
demolició o extinció, conseqüència d’alguns
d’aquests successos.
Caiguda, impacte o col·lisió de vehicles, així

•
•

com l’obstrucció o entrada de cossos estranys.
Vibracions, desajustos, afluixament de peces, defectes de greixatge i autoescalfament.
Errors en els dispositius de regulació i seguretat.
Deterioraments causats per l’aigua o per
altres líquids.
Qualsevol altre causa no exclosa expressament.

Excloent-se, en qualsevol cas, el cost de possibles
intervencions en el/la pacient, cables, piles i bateries.
FRANQUICIA FIXA: 120€. SENSE DEPRECIACIÓ

PREU 180€ ANUALS (20% de descompte en el
segon implant assegurat)
Amb la possibilitat d’estar en contacte amb un
assessor via whatsapp els 365 dies de l’any i comunicar sinistres per la mateixa via.
MÉS INFORMACIÓ: saaf@acapps.org
93 210 55 30 (Magda Giralt

Els nostres socis/es també es poden continuar beneficiant de l’altra assegurança de l’implant coclear que
oferim gràcies al conveni de la Confederación FIAPAS i l’asseguradora InterMundial. Aquesta pòlissa
assegura la part externa de l’implant: el processador i la bobina.
El cost de l’assegurança és de 200€ anuals amb una franquícia de 125€ per sinistre.
L’assegurança cobreix fins a 10.000€ durant els 10 primers anys de l’implant, després va perdent valor. La
pòlissa té cobertura internacional.
L’alta d’aquesta assegurança es tramita online a través del web www.intermundial.es/fiapas

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

3

Famílies
Sensibilitzem sobre la sordesa a
l’alumnat de l’escola Teresianes

La Magda Giralt, logopeda i tècnica del nostre
Servei d’Atenció i Suport a les Famílies, va oferir una xerrada de sensibilització sobre la disca-

pacitat auditiva a alumnes de 4rt de primària de l’escola Teresianes. Giralt va
destacar la necessitat de la detecció precoç de la sordesa en nounats i què és i com
fan a tots els recent nascuts la prova de
l’screening auditiu.
També com, si el resultat dóna positiu i el
nen/a és diagnosticat amb hipoacúsia –
sordesa– comença a fer-se el tractament
amb pròtesis auditives (audiòfons i implants) i sessions de logopèdia. D’aquesta
manera, va exposar que els nens i nenes
sords/es poden sentir i parlar, i ballar i escoltar música i fer tot tipus d’esport i un
llarg etcètera més.

postlocutius
Comença el curs de lectura labial per a persones sordes
postlocutives
Aquesta setmana comencen les classes de lectura labial per a les persones sordes postlocutives, tant les sessions individuals com les grupals. Us informem que encara queden places
lliures per cobrir així que, si estàs interessat/
da, digue’ns-ho (sasp@acapps.org)!
Comencem nou any i iniciem aquest curs amb la
voluntat de millorar en el nostre dia a dia. Volem
impulsar el Servei d'Atenció i Suport a les Persones Sordes Postlocutives, el vostre servei i el
que fa possible el curs de lectura labial i el Grup
d'Ajuda Mútua. Per això, a partir d'ara seré la
tècnica de referència del SASP. Passo a estar a
la vostra disposició per a qualsevol dubte o necessitat que tingueu (en relació a les pròtesis auditives, la logopèdia, la pèrdua auditiva, ajudes i
prestacions socials,...).
www.acapps.org

Les meves dades de contacte són:
sasp@acapps.org
whatsapp 620 993 422
tel. 93 210 55 30
MAGDA GIRALT. Logopeda i tècnica del
SASF i SASP d'ACAPPS.
CALENDARI 2018: SESSIONS DEL GAM
5 de febrer: en aquesta sessió, en Jaime Rofés
ens presentarà l’eina 2Acces, aplicació que
s’està desenvolupant amb la col·laboració
d’ACAPPS.
5 de març, 9 d’abril, 7 de maig i 4 de juny.
De 17:30 a 19:00 a ACAPPS. C. Tres Senyores, 7, Barcelona
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laboral

Aquest any el nostre Servei d’Inserció Laboral fa 20 anys. Per celebrar-ho, al llarg del 2018
publicarem entrevistes amb les persones que l’han vist créixer i aprofitarem el marc de les
Jornades per fer un acte especial: dues dècades de treball per a la inserció laboral de les
persones sordes no són fàcils de fer! També serà un bon moment per a nosaltres per fer balanç i reflexionar sobre tot el què hem avançat i el que tenim pendent d’aconseguir.
Volem començar l’any agraint les entitats,
públiques i privades, que fan viable el nostre treball. No ens cansarem de dir-ho:
sense finançament, ACAPPS, com a entitat sense ànim de lucre, no podem tirar
endavant la nostra activitat en pro de les
persones sordes. Malgrat la greu situació
que hem viscut el 2017, de la qual us en vam
informar al darrer butlletí de desembre, podem dir-vos ara que iniciem l’any amb el finançament atorgat del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per als programes d’inserció laboral i per treballar en
l’accessibilitat a la Universitat.
També comptem ja amb el conveni bianual 2017-18 de l’Ajuntament de Barcelona
per treballar per a la inserció laboral a l’empresa ordinària amb la col·laboració, a més i
com a novetat, de la PIMEC.

Signem el conveni de col·laboració amb el programa
Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”. Amb la renovació
de l’acord, és l’onzè any que formem part de la xarxa, integrada per 78 entitats socials d'inserció laboral a Barcelona. Sumem, així, esforços per a un objectiu comú: la
integració social i laboral plena de les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social.
A totes les entitats col·laboradores, gràcies!:

Com a membres de la #XIB, vam signar, el 14 de
desembre, un conveni amb @PIMEC i la seva fundació per a la #InsercióLaboral de les persones
amb #discapacitat . El projecte, amb el nom ‘Inclou
Futur’, comptarà amb els equip especialitzats de les
entitats de la XIB, amb experiència en l’àmbit de la
inclusió laboral, que s’encarregaran d’acompanyar i
donar suport a les empreses durant els processos
d’incorporació de les persones amb discapacitat.
www.acapps.org
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En Gerard Solà, reconegut per la seva emprenedoria
amb la marca GSBears
En Gerard Solà, usuari del nostre
Servei d’Inserció Laboral, ha rebut
el 2n Premi de la quarta edició de
l’Aula d’Emprenedors: Aprèn i Emprèn pel seu negoci i marca GSBears, d’elaboració de TeddyBears i
TeddyCats, petites obres d’art
confeccionades
artesanalment
amb teles i materials d’excel·lent
qualitat.
El programa Aprèn i Emprèn, que va
realitzar Gerard Solà, és una programa formatiu i de mentoring per
part d’ESADE i de directius de grans
empreses, dirigit a emprenedors

amb discapacitat per a la posada en marxa o acceleració
del seu negoci.
A més, l’empresa d’en Gerard també estrena web. Una
web creada i cedida voluntàriament per Jaime Rofés, de
2Acces i col·laborador d’ACAPPS:
http://gsbears.com/

accessibilitat
Col·laborem amb l’aplicació mòbil Mapp4All
per difondre els espais accessibles
establiment de qualsevol lloc de Catalunya i també
d’altres ciutats. D’ençà que aquesta app està activa, ja
fa dos anys, ha tingut 6.000 descàrregues i 30 noves
persones usuàries cada dia.

Acabem de signar un conveni de
col·laboració amb la plataforma
Mapp4All, la primera aplicació per a
mòbils i tablet sobre l’accessibilitat
universal. Informa transversalment
del grau d’accessibilitat d’un espai o
www.acapps.org

Per gaudir d’aquesta plataforma sobre espais accessibles, només cal que et descarreguis l’app Mapp4All, et
registris com a usuari/a. Podràs filtrar la teva cerca en
funció de les teves necessitats i demandes, fer-ne una
valoració i compartir la informació. Des de la nostra entitat considerem que és una aplicació interessant per a
les persones sordes que estiguin interessades en saber
quins espais són accessibles a la comunicació (des de
teatres a centre cívics, comerços o biblioteques, per
exemple). En aquest sentit, des de la Federació
ACAPPS treballarem col·laborativament amb Mapp4All per compartir aquesta informació.
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38 persones amb discapacitat, sis d’elles d’ACAPPS, marcaran
els ‘punts negres’ de l'accessibilitat a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
i la Xarxa d’Inclusió Laboral de Barcelona –en
què ACAPPS n’és entitat membre- ha contractat 38 persones amb discapacitat, sis d’elles usuàries del nostre Servei d’Inserció Laboral, per treballar en el diagnòstic de la ciutat per fer-la més accessible. Hauran d'analitzar més de 600 espais, com ara mercats, cinemes o espais esportius en el termini pel qual
han estat contractats. Una vegada finalitzi la
seva tasca, les conclusions s'afegiran al Pla
d'Accessibilitat Universal.
El mes de maig ja es va començar a redactar el
pla municipal i de moment s'han analitzat les
barreres de més de 55.000 espais. En total s'ha
treballat en 47 teatres, 61 museus, 404 centres
públics adscrits al Consorci d'Educació de Barcelona, 2.542 parades i estacions dels diferents
operadors de transport, 257 autobusos, 52.300

establiments comercials a peu de carrer, 317
establiments hotelers, 22 centres esportius
municipals i l'espai públic en tres barris de la
ciutat de tres districtes diferents.
L'objectiu del consistori barceloní és que el
2026 la capital catalana no tingui barreres
arquitectòniques, ni a espais públics ni a
privats. D’aquesta manera es vol aconseguir
que les 130.000 persones amb discapacitat
que es mouen per la ciutat no tinguin cap problema d’accessibilitat.
Des del Servei d’Inserció Laboral d’ACAPPS
estem fent el seguiment de les persones inserides i assessorant-les en cas de necessitat. El
nostre Servei d’Accessibilitat va subtitular en
directe la formació inicial i també està previst
fer accessible la formació en prevenció de riscos laborals.

Cultura accessible: bucles magnètics per a persones sordes usuàries
d'audiòfons o implants als teatres Principal i Alegria de Terrassa
per millorar l’accessibilitat a la comunicació
de les persones sordes posant a la seva disposició els dispositius de so amplificat i bucles
magnètics individuals, en el marc del programa Terrassa Accessible de l’Oficina Tècnica
per a la Promoció de l’Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Millores d’accessibilitat a la comunicació per
a les persones sordes en la nova temporada
de teatre de Terrassa. Durant l’acte de presentació del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
(CEAT) de la temporada del primer semestre
de 2018, es van presentar les noves mesures

www.acapps.org

Aquests dispositius, que es podran sol·licitar
al vestíbul dels teatres Principal i Alegria
abans de començar la funció, permeten que
tant les persones usuàries amb audiòfon i implant coclear com qualsevol persona amb dificultats auditives rebin el so de forma amplificada.
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HAN ESTAT, I SERAN, ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ:
PARLAMENT DE CATALUNYA
El dimarts 23 de gener, l’acte de
commemoració a les víctimes de
l’Holocaust al Parlament de Catalunya, va ser inclusiu a les persones sordes gràcies a la subtitulació en directe.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
La cloenda i acte de lliurament de premis del Festival
Inclús, subtitulat en directe per a les persones sordes.
ESCOLA TÀBER

L’obra de Nadal de l’escola
Tàber va ser accessible per a
l’alumnat sord gràcies a la subtitulació en directe a càrrec del

FUNDACIÓ “LA CAIXA”

També vam subtitular la jornada
de directius de la Fundació “la Caixa” el passat 19 de desembre.

El febrer l’hem començat 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.

B R E U S I N F O R M AT I U S
A J U T. Ja es pot demanar l’abonament anticipat de deducció de 100€ mensuals
Fins el 31 de març podeu demanar el pagament anticipat de la deducció de l’IRPF de 1200€ per a
persones amb discapacitat a càrrec i per a famílies nombroses, percebent d’aquesta manera 100€
mensuals. Per a més informació d’aquest ajut: http://www.agenciatributaria.es/

A J U T. 4% d’IVA en audiòfons per a persones amb certificat de discapacitat
Recordeu que, si teniu el certificat de discapacitat, us beneficieu de l’aplicació del 4% de l’IVA en
els audiòfons.
En el cas de no tenir certificat de discapacitat, l’IVA que s’aplica en l’adquisició d’audiòfons és del
10%.

S U B T Í T O L S T V. L’InfoK, subtitulat al servei a la carta online de TV3!
Ja podeu consultar els informatius adreçats al públic infantil de l'InfoK del Súper 3, subtitulats en el
servei a la carta a través del web de Televisió de Catalunya. Només cal que activeu sobre la icona
dels subtítols. Maria Moñino, logopeda, mestra d'educació infantil i vicepresidenta d'ACAPPS va
demanar a la Rosa Vallverdú, responsable d'Accessibilitat de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, la subtitulació d'aquest espai informatiu infantil en el marc de les passades Jornades.
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/
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RECERCA
Curen la sordesa progressiva en ratolins amb
tècniques genètiques
Foto: freepik

llar l'ADN i eliminar la còpia dolenta del gen. Quan la
diferència entre el gen correcte i el gen mutat és tan
petita, una sola lletra, la dificultat és molt gran. Liu i
els seus col·legues ho van aconseguir embolicant les
"tisores" en una bola de greix que penetrava en les
cèl·lules, eliminava la còpia dolenta i sortia abans
d'interactuar amb la còpia bona.

La injecció d'una barreja de gens,
editada amb una tècnica molt innovadora, ha permès aturar la pèrdua
d'oïda a ratolins afectats de sordesa
progressiva.
Els ratolins tenien una mutació en un
gen anomenat Tmc1, fet que provoca
que amb el pas dels temps es vagin deteriorant les cèl·lules ciliades. Es tracta
d'unes cèl·lules sensorials de l'oïda que
permeten detectar les vibracions dels
sons i que les transformen en senyals
que envien al cervell.
La mutació significa un petit canvi en
la seqüència del gen: canvia una sola
lletra en l'ADN. Per això, per corregirla calia una eina molt precisa.
I aquesta eina és la tècnica anomenada
CRISPR-Cas9. L'equip de David Liu, de
l'Institut Mèdic Howard Hugues de
Maryland (Estats Units), descriuen el
mètode i els resultats en un article publicat a la revista Nature.

Al cap de vuit setmanes, les cèl·lules ciliades dels ratolins que havien estat tractats presentaven el mateix
aspecte que en animals sans. En canvi, en els ratolins
no tractats havien seguit degenerant-se.
També els van fer proves d'oïda. Els ratolins tractats
eren capaços de sentir sons 15 decibels més baixos.
Això significa, segons els investigadors, la diferència
entre una conversa normal i el soroll que genera l'abocament d'escombraries d'un contenidor.
Tot i que la prova s'ha fet només amb ratolins, la mutació corregida causa sordesa en aquests animals i en
humans. Per això, David Lui diu: "Esperem que aquest
treball permetrà, algun dia, desenvolupar una cura
per a certes formes de sordesa genètica en persones."
Per això encara falta temps. Però, quan s'aconsegueixi, els investigadors creuen que serà molt més efectiu
i útil si el tractament s'aplica durant la infantesa, perquè la pèrdua de les cèl·lules és un procés progressiu i irreversible. Però, almenys en ratolins, s'ha
pogut aturar.
Notícia publicada a Televisió de Catalunya.

La CRISPR-Cas9 ve a ser com unes tisores molt precises que permeten ta-
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CULTURA ACCESSIBLE!
Si mireu el vent d’on ve al Teatre Lliure

Dia: divendres 23 de febrer, a les
20:30.
Lloc: Teatre Lliure. Sala Fabià Puigserver. Barcelona.
Preu: 22.50€ amb la targeta acreditativa de la discapacitat. 26.50€ entrada general.
Web: www.teatrelliure.com

Argument: Irene és la mestressa d'una finca dedicada al cultiu de pomes, on viu amb el seu fill. La seva filla se'n va anar fa molt de temps i
n'ha perdut el contacte. Una tardor, ella torna i es desencadena
aquest relat sobre la maduresa i els canvis de l'Anglaterra rural d'avui.
El signa una de les dramaturgues més reconegudes del panorama britànic actual.
Intèrprets: Eduard Farelo, Emma Vilarasau, Clàudia Cos, Lluís Márquez
i Laura López.
Accessibilitat: subtitulació i bucle magnètic.

Troyanas al Teatre Auditori Sant Cugat

Dia: divendres 24 de febrer, a les
21:00.
Lloc: Teatre Auditori Sant Cugat. Pl.
de Victòria dels Àngels, 1.
Preu: 28€
Web: www.tasantcugat.cat

www.acapps.org

Argument: En aquest muntatge, les dones de Troia prenen la paraula
per denunciar els qui van decidir el seu destí en la més absoluta impunitat, els qui les van violar emparats en la guerra o els qui, simplement, van decidir sense ni tan sols tenir-les en compte de quina manera havien de passar a la història.
Intèrprets: Maggie Civantos, Alba Flores, Nacho Fresneda i Aitana Sánchez-Gijón, entre altres.
Accessibilitat: subtitulació, bucle magnètic i so de sala amplificat.
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