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Raimon Jané és elegit vicepresident 4rt del COCARMI

L’Assemblea General del Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat, reunida el 14 de maig, ha reelegit per unanimitat a Antonio Guillén com a president de
la organització pels quatre propers anys. Raimon Jané, president de la nostra entitat i fins ara tresorer del COCARMI,
passa a ocupar en aquesta nova legislatura la vicepresidència 4a.
En aquest nou mandat el COCARMI vol avançar en
la recuperació dels drets perduts durant la crisi i que van
costar molts anys de reivindicació del col·lectiu per aconseguir-los.

Amb 20 anys d’història, el COCARMI
representa 700 entitats i més de
500.000 persones. Dóna veu a les
persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui física, intel·lectual, auditiva, visual o trastorn mental. Forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) i de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya.
Segons dades del 2016 del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Catalunya hi ha prop de
530.000 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una
dècada abans, el 2006, el nombre de
persones amb discapacitat era d’uns
377.500.

“

Les persones amb discapacitat han de ser una prioritat pel nou Govern
de la Generalitat, que cal que emprengui polítiques decidides
per garantir l’accessibilitat i l’accés al mercat de treball, així com recuperar
el funcionament del CODISCAT. Antoni Guillén, president del COCARMI.

L'Assemblea General també va escollir la resta de membres que formen la nova Junta Directiva:
Vicepresidència 1a: Rosa Cadenas (DINCAT)
Vicepresidència 2a: Pilar Díaz (Cocemfe Catalunya)
Vicepresidència 3a: Israel Molinero (Salut Mental
Catalunya)
Vicepresidència 4a: Raimon Jané (ACAPPS)
Secretaria General: Enric Botí (ONCE Catalunya)
Tresoreria: Mercè Batlle (FEPCCAT)
Vocalies:
Albert Casellas (FESOCA)
i Pilar Sanjuan (Down Catalunya)
www.acapps.org
www.facebook.com/federacio.acapps
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Una investigació de la Clínica Universidad de Navarra demostra que la còclea
no és un òrgan “intocable”

FONT: CUN.ES

Una investigació del departament d'Otorrinolaringologia de
la Clínica Universidad de Navarra ha demostrat que la còclea
no és un òrgan “intocable” i que
és possible treballar en el seu
interior amb “mínims danys”
per a ella.
“És una demostració de que la
còclea no és un òrgan intocable,
que es pot treballar i tornar a
operar una còclea sense que es
produeixi un major deteriorament. Un fet important perquè
obre les portes a futurs tractaments, obre consensos tecnològics sobre quin tipus de dispositius utilitzar i com utilitzar-los
perquè precisament es pugui fer
una manera mínimament traumàtica”, destaca el Dr. Manuel
Manrique, director del Departament de Otorrinolaringologia de
la Clínica Universidad de Navarra.
“El que volem és preservar la còclea al col·locar la guia de electròdes d’un implant coclear generant el menor dany possible”,

www.acapps.org

indica la dra. Raquel Manrique,
especialista en Otorrinolaringologia a la Clínica i membre
de l’equip investigador.
Aquesta guia d'elèctrodes és la
base de l’implant coclear, un
tractament per a la pèrdua
d’ad’audició de grau sever profund. Aquest dispositiu es
col·loca a l’interior de la còclea
per estimular el nervi auditiu
que, segons la zona, porta la
informació de les freqüències
més greus, mitges o agudes.
Un procediment efectiu que
facilita que els pacients puguin
desenvolupar la parla i entendre el llenguatge.
“En la última dècada s’han realitzat canvis substancials, a nivell quirúrgic y de la guia de
electròdes que col·loquem, per
intentar generar una mínima
lesió dins de la còclea. Gràcies
a això, els pacients entendran
millor en situacions de soroll i
podran aprofitar opcions de
futur que la medicina els pugui
oferir ”, explica.

www.facebook.com/federacio.acapps

IMPORTANT EN INFANTS
Aquests avanços han portat als
especialistes de la Clínica a preguntar-se si és possible treballar
en la còclea sense generar un
deteriorament. “Amb aquest
estudi hem comprovat que podem retirar la guía d’eletròdes i
posar una nova amb mínims
danys a l’interior de la còclea,
utilitzant una tècnica quirúrgica
atraumàtica”, apunta.
Una demostració especialment
rellevant en els implants coclears que es col·loquen als infants
més petits, que al llarg de la seva vida poden necessitar un reemplaçament o que puguin beneficiar-se de nous aparells.
La investigació s’ha provat en
model animal, amb unes característiques de la via auditiva
molt similar a la humana, tant
funcionalment com anatòmicament. Unes particularitats que
permeten extrapolar els resultats obtinguts.
“En primer lloc, s’ha portat a
terme una cirurgia en què utilitzàvem una inserció parcial d’una guia d'elèctrodes i, mesos
més tard, una reintervenció per
profunditzar més en la inserció
de la guia. Els resultats mostren
que no hi ha un deteriorament
significatiu després de la inserció d’ambdues més profunda
després d’una segona intervenció”.
FONT: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
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AMB FIAPAS
Nous avantatges per als socis/es d’ACAPPS als centres auditius
AURAL (Widex audiòfons)
AVANTATGES EXCLUSIVES D’AURAL WIDEX
Descompte del 15% en l’adquisició d’audiòfons
Descompte del 15% en accessoris i motlles, incloses
les piles, els filtres,…

J.L. Aedo, president de FIAPAS, i J.I. Martínez, director
gral. d’Aural Widex

AURAL, la xarxa de centres auditius de
Widex Audiòfons, i FIAPAS, de la qual en
som entitat membre, sumen forces per
millorar la qualitat de vida de les persones sordes i de les seves famílies pel que
fa a la seva atenció audiològica i l'adquisició de pròtesis auditives i de recursos de
suport a la audició i a la comunicació oral.
Per al president de FIAPAS, José Luis Aedo, la signatura d'aquest conveni demostra
el compromís de FIAPAS per buscar aliances que contribueixin a una millor atenció
de les persones sordes i les seves famílies i
posa de relleu l’especial sensibilitat de Widex i de la seva xarxa de centres auditius,
AURAL, cap a les persones.
Per la seva banda, Juan Ignacio Martínez,
director general de AURAL WIDEX, ha reafirmat el compromís de la xarxa Aural amb
"la millora de l'audició, la qualitat de vida i
el benestar de les persones amb pèrdua
auditiva” Martínez ha destacat també el
paper actiu que juguen les famílies "a l'hora
de minimitzar les conseqüències de la pèrdua auditiva, sobretot en l'àmbit pediàtric", i ha recalcat la importància d'un treball global entre els audioprotesistes, les
logopedes, els professors, els otorrinos i
famílies.
www.acapps.org

Descompte del 15% en ajudes tècniques: sistemes
d’alerta, despertadors, sistemes d’àudio, telèfons i
sistemes FM.
1 any de piles gratuïtes afegit a la modalitat de servei
aural total i aural garantia.
Assegurança de pèrdua i robatori gratuït per a adaptacions monoaurals

AVANTATGES GENERALS D’AURAL WIDEX
Revisions auditives gratuïtes.
Audiòfons Widex d’alta tecnologia.
Garantia de fins a 5 anys en tota la gamma d’audiòfons
en la modalitat de servei Aural Garantia.
Garantia de sinistre en cas de ruptura (reposició de
l’audiòfon sense càrrec).
Assegurança de pèrdua i robatori gratuït en adaptacions binaurals.
Finançament sense interessos a 6 i 12 mesos.
Com a socis/es d’ACAPPS podeu beneficiar-vos
d’aquestes avantatges. Això sí, haureu d’acreditar-ho
als centres Aural WIDEX aportant un certificat.
En breu, totes les persones sòcies el rebreu al vostre
domicili.

www.facebook.com/federacio.acapps
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GAES finança fins a un 60% el cost de pròtesis auditives
gràcies a un acord amb la Fundación ONCE
La Fundación ONCE i GAES han renovat l’acord per destinar finançament al Fons de Convocatòries d’Ajudes per a pròtesis auditives. En
el marc d’aquest acord, es podrà finançar fins a un màxim del 60% del
cost dels audiòfons o implants coclears que precisin les persones sordes
usuàries de productes de suport acreditats amb pressupostos de GAES.
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny i s’han d’enviar al correu:
convocatoriaproyectos2018@fundaciononce.es
ENLLAÇ A LA CONOCATÒRIA
https://www.fundaciononce.es/pagina/ayudas-individuales-de-accesibilidad-para-el-empleo

Tens entre 18 i 30 anys i vols estudiar anglès a un país
de parla anglesa?
La Fundación ONCE finança cursos d’entre 2 i 3 mesos!
cial Europeu, ha posat en marxa un
programa d'ajuts per estudiar anglès
dirigit a joves amb discapacitat. L'objectiu del programa és millorar el
seu nivell d'anglès i augmentar, així,
la seva ocupabilitat i oportunitats d’accedir al mercat laboral.

Foto: Freepik

Vols gaudir d'una beca per estudiar anglès al Regne
Unit, Irlanda o Malta? El 31 de maig finalitza el període de sol·licitud !
La Fundación ONCE en el marc del Programa Operatiu
d'Ocupació Juvenil 2014- 2020, cofinançat pel Fons So-

Els ajuts són per a cursos i estades
d'un mínim d'1 mes i un màxim de 3
mesos i s’atorguen des de 2.000€ als
6.000€, en funció de la durada de
l’estada.
Tota la informació sobre la convocatòria la pots trobar en el següent enllaç:

ENLLAÇ: https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-estudiar-ingles-en-el-extranjero

www.acapps.org
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amílies

Famílies, encara esteu a temps!
Apunteu-vos JA al Dinar de Primavera al parc de Can Mercader
A partir de les 11 del matí, compartirem el dia grans i petits. Un any més, el Joan Muñoz,
jove voluntari d'ACAPPS, ens ha preparat un programa d'activitats perquè no ens avorrim.

PER VENIR, Només cal que ens confirmeu la vostra assistència a:
correu saaf@acapps.org o per telèfon al 93 210 55 30.

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

10

Celebrem el Dia Internacional
de les Famílies

Abstract

El passat 15 de maig vam assistir a l’acte institucional organitzat pel departament de Treball, Afers Socials i
Famílies amb motiu del Dia Internacional de les Famílies.
L’acte, en què van assistir l’Àngels Videla i la Magda Giralt,
vocal de la Comissió de Famílies i tècnica del Servei d’Atenció i Suport a les Famílies, va ser presidit pel secretari d’Afers Socials, Francesc Iglésies, i la directora general de Famílies, Roser Galí.

de Montse Benito, assessora
jurídico-fiscal de la discapacitat,
de la xerrada que va oferir,
el 20 d’abril a ACAPPS,
sota el títol Ordenació
successòria i règim fiscal de les
famílies amb membres amb discapacitat auditiva.
Enllaç al nostre web:
https://bit.ly/2L7BGrY

Enguany el govern català ha dedicat la commemoració del Dia
Internacional de les Famílies al lleure en família.

S E N S I B I L I T Z A C I Ó a la Festa de la Diversitat
El 12 de maig ACAPPS va ser una de les entitats participants a la Festa de
la Diversitat que es va celebrar a l'Espai Jove la Fontana. Adreçada a infants i joves d'esplais i caus de la ciutat, vam treballar el respecte a la diversitat amb dinàmiques i activitats vivencials per visualitzar la tasca que
fem les entitats socials. Des de la nostra entitat, vam dur a terme l'activitat Posa't en el lloc d'una persona sorda i vam reflexionar junts entorn la
sordesa.

Estiu de campaments científics!
Si tens un fill/a d’entre 7 i 14 anys i té interès per les ciències, aquests són
els seus campaments! De l’1 al 7 de juliol, a Miraflores de la Sierra
(Guadarrama), tindrà lloc el campament científic d’estiu ESCUE-LAB. La
Fundación ONCE beca amb el cost total de la matrícula la participació de
4 nens/es amb discapacitat. Els campaments garantiran les mesures d’accessibilitat que requereixi cada infant.
www.acapps.org
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postlocutius
Oberta la matrícula per al nou curs de lectura labial
El mes 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 voleu millorar la vostra comunicació, podeu
apuntar-vos-hi!
Una part d’aquest curs és finançat pel departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundación
ONCE.
Amb el suport de:

Per tenir més informació dels horaris, durada de sessions i quotes que heu d’abonar pel curs us podeu
posar en contacte amb nosaltres a:
sasp@acapps.org · tel. 93 210 55 30 (Magda Giralt)

PROPERES ACTIVITATS:
Reunions de GAM d’acollida i de continuïtat
El proper 28 de maig (a les 17.30) i 25 de juny (a les 17:00) tindran lloc les últimes sessions del
Grup d’Ajuda Mútua d’acollida per a persones sordes postlocutives del curs 2017-18.
Pel que fa al GAM de continuïtat, la darrera reunió serà el dilluns 4 de juny, a les 17:30.

Xerrada i visita a les instal·lacions de GAES
El proper divendres 8 de juny GAES ens oferirà una xerrada sobre les últimes novetats en audiòfons i en ajudes tècniques a la llar, així com una visita a les seves instal·lacions i fàbrica de Pere IV.
La sessió està oberta a tothom però les places són limitades i, per tant, cal inscriure-s’hi prèviament a acapps@acapps.org / tel. 93 210 55 30 whatsapp 620 993 422

Festa de fi de curs: el 25 de juny!
Com cada any, celebrarem el fi de curs amb un berenar el proper dilluns, 25 de
juny,a les 18:00 a la sala de l’entresòl de l’Hotel d’Entitats de Gràcia (c. Providència, 42). Així ens acomiadarem abans de la pausa d’estiu i ens retrobarem el mes
de setembre.
www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps
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Amb motiu del 20è aniversari del nostre Servei d’Inserció Laboral i en el marc de les accions de comunicació que estem duent a terme per celebrar-ho i visualitzar-ho, vam enviar
una nota de premsa als mitjans coincidint amb el Dia del Treball i que va ser publicada per
El Periódico, La Vanguardia i pel diari digital Diari de la Discapacitat. En el nostre butlletí
recollim la nota de premsa íntegra.
El Servei d’Inserció Laboral de l’entitat promou la inclusió a l’empresa ordinària
Barcelona, 27 d’abril.- Coincidint amb el Dia del Treball, l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS) celebra el 20è aniversari del Servei d’Inserció Laboral.
En aquestes dues dècades, hem atès 3.500 persones amb discapacitat auditiva i hem aconseguit 2.100 contractes de feina.
Treballem. La sordesa no és un obstacle.
El Servei d’Inserció Laboral assessora, des del 1998, les persones sordes que busquen feina i les
empreses que busquen professionals. Malgrat que ha existit una evolució social en relació a la
contractació de persones amb discapacitat auditiva, encara cal trencar estereotips, sobretot pel
que fa als perfils professionals. “Una persona sorda, si vol i té la formació adequada, pot treballar
de qualsevol cosa. També d’atenció al públic: hi ha persones sordes que han estat usuàries del
nostre servei i estant treballant com a formadors/es, de caixers a supermercats o de dependents
en comerços perquè cal tenir present que el 98% de les persones sordes es comuniquen oralment, és a dir, parlant”, argumenta Laia Sullastres, coordinadora del Servei d’Inserció Laboral de
l’entitat. Per això, l’entitat treballa diàriament en la sensibilització al sector empresarial. “No és
una qüestió de responsabilitat social corporativa sinó de la política de recursos humans de l’empresa” opina Sullastres, que considera que la igualtat d’oportunitats només serà efectiva i real
quan les empreses no tinguin prejudicis a l’hora de contractar una persona sorda que compleixi
amb els requisits per la vacant de feina.
En aquest sentit, la línea prioritària d’ACAPPS és la normalització de les persones sordes en l’àmbit laboral, és a dir, la seva inserció a l’empresa ordinària. “Els anys de crisis que ha viscut el país
recentment han provocat un retrocés. Això ha provocat que les persones sordes hagin entrat a
treballar en el mercat protegit, cosa que no havia passat mai amb aquesta intensitat. Ara cal reconduir-ho i avançar per consolidar un model d’inclusió laboral i social a Catalunya”, explica Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS.

E N L L A Ç O S:
El Periódico: https://t.co/2QBXRTy9ed
La Vanguardia: https://t.co/MwgwAxEXmT
Diari
de la Discapacitat.www.facebook.com/federacio.acapps
https://bit.ly/2IUEo7r
www.acapps.org
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accessibilitat
El turisme també ha de ser accessible a les persones
Sordes. Des d’ACAPPS expliquem com!

ACAPPS, conjuntament amb ECOM, ONCE,
Fesoca, DIncat i Salut Mental Catalunya van
participar en l’activitat pràctica: “Posa’t al
meu lloc”, el 7 de maig, en el marc de la Jornada Turisme Accessible i atenció al client
amb discapacitat i altres necessitats diverses, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.
L’activitat consistia en sensibilitzar als promotors de turisme - hotels, museus, agències
de viatge, creuers - sobre les dificultats que es
pot trobar una persona sorda així com diferents solucions que es poden aplicar. Els participants es van distribuir en grups de 7/8 persones que van passar per cadascuna de les entitats.

Des d’ACAPPS, la Magda Giralt i en Domingo
Reina, tècnica del SASF i del SASP i tècnic d’Accessibilitat respectivament, van donar informació sobre la pèrdua auditiva, estratègies per
a la comunicació oral, la formació del personal
que atén als clients, la subtitulació de missatges
de megafonia, bucles magnètics de mostrador i
de sala, sistemes de fm, avisadors lluminosos i
vibrotàctils perquè els diferents agents involucrats en el sector del turisme puguessin veure,
conèixer i implementar algunes mesures d’accessibilitat a la comunicació que faciliten l’accés
a la informació i la integració de les persones
sordes que es comuniquen oralment.
El turisme accessible, un mercat en creixement.
A Espanya hi ha 4 milions de persones amb discapacitat (10% de la població). Hi ha 8,66 milions
d’espanyols majors de 65 anys (19% de la població).
A Europa hi ha 138 milions de persones amb necessitats d’accessibilitat i al món són 1.300 milions de persones. És un turisme molt atractiu pel sector ja que
redueix l’estacionalitat, són multiclients ja que el 96%
de viatgers amb necessitats d’accessibilitat van
acompanyats i repeteixen quan troben un destí accessible.

Treballem amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per a un transport més accessible!
El passat 9 de maig vam assistir a la sessió del
grup de treball sobre Transport Públic del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) on es realitzen aportacions i propostes al Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
PMMU 2019-2024, per millorar el servei de metro,
de bus i tren i taxi, millorar els sistemes d’informació i comunicació i millorar l’accessibilitat.
www.acapps.org

Des d’ACAPPS hem fet aportacions per millorar
l’accessibilitat comunicativa de les estacions, parades i dels vehicles: transcripció dels missatges de
megafonia, pantalles informatives a les estacions i
a l’interior dels vehicles, formació al personal
d’atenció al client, instal·lació de bucles magnètics
en mostradors d’atenció als clients/es i valoració
d’instal·lació de bucles als vehicles.
www.facebook.com/federacio.acapps
@federacioacapps
14

Es publica l’informe Serveis d’Accessibilitat sensorial a
les televisions catalanes: situació actual, necessitats i
propostes de futur
els seus suports han de ser accessibles
(Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions Unides -ratificada a
l’estat espanyol el 2007-, Ley General de Comunicación Audiovisual , de 2010, i la Llei d’Accessibilitat a Catalunya, de 2014.

Sara Rovira Esteva i Irene Tor-Carraggio, membre i investigadora predoctoral del grup Transmedia Catalonia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han presentat l’informe final de l’estudi
sobre els serveis d’accessibilitat sensorial a les
televisions catalanes. Finançat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, han analitzat la situació
actual, les necessitats i les propostes de futur que hi
ha. La Federació ACAPPS ha col·laborat en aquest
estudi amb la recollida d’enquestes a persones sòcies i usuàries de la nostra entitat, a qui cal donar les
gràcies per la seva disponibilitat.
L’estudi, desenvolupat al llarg del curs 2017-18, neix
en un marc legislatiu europeu, estatal i autonòmic
que dictamina que els mitjans audiovisuals en tots

Rovira-Esteva i Tor-Carraggio analitzen el tipus
dels serveis d’accessibilitat disponibles a les televisions que emeten en català (incloent-hi les
emissions en directe, les diferides o en línia) i
l’ús de les aplicacions dels canals per accedir als
serveis d’accessibilitat. Concretament, han analitzat 8tv, Betevé, TVE en català, Televisió de
Catalunya, Televisió de Girona, IB3 i El Punt Avui
TV. Han valorat també el grau de satisfacció de
les persones usuàries i les seves necessitats. Finalment, tanquen l’estudi amb una proposta de
mesures per millorar la situació actual dels serveis d’accessibilitat.
Pel que fa a les respostes dels qüestionaris a
persones amb discapacitat auditiva i visual, les
respostes evidencien que l’emissora millor valorada pel que fa a accessibilitat és Televisió de
Catalunya, malgrat que, com en la resta de casos, també hi ha qüestions que haurien de resoldre.

Les propostes de millora de l’estudi per a les tv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estandaritzar els símbols dels serveis d’accessibilitat i poder fer cerques per la tipologia del servei
d’accessibilitat.
Revisar els paràmetres formals de subtitulació com ara la posició o el color.
Explorar solucions automàtiques per incrementar l’oferta de subtitulació.
Potenciar el treball col·laboratiu buscant el suport d’ajudes oficials, de les associacions o amb la Universitat.
Tret de TVC i RTVE, cal que les televisions rebin una formació en matèria d’accessibilitat.
Seguir la bona pràctica de TVC que ofereix un servei d’informació setmanal amb la programació accessible a la llista de persones subscrites.
Avançar-se a l’aplicació de la Llei d’Accessibilitat, prevista per finals dels 2018, per adaptar els seus
webs i fer-los també accessibles.
Inserir laboralment persones amb discapacitat que coneguin el sector de l’accessibilitat audiovisual i
mantenir espais de comunicació i d’intercanvi regulars entres les associacions i els responsables de
les televisions.

www.acapps.org
www.facebook.com/federacio.acapps
ENLLAÇ A L’INFORME COMPLET:
https://ddd.uab.cat/record/189381

@federacioacapps
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HAN ESTAT ACCESSIBLES
A LA COMUNICACIÓ:
AJUNTAMENT DE BARCELONA
La jornada del Programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona, el 14 de maig,
va ser un acte inclusiu a les persones
sordes amb la subtitulació.
També subtitulem totes les sessions de
ple del districte de Gràcia de Barcelona,
la última el passat 5 de maig.

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

B R E U S I N F O R M AT I U S
E S T U D I sobre els beneficis dels implants coclears en infants
Els implants coclears milloren de forma significativa la percepció i la intel·ligibilitat de la parla dels infants amb
sordesa profunda. L'edat de l'infant és molt important pels resultats del postoperatori: quant més curta és
l'edat de l'infant en el moment de la col·locació dels implants coclears millor. Aquestes són algunes de les
conclusions de l'estudi "Impact of socioeconomic factors on paediatric cochlear implant outcomes”, publicat a
la revista International Journal of Pediatric Otorhinolaryngoly .
https://www.hear-it.org/es/los-ninos-pequenos-con-perdida-de-audicion-profunda-se-benefician-de-los-implantes-cocleares

R E A L I T A T V I R T U A L com funcionen els IC?
És molt interessant, i gràfica, aquesta creació en realitat virtual, del director
de curtmetratges d’animació Eric H.Awarts, per explicar el funcionament
d'un Implant Coclear. També important el recordatori que fa: "recordar a la
gente y a los cineastas que los subtítulos son muy bienvenidos para los 70
millones de personas sordas ahí fuera". Enllaç: https://www.facebook.com/

C O N C E R T B E N È F I C de la Fundació Pedro Salesa
Pel seu XV aniversari, la Fundació Pedro Salesa celebra un concert benèfic de gospel
el proper 31 de maig a les 21:00 a la parròquia de la Mare de Dèu de la Bonanova
(pl. de la Bonanova, 12. Barcelona). L’entrada és en concepte de donatiu: tota la recaptació anirà destinada a la donació i adaptació d’audiòfons a persones sense recursos i beques d’investigació.
Cal reservar i recollir les entrades als centres Salesa abans del 29 de maig (General
Mitre 134 o a Pau Claris, 98).

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps
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CULTURA ACCESSIBLE
Frankenstein ha estat accesible
al Teatre Tarragona i al TeatreAuditori Sant Cugat
L’obra de teatre Frankenstein, interpretada per Joel Joan,
Àngel Llàcer, Lluís Marco i Albert Triola, ha estat accesible
a la comunicació per a les persones amb discapacitat auditiva amb la subtitulació, el bucle magnètic i el so de sala
amplificat al Teatre Tarragona i al Teatre Auditori Sant Cugat.

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps
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