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Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes 

C. Providència, 42, 4a planta    federacio@acapps.org     tel. 93 210 55 30     sms / whatsapp  600 401 631     

 

http://bit.ly/2Np3SXT 
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AMB EL MEET AND CODE 2018 

Obrim dos tallers formatius: estimula la teva creativitat digital!  

Seminari ANIMACIÓ STOP MOTION 
Ens introduirem a l’animació stop motion en 

la seva variant coneguda com a pixilació. A 

partir de fotografies que farem en el marc del 

taller, crearem seqüències amb moviment. 
 

Exemple d’ STOP MOTION: 
http://bit.ly/2OK6Uep 
 

Durada: 3 hores 

Dia: 19 d’octubre, de 17:00 a 20:00 

Lloc: Espai Jove La Fontana (sala tallers).  

c. Gran de Gràcia, 190. Barcelona.  

Ampliar i millorar les competències digitals dels 
joves amb discapacitat auditiva aprenent a tra-
vés de seminaris 100%pràctics. Amb aquest ob-

jectiu, des d’ACAPPS ens hem sumat a la Setma-
na Europea de la Programació, al 
#MeetandCode 2018, que es celebra del 6 al 21 

d’octubre.  

De la mà del projecte DONO organitzem dos seminaris digitals pràctics, divertits, gratuïts i 

oberts a tothom. Això sí, els  recomanem per a joves a partir de 16 anys. 

 

Us animem a que us hi apunteu perquè aprendreu i segur que us ho passareu bé! 

Seminari FEM UN MAGIC VINE 
En aquest taller treballarem els efectes digi-

tals i la postproducció. Per introduir-nos, veu-

rem el treball del creador Zach King i tot se-

guit farem nosaltres la seqüència i en crea-

rem, entre tots els participants, una de nova. 
 

Exemple DE MAGIC VINE: 
http://bit.ly/2zSyb5N 
 

Durada: 6 hores 

Dies: 16 i 17 d’octubre, de 16:00 a 19:00 

Lloc: Espai Jove La Fontana (sala polivalent) 

Tallers impartits per… AURORA GASULL 

La dinamitzadora dels dos seminaris serà Aurora Gasull. Té un màster de creació musical i tec-

nologia del so per la Universitat Pompeu Fabra. El 1997 s’especialitza en 3D amb el màster d’ani-

mació per ordinador i síntesi d’imatge a la Universitat de les Illes Balears. L’Aurora també és una 

persona amb pèrdua auditiva que garantirà un taller enfocat a la integració i l’accessibilitat. 

INSCRIPCIONS: 

Per inscriure’t a un dels seminaris, o als dos, només cal que ens ho comuniquis a  
 

laboral@acapps.org        tel.  93 210 55 30      whatsapp  600 401 631 
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BEQUES PER ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT 

Beques APOSTA PEL TEU FUTUR 
 

Convoca: Fundación Adecco Convoca: Fundación Adecco Convoca: Fundación Adecco Convoca: Fundación Adecco     
Atorguen fins a 5.000€ per a estudiants universita-

ris o de formació professional amb #discapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitat. 

Pots demanar la teva beca fins a l'11 de novem-fins a l'11 de novem-fins a l'11 de novem-fins a l'11 de novem-

bre! bre! bre! bre!     

 

Les pots demanar per:  

estudiar una carrera universitària  

formar-te a l’estranger 

especialitzar-te amb un màster 

realitzar una formació professional (FP)  

millorar el teu anglès.   

 

Més informació: Més informació: Més informació: Més informació: https://fundacionadecco.org/ 
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Famílies     

Tenim sessions disponibles de logopèdia per als 

infants, joves i persones sordes! 

Des d’ACAPPS us informem que hem posat 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 i amb el suport també de la Fundación ONCE i de GAES. 

 

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. 

Us recordem que oferim atenció i interven-

ció logopèdica en modalitat individual 
mitjançant el cofinançament de les sessi-
ons 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’a-
ssistència 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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Gràcies a les nostres voluntàries, la Gemma, la Jana, la Ma Eugènia, la Míriam, la Sandra, la Natà-

lia, la Laia i el voluntari Pol, el 24 de setembre, en el marc de l'espai Associa't de la Mercè 2018, 

desenes de nens i nenes van disfrutar del taller infantil que vam fer des d'ACAPPS: L'aparell del 

futur. I vam fer de tot: teatre, manualitats, tot per construir un aparell per poder sentir a partir de 

materials reciclats. Treball en equip, creativitat, molta imaginació i sensibilització entorn la sorde-

sa en un taller 100% sostenible.  

Gràcies a totes per participar-hi i fer-lo possible.  

Us deixem un recull de fotos: ens ho vam passar genial i van sortir molt bones idees!  

els àlbums de fotos! 
A l’Associa’t de la Mercè, participem i sensibilitzem sobre la sordesaA l’Associa’t de la Mercè, participem i sensibilitzem sobre la sordesaA l’Associa’t de la Mercè, participem i sensibilitzem sobre la sordesaA l’Associa’t de la Mercè, participem i sensibilitzem sobre la sordesa    
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I de la sortida amb famílies al Prat de Llobregat, el dia 29I de la sortida amb famílies al Prat de Llobregat, el dia 29I de la sortida amb famílies al Prat de Llobregat, el dia 29I de la sortida amb famílies al Prat de Llobregat, el dia 29    

FIAPAS CELEBRA 40 ANYS DE TEIXIT ASSOCIATIU 
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Sordesa, compartim la campanya de 
@FIAPAS amb motiu del seu 40è aniversari  
#QueLoEscucheTodoElMundo   #laEmociónQueNosUne  
La campanya, en què hi ha participat la Fanny Llorens, persona sorda postlocutiva i amb una 

àmplia trajectòria a l’entitat, on va ser vicepresidenta, és una de les veus del vídeo, en què 

explica la importància de ser part activa de l’associacionisme. 

El vídeo: http://bit.ly/2DzhsZc   

BREUS INFORMATIUS     

LLIBRE. RESSENYA DE DRAGON BOY, UN NOI AMB DISCAPACITAT AUDITIVA 

Aquest estiu, i gràcies a l'editorial Edebé que ens n'ha facilitat un parell d'exemplars per 

ACAPPS, hem pogut descobrir un nou llibre juvenil: Dragon Boy, de Guido Sgardoli, on el pro-
tagonista, en Max, és un noi amb discapacitat auditiva. La Martina ja se l'ha llegit i us el re-
comana:  

“En Max és un nen amb discapacitat auditiva i decideix escriure un diari. Porta ulleres, ha de 

caminar amb una crossa i porta implants coclears. Es troba un còmic de Dragon Boy a la pape-

rera de la sala de mestres i el comença a llegir. Cada dia, per tornar a casa, passa per davant  

El dissabte 29 les famílies d'ACAPPS vam fer una sortida al Prat de Llobregat per anar a veure els 

avions i compartir una estona de lleure plegats. Gràcies a la Comissió de Famílies formada per ma-

res voluntàries per organitzar-la i a les famílies que vau participar-hi! 

NOUS PROJECTES PER MILLORAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES 
PERSONES SORDES 
Laia Sullastres i Xavier Font, coordinadora i tècnic del Servei d’Inserció Laboral  

d’ACAPPS, van assistir a l’estrena de la pel·lícula “Vida”, protagonitzada per persones 

amb discapacitat intel·lectual i dirigida pel director gallec Rubén Ríos amb la metodo-

logia DIMMB. Ara comença un nou projecte per donar vida a una nova pel·lícula que 

protagonitzaran persones amb diverses discapacitats a través del mètode DIMMB,  

de la paret de Villa Feliçe. Hi ha un grafiti nou a la paret de Villa Feliçe, i és igual al del ” còmic de Dragon Boy. Al 

costat del grafiti hi ha un forat i a dintre hi ha un altre còmic de Dragon Boy. A partir d'aquest moment, comença a 

preguntar-se qui els pot haver escrit i a investigar. M’ha agradat aquest llibre perquè el nen té molts problemes, 

però s’esforça cada dia per superar-los i tirar endavant. A més m’agraden molt les històries de detectius. També 

m'ha fet riure molt, en alguns moments. Us el recomano!!  MARTINA, 9 ANYS. 

que fa del cinema una eina d’inclusió social. Des del nostre Servei d’Inserció Laboral hi participarem amb el suport 

de la Fundación ONCE. 

10 
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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: 
 

5 de novembre 

3 de desembre 
 

Lloc: c. Tres Senyores, 7. Barcelona. 

PROPERA ACTIVITAT: visita a les instal·lacions  

de Tunstall Televida 
El proper 16 d’octubre, us convidem a visitar les instal·lacions de l’empresa Tunstall Te-
levida, proveid0rs 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 autònoma als seus domicilis i millorar la seva qualitat de vida.  
 
Ens explicaran quines mesures d’accessibilitat per a les persones sordes contempla el Ser-

vei i ens mostraran com treballen. 

Encara queden places per al nou curs de lectura labial: 

APUNTA-T’HI! 
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 
sasp@acapps.org  / tel. 93 210 55 30 

(Magda Giralt) 

INSCRIPCIONS: 
Per inscriure’t a l’activitat, només cal que ens ho comuniquis a:  
 

sasp@acapps.org        tel.  93 210 55 30      whatsapp  600 401 631 
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HAN ESTAT ACCESSIBLES  
A LA COMUNICACIÓ: 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
La conferència que va tenir lloc el 6 de setembre 

amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya va ser 

un acte inclusiu a les persones sordes amb la subti-

tulació. 

 

També van ser actes accessibles a la comunicació 

els pregons de la festa de la Mercè i de la festa ma-

jor de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

D’altra banda, vam subtitular en directe per a les 

persones sordes, el 20 de juny, el ple extraordinari 

del districte de Gràcia. 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
La sessió del CODISCAT, en què hi vam participar 

com a entitat membre, va comptar amb la subtitu-

lació en directe (veure pàg. 1). 

17 

 accessibilitat 

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 

12 
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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 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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