MEMÒRIA
2017

ACAPPS.ORG

editorial

SUMARI

editorial .................................. 2
qui som? ................................ 3

Raimon Jané

som 1 equip .......................... 4

[ president d'ACAPPS ]

en xarxa ................................. 5
Un any més tenim el plaer de presentar la memòria anual
de l'Associació Catalana per a la Promoció de les
Persones Sordes (ACAPPS) amb un resum de les
principals actuacions i projectes que hem impulsat
durant el 2017.
La nova composició de la Junta Directiva de la
Federació ACAPPS, escollida el 20 de març, definirà
l'estratègia per al 2017-2021. Obrim una nova etapa amb
el repte d'enfortir la federació i les seves associacions i
emprendre noves accions per defensar els drets de les
persones sordes, la seva inclusió en els àmbits educatiu,
laboral, social i cultural i la seva autonomia personal
amb el suport de les noves tecnologies. Continuarem
treballant en el foment de la llengua oral i la lectura
labial com a principal sistema de comunicació, pilar
fonamental de la nostra missió com a entitat.
Tot això ho impulsarem apostant per la millora del nostre
model organitzatiu per a progressar en el seu
funcionament i dels serveis d'accessibilitat i d'atenció a
les persones sordes i les seves famílies.
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qui som?
SOM ENTITATS
ACAPPS Barcelona, Lleida i Vallès
formen la Federació d'Associacions
Catalanes de Pares i Persones Sordes.
Compartim que:

SOM entitats sense ànim de lucre
REPRESENTEM I DEFENSEM els drets
de les personas amb discapacitat
auditiva i les seves families
TREBALLEM per aconseguir la total
integració de la persona sorda

1.010
SOCIS I SOCIES

ens movem per:
la comunicació oral
perquè les persones sordes PARLEN i
creiem que això facilita la seva
lectoescritura, la seva autonomia i la
seva integració social.
la inclusió educativa, laboral, social
i cultural
els avanços tecnològics i la
accessibilitat

perquè les persones sordes
puguin ser i fer de tot

SOM FAMÍLIES I PERSONES SORDES
QUE PARLEM I TREBALLEM PER UNA
EDUCACIÓ INCLUSIVA,
L'ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ
I LA INSERCIÓ LABORAL
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som 1 equip

L'equip humà de l'entitat el formem persones voluntàries
-persones sordes, mares i pares amb fills / es amb discapacitat auditiva- i
personal laboral especialitzat. Junts treballem per atendre i donar suport
a les persones sordes i les seves famílies i per defensar els seus drets.

JUNTA DIRECTIVA
Federació ACAPPS
Raimon Jané. President
Isabel Jové. Vicepresidenta
Fanny Llorens. Vicepresidenta
Maria Moñino. Secretària
Antoni Salamero. Tresorer

JUNTA DIRECTIVA
ACAPPS
Raimon Jané. President.
Maria Moñino. Vicepresidenta
Marta Capdevila. Vicepresidenta
Paco Luque. Secretari
Antoni Salamero. Tresorer
Xavier Martí. Vocal de Relacions
amb la Confederación FIAPAS

EQUIP TÈCNIC
Servei d'Atenció i Suport a les Famílies
Magda Giralt
Servei d'Atenció i Suport a les Persones Sordes
Postlocutives
Magda Giralt
Servei d'Inserció Laboral
Laia Sullastres · Paula Quirante
Laia Soler-Cabot · Conxi Rafael
Servei d'Accessibilitat
Domingo Reina
Administració
Sílvia Molet
Montse Villarroya

amb el suport de la F.ACAPPS
Coordinació Institucional
Susana Díaz (gener-maig)
Direcció
Clara Planas (setembre-desembre)
Comunicació:
Francina Ballester
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en xarxa
Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del
col·lectiu amb discapacitat. Gràcies a aquest treball col·laboratiu,
compartim i aprenem altres enfocaments, perspectives i
metodologies. I, amb això, vam guanyar en la qualitat dels nostres
serveis i en capacitat per assolir els nostres objectius.
Confederació FIAPAS

Formem part de la plataforma estatal de
representació de les persones sordes i les seves
famílies i en defensa dels seus drets

Comitè Català de Representants de Persones
amb Discapacitat
Formem part de la plataforma autonòmica de
representació i defensa dels drets de les persones
amb discapacitat.

Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva. Xarxa per a la Inclusió
Laboral de Barcelona
Participem a l'Acord Ciutadà i a la XIB
per a una ciutat inclusiva.

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Estem adherits a aquest òrgan que representa a
les entitats de pacients davant el departament de
Salut.
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incidència política
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
(CODISCAT), creat el 2016 amb 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.
AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Treballem col·laborativament per a la inserció laboral a l'empresa ordinària
i el foment de l'autonomia de les persones sordes i per mantenir l'atenció
i suport a les famílies amb fills / es amb discapacitat auditiva.
Participació activa del president, Raimon Jané, al Consell General de Serveis
Socials en representació del COCARMI.

EN CONVENI AMB L'INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Per fomentar l'accessibilitat a la comunicació per a tots i per a l'ocupabilitat
de les persones sordes.
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EN XIFRES

1.761
ALUMNAT SORD
ESCOLARITZAT
EN MODALITAT
ORAL

91%

DE L'ALUMNAT
AMB
DISCAPACITAT
AUDITIVA

educació inclusiva
Lluitem perquè l'alumnat sord, en totes les
etapes educatives, des de l'escola fins a la
universitat, pugui aprendre en igualtat de
condicions que els seus companys oients.
Perquè això sigui possible, cal que l'alumne/a
sord/a tingui garantits els suports necessaris
per accedir a la informació: emissores FM,
bucle magnètic, materials audiovisuals
subtitulats i suport logopèdic.

La plena inclusió dels i de les estudiants
amb discapacitat auditiva a la
Universitat és una línia de treball
prioritària per a la nostra entitat.

EL PERCENTATGE DE L'ALUMNAT
SORD QUE SUPERA
L'ENSENYAMENT SECUNDARI
OBLIGATORI (ESO)
ÉS COMPARABLE A LA MITJANA
GENERAL DE L'ALUMNAT

COL·LABOREM AMB LA XARXA DELS
CREDAS A: BARCELONA, LLEIDA, BAIX
LLOBREGAT, TARRAGONA, MARESME,
SABADELL, GIRONA I COMARQUES

A CATALUNYA,
ES MATRICULEN CADA ANY MÉS
D'UN CENTENAR D'ESTUDIANTS
AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
A LA UNIVERSITAT

En el marc del nostre projecte d'Universitats, treballem perquè l'alumnat tingui accés a la
informació en igualtat de condicions que la resta.
Posem en marxa una campanya de comunicació i de sensibilització dirigida a
l'alumnat sord de secundària i a la comunitat universitària sobre el dret, reconegut per
la llei d'Accessibilitat, de tenir garantides les mesures d'accessibilitat necessàries per
accedir als continguts de la formació.
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EN XIFRES

30

AJUNTAMENTS EN
COL·LABORACIÓ
A CATALUNYA

movem l'accessibilitat
ACTIUS PEL DECRET D'ACCESSIBILITAT

Hem treballat directament en el Decret
d'Accessibilitat que farà efectiva la Llei 13/2014:
hem presentat esmenes al text del decret en
defensa de les mesures d'accessibilitat i/o mitjans
de suport necessaris a la comunicació oral de les
persones sordes que es comuniquen oralment
(subtitulació en directe com a mesura
d'accessibilitat universal, el bucle magnètic o
emissores FM entre d'altres).
SOM ENTITAT PARTICIPANT AL CONSELL PER A LA PROMOCIÓ
DE L'ACCESSIBILITAT DE LA GENERALITAT

ENS MOVEM PER A UNES CIUTATS INCLUSIVES

A través de la nostra federació, vam
continuar la campanya iniciada el 2014
per a la sensibilització als governs
locals. Hem visitat 30 ajuntaments en
total. En concret, el 2017 hem
mantingut reunions de treball amb els
ajuntaments de Badalona, el Prat, Gavà,
Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró,
Figaró, Girona, Palau Solità i Plegamans
i Vilanova i la Geltrú.

Assesorem en matèria
d'accesibilitat a la comunicació oral,
sobre la que hi ha un gran
desconeixement,
perquè s'incorpori als
plans municipals d'accessibilitat
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91%
movem l'accessibilitat
Oferim el servei de:
Subtitulació en directe
Bucle magnètic
Emissores FM

275

HORES D'ACTES SUBTITULATS
I/O AMB BUCLE MAGNÈTIC

Formació a empreses
i entitats
Asistir a la charla de Javier Marías pudiendo leer en tiempo real
lo que decía, saber el motivo de las risas del auditorio por sus bromas, participar del
respeto con que se escucharon sus palabras (...) la ayuda técnica de la subtitulación
en pantalla acerca la experiencia de oyente y no oyentes.

marta giacomino, socia
servei de préstec d'emissores FM: 4 persones sòcies d'ACAPPS
van demanar el préstec d'una emissora FM per assistir a activitats:
un ple municipal, una reunió, unes pràctiques laborals
i unes classes d'autoescola.
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AMB CADA ACTE QUE ES FA ACCESSIBLE,

ES FA REAL
LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS
PER A TOTHOM:
INCLUSIÓ EDUCATIVA, SOCIAL, LABORAL I CULTURAL

el 2017 van fer actes inclusius:

91%

Subtitulación en directo
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amb
les

families
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.
Organitzem activitats d'oci i de trobada de les
famílies. Aquestes activitats propicien la
interrelació de les famílies
que comparteixen moments d'esbarjo i,
els petits, moments de
joc i complicitat.
Escola de Mares i Pares: programen un cicle
de xerrades sobre qüestions d'interès per a les
famílies amb fills/es amb discapacitat auditiva.

50

FAMILIES
ATESES

710

SESSIONS

DE LOGOPÈDIA

5

FORMACIONS
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91%

AMB LES PERSONES
amb
les
persones
SORDES

sordes postlocutives
Des del Servei d'Atenció i Suport a les
Persones Sordes postlocutives * acollim
les persones que han perdut audició i oferim
les eines necessàries perquè puguin tornar a
sentir connectades amb la família, els / les
amics / es i el seu entorn.
Creiem en l'AUTONOMIA PERSONAL
i amb els recursos que la fan possible:
la lectura labial i l'entrenament auditiu,
les pròtesis auditives (audiòfons i implants
coclears) i els mitjans de suport a la
comunicació oral, com la subtitulació, el
bucle magnètic i les emissores FM.

43

PERSONES

ATESES

35

HAN FET

* Les persones sordes postlocutives són
aquelles que han perdut l'audició després
d'haver adquirit la parla.

LECTURA LABIAL

15

PARTICIPANTS
AL GAM
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activant feina
Fomentem la igualtat d'oportunitats per
a l'accés al treball de les persones amb
discapacitat auditiva. L'equip tècnic ofereix
un servei d'orientació personalitzat, així com
seguiment i suport durant tot el procés
d'inserció.

Estic molt contenta amb la feina. Els clients no es
sorprenen quan saben que sóc sorda. De fet, com
em comunico oralment perquè els meus pares van
apostar per aquesta modalitat i sempre
he parlat, la gent ni se n'adona.

Marta Cervera

sòcia d'ACAPPS i treballadora d'ALCAMPO

160
PERSONES

ATESES

70
52
CONTRACTES
LABORALS

A Alcampo Diagonal Mar tenim el 4% de la plantilla
amb alguna discapacitat. Tenim aquest compromís
social i, com a equip, ens fa més forts,
donem un sentit més ampli a la feina.

EMPRESES

PROSPECTADES

Àngel Batet
recursos humans d'ALCAMPO
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ
CÀPSULES FORMATIVES
Carta de presentació · currículum vitae
eines 2.0 · simulacre d'entrevista · autoocupació ·
tendències en apps mòbils
per a la recerca de feina
l'entrevista de feina des del punt de vista
de l'empresa · Aprendre a emprendre
CURS D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL
d'iniciació bàsica a les eines online,
d'excel i de photoshop
CLUB DE FEINA
Facilitem un espai de recerca de feina conduït
per les tècniques d'inserció.

AMB LES EMPRESES

PERSONES ATESES

CONTRACTES
LABORALS

EMPRESES
PROSPECTADES

X
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PERQUÈ EN CADA
ACCIÓ

comuniquem
Apostem i impulsem la nostra presència
online: comuniquem via xarxes socials,
e-mailings, l'e-butlletí i la nostra web
www.acapps.org.

1.842

160

seguidors/es al twitter

f

1.291

ormació

22es Jornades de Formació de les Persones Sordes
en Modalitat Oral (4 de novembre auditori Fort
Pienc) amb les sessions d'implants coclears,
educació inclusiva, tecnologia, accessibilitat i
inserció laboral.
També comptem amb la taula Joves amb
capacitats i amb els Premis Federació ACAPPS.

seguidors/es al facebook
PERSONES ATESES

70
1.680
CONTRACTES
destinataris/es
LABORALS

5211
butlletins informatius
EMPRESES

PROPERES JORNADES:
17 de novembre de 2018
a l'auditori Casa del Mar.

PROSPECTADES
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balanç social
Des de la Federació ACAPPS apostem sempre per ser
socialment responsables amb el nostre entorn i,
exemple d'això, és que contractem serveis i proveïdors a
empreses que tinguin, dins de l'equip humà, persones
amb discapacitat i / o en risc d'exclusió social.

reconeguts amb:
el Segell Làbora

Creiem important destacar, no només la nostra filosofia
de treball sinó també la de les empreses
i persones que treballen amb nosaltres.

o

Certifica que ACAPPS
col·labora amb el programa
Labora, que fomenta l'ocupació de
les persones amb dificultats
d'accés al mercat de treball.
A ACAPPS tenim contractada una
persona a través d'aquest
programa.

disseny

Centre Especial de Treball promogut per la Fundació
Pere Mitjans, una entitat sense ànim de lucre que
treballa per a les persones amb discapacitat física,
intel·lectual i sensorial. Servei que contractem:
la impressió de tots els materials de difusió de l'entitat
(tríptics, carpetes, cartells, plotters).

a

el Segell Charter
per a la Diversitat

ssociació ALBA

entitat sense ànim de lucre que atèn a persones amb
discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental.
Proveïdors de material.

s

ant Joan de Déu Solidaritat

treballa per millorar la qualitat de vida de les persones més
vulnerables, buscant la complicitat de la societat i
con el apoyo de voluntariado.

yucca Barcelona

marca local. Projecte basat en el respecte per l'entorn.
Obsequiem als participants de les Jornades amb una funda
de mòbil realizada amb material publicitari reciclat
de banderoles de PVC,

Certifica que ACAPPS
respecta la normativa vigent en
matèria d'igualtat d'oportunitats i
antidiscriminació en el seu
equip humà. Comptem amb dos
professionals amb discapacitat
amb contracte indefinit.

què més fem per contribuir a un entorn més SOSTENIBLE?

1

2

Reduïm
i reciclem
el paper i els
materials d'oficina.

Som conscients
de la importància
de l'estalvi energètic
i tenim cura.

3

Sabem que cada gota
d'aigua compta.
Per això, el nostre equip
està conscienciat a fer un
ús responsable i de no
malbaratament

15
16

memòria econòmica
Ingressos: 308.173,70€
8%

18%

quotes socis/es
i donatius

33%

subvencions
privades

Despeses: 306.334,62€
administració
i gestió

82%

59%

programes
d'atenció
directa

subvencions
públiques

moltes gràcies!
FINANÇAMENT PÚBLIC:

FINANÇAMENT PRIVAT:

ALTRES COL·LABORACIONS:

FUNDRAISING:
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