(MONOGRÀFIC)
23A JORNADA DE FORMACIÓ DE LES PERSONES

SORDES EN MODALITAT

Gràcies, un any més, per acompanyar-nos a les
Jornades de Formació de les Persones Sordes en
Modalitat Oral, celebrades el 17 de novembre a
l'auditori de la Casa del Mar de Barcelona. La 23a
edició de les Jornades va tornar a ser un èxit de
participació amb l'assistència de prop de 200
persones al llarg del dia i vam complir amb l'objectiu
d'aquest projecte: aportar temes d'interès en relació
als drets de les persones sordes i les seves famílies
en educació, en implants coclears i audiòfons, en
accessibilitat i en inclusió social.
Moltes gràcies a cada un dels i de les ponents de les
Jornades que, amb els seus coneixements, van
ampliar la nostra visió entorn els temes que ens
afecten com a persones sordes i familiars en els
àmbits de la salut, l'educació, la tecnologia i
l'accessibilitat.

ORAL

2018

Les nostres felicitacions, de nou, a Antoni Salamero i
la Universitat Autònoma de Barcelona, Premis
Federació ACAPPS18. També al nostre Servei
d'Inserció Laboral d'ACAPPS pels 20 anys complerts.
Volem agrair molt especialment, a les entitats
amigues per fer possible les Jornades: departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, Fundación
ONCE, FIAPAS, MED-EL España, GAES, Aural
Widex i RV Alfa.
En breu, també habilitarem al nostre web un espai
amb els vídeos subtitulats de cada ponència. Us en
informarem!
També us agrairem que, si vau assistir a les Jornades,
ompliu l’enquesta de valoració que hem preparat per
conèixer la vostra opinió:
https://bit.ly/2CbzexB

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CATALANES DE PARES I PERSONES SORDES
tel. 93 210 55 30
www.acapps.org

a/e federacio@acapps.org
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#JornadesACAPPS18
INAUGURACIÓ
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani i el president del Comitè
Català de Representants de Persones amb
Discapacitat, Antonio Guillén, van acompanyar
al president de la Federació ACAPPS, Raimon
Jané, a l'acte d'inauguració.
Jané va donar la benvinguda als assistents i va
incidir en la necessitat de polítiques socials
compromeses amb la igualtat i la inclusió social
de les persones amb discapacitat i va al·legar al
Pacte Nacional de la Discapacitat per assolirho.
Per la seva banda, Antoni Guillén, president del
COCARMI, va demanar que es garanteixin els
pressupostos perquè les entitats que prestem
serveis socials puguem fer la nostra feina amb
estabilitat.

En la seva intervenció, El Homrani va reconèixer la
necessitat de donar respostes adaptades a les persones i,
envers els 20 anys del Servei d'Inserció Laboral d'ACAPPS,
va identificar-se amb dues de les nostres línies clau:
apoderar les persones amb la formació i assegurar la
inserció laboral a l'empresa ordinària. També va recordar
que aviat es desplegarà el Codi d'Accessibilitat que ha de
garantir la inclusió de més de mig milió de persones amb
discapacitat a Catalunyal i la posada en marxa del Pacte
Nacional de la Discapacitat que, va dir, "ha de ser
transversal perquè funcioni".

Necessitem com a país la feina que feu les entitats socials,
som referencials. El treball que feu dóna fruits i respostes a les persones

EL TUIT

Àngels Videla, presidenta d'ACAPPS i
Raimon Jané, president de la Federació
ACAPPS, amb el conseller Chakir El Homrani,
davant la Mostra amb motiu dels 20 anys del
Servei d'Inserció Laboral. Un record de
moments, de fites aconseguides i sobretot, de
persones, que han format part d'aquestes
dues dècades de treball per a la inclusió
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laboral de les persones sordes

#JornadesACAPPS18
SALUT
El cribatge auditiu es realitza a tots els nounats tant a les
maternitats públiques com privades de Catalunya amb
una prova fiable i no invasiva; la primera es fa a les 48
hores del naixement i, la segona, abans del primer mes.

729
Les ponències de la Jornades es van iniciar
amb la presentació a càrrec de la subdirectora
general de Promoció de la Salut, Carmen
Cabezas, dels resultats i les contribucions dels
8 anys d'aplicació del Protocol per a
la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament
i el seguiment de la hipoacúsia neonatal, en
vigor des del 2010 a totes les maternitats
públiques de Catalunya.
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de cada

1.000

nadons diagnosticats
d'hipoacúsia en néixer des
de 2010 gràcies al cribatge
auditiu neonatal
nadons presenten hipoacúsia
segons OMS i en el 80% ho
presenten al naixament.

Cabezas va iniciar la seva intervenció
subratllant que el protocol "va ser el resultat
de la feina que vam fer conjunta amb entitats,
com ACAPPS, i la societat científica i de les
maternitats públiques".

la hipoacúsia detectada de forma precoç canvia la vida de l'infant.
A continuació, Ana Barrera, vocal d'ACAPPS i moderadora
de la taula de Salut, va donar pas a la presentació pública
del reportatge Imagines no sentir? sobre
#implantscoclears. Un treball de grau de Comunicació de
Laura Trilló, Raquel Garcia, Maria Escribano, Irene Forment,
Marta Martín i Alícia Moreno de la Universitat de Barcelona.
Amb la col·laboració d’ACAPPS i amb les veus i experiències
d'Esther Mayench i família, Carlos Pérez i Xavier Martín. En
aquest reportatge, van tractar un tema d’interès general
com són els implants coclears, del que suposen per a la
persona sorda i també del què impliquen, a nivell
econòmic, per a les persones i les famílies.
Una qüestió que ens preocupa a totes les persones usuàries d’implants coclears i familiars i que, des de la
Federació ACAPPS, estem reivindicant i treballant amb l’Administració.

ENLLAÇ AL REPORTATGE: https://youtu.be/bHkktqv0TDE
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#JornadesACAPPS18

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Imma Reguant, subdirectora general
d'Ordenació i Atenció a la Diversitat i la
Inclusió del departament
d'Ensenyament ens va acompanyar a
les Jornades per explicar el decret de
l'Atenció educativa a l'alumnat en el
marc d'un sistema educatiu inclusiu i,
concretament, sobre les mesures i
suports que contempla per a l'atenció
de l'alumnat sord en modalitat oral.
Cultura, política i pràctica inclusiva són
els tres eixos en què s'enmarca el
decret per a un sistema educatiu
inclusiu, segons Reguant. "Volem tot
l'alumnat a l'escola ordinària en totes
les etapes i que l'aula i la metodologia
serveixin per a tots", va assenyalar
Reguant.
"També disposem de les mesures i
suports addicionals per atendre
necessitats específiques de l'alumnat
amb discapacitat al sistema educatiu
ordinari i inclusiu", va afegir.

1.993
185

alumnes sords en modalitat
ORAL
alumnes sords en modalitat
BILINGÜE

SUPORTS ACTUALS A L'ALUMNAT:
Educació inclusiva amb suports externs com
els CREDA que donen servei a la comunitat educativa
i a tot l'alumnat amb sordesa:

10 CREDAs a Catalunya amb:
Logopedes
Audioprotesistes
Psicopedagogs
en la modalitat bilingüe, també intèrprets a la
postobligatòria

el decret desplegarà una normativa que tindrà en compte els
materials que necessitin els alumnes, aqui s'inclourà la tecnologia.
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EDUCACIÓ
INCLUSIVA
La sessió d'educació inclusiva va
continuar amb una taula, moderada
per Maria Moñino, logopeda i
vicepresidenta d'ACAPPS, entorn la
importància de l'audició en
l'adquisició del llenguatge de
l'alumnat amb sordesa, amb la Dra.
Núria Silvestre, responsable del Grup
d'Investigació sobre Sordeses i
d'altres Trastorns de l'Adquisició del
Llenguatge (GISTAL); la dra. Gemma
Bayés, logopeda i dra. en psicologia i
Mario Figueroa, logopeda doctorand
del programa Comunicació i Canvi de
la UAB.
Núria Silvestre va remetre a dos
conceptes expressats pel conseller
Chakir El Homrani en la inauguració,
"la prevenció i l'apoderament que el
nostre alumnat arribi al màxim de
possibilitats i que la societat ho
faciliti". Gemma Bayés va presentar
un estudi que ha realitzat sobre el
llenguatge oral i escrit a l'etapa de
primària. Per a l'estudi, va treballar
amb 30 infants sords, 17 amb
implant coclear unilateral, 13 bilateral
i 4 amb audiòfon.

Els resultats obtinguts en el
llenguatge oral, en la semàntica i
la gramàtica no presenten retard
respecte infants oients, va
assenyalar Bayés.

En l'adquisició del llenguatge oral
afavoreix el perfil alt el fet que es
posi l'implant coclear abans de 24
mesos. En els casos que s'han
implantat després de 24 mesos, es
dóna un perfil més baix. Altres
factors, com la influència d'un
germà gran, també afavoreixen
l'adquisició del Llenguatge oral.
Segons l'estudi, pel que fa al
llenguatge escrit els infants sords
amb llenguatge oral adquirit no
presenten retards respecte els
infants oients en la primària. És
essencial la lectura per ampliar el
vocabulari i llenguatge oral.

"Les emocions tenen un paper
important durant la lectura ja que
afavoreix la comprensió de les
emocions del personatges". Amb
aquesta premisa, Mario Figueroa,
doctorand de la GISTAL, ha
realitzat un estudi en dos grups
d’adolescents entre 12 i 14 anys:
10 alumnes amb
sordesa implantats abans dels 4
anys i un altre grup de 16
participants oients. Els resultats
d'aquest estudi, mostren que el
rendiment de l'alumnat sord depèn
del tipus de text i preguntes donat
que en alguns textos els seus
resultats no són diferents
significativament a la de l’alumnat
amb desenvolupament auditiu típic.
L'estudi conclou que cal crear
motivació per llegir a l'adolescència
ja que és una etapa de
desenvolupament cognitiu.
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#JornadesACAPPS18
TECNOLOGÍA

Deiby Aguirre, va presentar les novetats en
productes, accessoris i serveis de MED-EL.
També va fer un resum de les diferents
tecnologies que donen suport als
nous desenvolupaments de solucions auditives.
Va descriure el material d'avaluació auditiva i de (re)
habilitació creat per MED-EL pel suport als
professionals i persones usuàries.

Des de GAES, Núria Salvà, coordinadora dels Serveis
AIA Catalunya i Balears, va presentar les noves
tecnologies en audiòfons pediàtrics de la companyia,
Va exposar les novetats a nivell protètic que
ofereixen per als infants, novetats en adaptació RIC
així com en audiòfons d'ajuda social.
També va aprofitar el marc de les Jornades per
presentar la nova plataforma GAES e-shop des d'on
ja es poden comprar online accessoris d'audiòfons i
implants a través del web de GAES: www.gaes,es

6

#JornadesACAPPS18
ACCESSIBILITAT
La tarda de la 23a edició de les Jornades
va estar dedicada, en essència, a
l'accessibilitat a la comunicació, entesa de
forma global: des de les mesures
d'accessibilitat que ens trobem a la ciutat
fins a l'accessibilitat actual que ofereixen
les televisions i el que ens espera en un
futur pròxim amb la subtitulació a la
televisió immersiva en 360º.
En primer lloc, i com a resultat de la tasca
de la Federació ACAPPS en sensibilització
entorn l'accessibilitat per a les persones
sordes a l'esfera local, vam presentar dues
experiències d'èxit, com són els plans
municipals d'accessibilitat dels
ajuntaments de Terrassa i de Sabadell.
Pablo Alegria va presentar els serveis
municipals per promoure l'accessibilitat
del consitori terrassenc amb, des de
2015, regidoria pròpia
de Capacitats Diverses i Accessibilitat,
d'on n'és el cap de comunicació.
Una de les característiques és l'aposta per
al treball en xarxa amb el CREDA, el
centre d'agrupament i les entitats per
conèixer i donar resposta a les necessitats
de les persones sordes oralistes.
Alegria va destacar també el foment i la
difusió d'actes accessibles a la
comunicació amb bucle sota demanda i de
la formació i difusió d'eines per facilitar
l'accessibilitat als actes. També va
anunciar que el 2019 l'ajuntament de
Terrassa començarà a traçar un nou pla
d'accessibilitat i la voluntat del consitori
d'estendre els bucles a altres
equipaments, tenir una bossa de
emissores FM portàtils i incrementar la
tasca de sensibilització.

També ens va acompanyar a la taula d'accessibilitat en l'àmbit
municipal Gabriel Fernandez, regidor Acció Social de l'ajuntament
de Sabadell. Va explicar la posada en marxa, aquest any, de
l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat que es vol apropar i donar
resposta a les necessitats de les 14.000 persones amb
discapacitat de la ciutat, de les quals 2.800 persones tenen
discapacitat auditiva.
En matèria de mitjans de suport a la comunicació oral per a les
persones sordes, Fernández va destacar la instal.lació de bucles
magnètics a part dels equipaments municipals. Un altre eix de
treball és la formació en atenció a les persones amb
discapacitat personal de transport i biblioteques.

PENDENT:
la subtitulació
en directe
dels actes
Els bucles magnètics, les emissores FM, la formació i la
sensibilització han trobat el seu espai a aquestes ciutats
i altres territoris de Catalunya. No obstant, des de la
Federació ACAPPS constatem que la subtitulació en
directe dels actes públics és una assignatura pendent.
Creiem que cal avançar en aquesta línia, la subtitulació,
com a mesura d'accessibilitat universal per a tot el
col·lectiu de persones sordes.
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#JornadesACAPPS18
ACCESSIBILITAT
Irene Tor-Carroggio i Sara Rovira-Esteva,
membres del grup de recerca en
accessibilitat Transmedia Catalonia de la
Universitat Autònoma de Barcelona van
presentar l'informe "Serveis d'accessibilitat
sensorial a les televisions catalanes: situació
actual, necessitats i propostes de futur"
publicat aquest any com a quadern del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb aquest estudi han volgut fer una
radiografia de la situació dels serveis
d’accessibilitat (tant en emissió linial com a
la carta) oferts a les televisions que emeten
en català a partir d’una mostra
representativa que va incloure a 8tv, betevé,
El Punt Avui TV, IB3 Televisió,
Radiotelevisión Española en català,
Televisió de Catalunya i Televisió de
Girona.
Segons Tor-Carroggio i Rovira-Esteva, la
conclusió principal d’aquest estudi és que,
malgrat les mancances detectades, la
situació ha millorat molt tenint en compte
que la publicació de les darreres lleis per
garantir l’accés als mitjans de les persones
amb diversitat funcional va coincidir amb
l’inici de la crisi econòmica.
També van assenyalar que els responsables
de les televisions atribueixen,
majoritàriament, a una qüestió de
disponibilitat pressupostària la manca de
més serveis d’accessibilitat. Tot i així,
van ressaltar que, sigui per motius
econòmics o d’organització interna, l’única
emissora de la mostra que de moment
compta amb un departament i responsable
específic d’accessibilitat és Televisió de
Catalunya, que ha estat la televisió de la
mostra millor valorada en tots els sentits.

Betevé i IB3 TV també ofereixen alguns serveis d'accessibilitat, tot
i que en quantitats més modestes. Per contra, 8tv, Televisió de
Girona i El Punt Avui TV són les emissores que estan més
endarrerides des d’aquest punt de vista, ja que actualment no
ofereixen cap contingut accessible.
L’assoliment dels objectius inicials ha permès, segons les autores
de l'estudi, tenir una visió global de la situació actual i poder
identificar vies de treball futures per incrementar, tant en termes
quantitatius com qualitatius, els serveis d’accessibilitat oferts per
tal de garantir en un futur no gaire llunyà un accés universal a les
televisions que emeten en català.
Tot seguit, Estel.la Oncins,
membre també del grup
Transmedia Catalonia, va
presentar breument un nou
projecte, el Live Text Access,
per formar online a reparladors
i velotipistes per esdeveniments
en directe.

PENDENT:
la subtitulació
en directe
dels actes
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#JornadesACAPPS18
ACCESSIBILITAT
En la última ponència de les Jornades
vam poder comptar, com a l'anterior
edició, amb Francesc Mas, enginyer
consultor i de gestió de projectes de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA).
Mas va presentar, en aquesta ocasió,
l’estat actual dels serveis
d’accessibilitat de la CCMA i i dels
nous reptes en serveis d’accessibilitat.
També va presentar els dos projectes
europeus, EasyTV i ImAc, en els que la
CCMA participa i que permetran
desenvolupar innovadors serveis i
eines per la creació de continguts
accessibles per a la televisió i per a
continguts immersius 360º.

Pel que fa al projecte Immersive
Accessibility (ImAC), va explicar que
l'objectiu és analitzar i treballar
l'accessibilitat en els continguts en 360
graus: com hauran de ser els subtítols i
on hauran de col·locar-se.
Per això, va explicar l'experiència
dels focus groups organitzats amb les
persones usuàries, entre aquestes
persones voluntàries d'ACAPPS, per
fer el testeig i conèixer la seva opinió.
En principi, s'està treballant perquè els
subtítols en aquest entorn immersiu
s'identifiquin per fletxes amb el
personatge; en el cas d'haver-ne dos,
s'identificarien anb diferent color i una
fletxa per cada un.

PENDENT:
la subtitulació
en directe
L'acció clau en ImAc serà assegurar que les experiències immersives siguin
dels actes
inclusives en diferents idiomes, atenent les necessitats d'aquells usuaris amb
problemes d'audició i de baixa visió, dificultats d'aprenentatge i d'edat. Des
d'ACAPPS participen en el focus group del projecte les sòcies i voluntàries
Marta Capdevila i Sílvia Jané i el tècnic del Servei d'Accessibilitat a la
Comunicació, Domingo Reina.
El projecte, liderat pel centre de recerca català i2CAT, compta amb la
participació de la CCMA, la UAB, Anglatècnic, la Universitat de Salford,
l'emissora de televisió alemanya Rundfunk Berlín-Brandenburg (Rbb),
l'Institut für Rundfunktechnik GmBh (IRT), Motion Spell i RNIB.
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premis
federació
ACAPPS
2018

La Federació ACAPPS va celebrar, en el marc de les Jornades, la
novena edició dels Premis Federació ACAPPS en reconeixement a la
tasca en la promoció dels drets de les persones sordes.
El reconeixement a l'entitat va recaure en la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) per la seva aposta i compromís en pro de la inserció
laboral de persones amb discapacitat i, pel que fa al nostre col·lectiu,
amb la contractació de 32 persones sordes des del 2010 fins a
l'actualitat per a l'equip humà de les biblioteques de les facultats de la
UAB. Per demostrar com es poden trencar prejudicis amb l'exemple,
fent evident que les persones sordes desenvolupen la seva feina amb
professionalitat i eficiència, i per promoure una contractació de
qualitat en què les persones que hi han treballat ens han transmès la
seva satisfacció de poder-hi formar part. Van recollir la distinció en
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume
Tintoré, gerent; Fernando Guerrero, cap de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis, i la Sra. Núria Balagué, sotsdirectora del
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma.
També vam fer menció a la tasca de l'Obra Social la Caixa amb el
Programa Incorpora. Gràcies a que formem part d'aquesta xarxa,
tenim l'oportunitat de poder participar en aquesta convocatòria anual
de selecció de personal de la UAB.
Una altra distinció va ser atorgada a Antoni Salamero, com a
reconeixement de la seva trajectòria voluntària i de compromís amb
l’entitat, com a tresorer de la Federació ACAPPS i de l'associació
ACAPPS. També per a l’entitat ha estat un valor el seu voluntariat
com a avi d’un nen i una nena amb sordesa, implicant-se amb el
moviment associatiu de famílies i persones sordes. Antoni Salamero
va recollir la distinció de la mà dels seus néts, la Laia i en Pol. Raimon
Jané, president de la Federació ACAPPS i Àngels Videla, presidenta
d'ACAPPS també va estar presents a l'acte i van dedicar unes
paraulesd'agraïment als premiats.
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PÁG. 3 PROGRAMA LOGOPEDIA

l'espai de les
entitats
col·laboradores
Un any més, hem pogut oferir unes jornades
d'accés lliure per a les persones sordes,
familiars i professionals del sector. Un any
més això ha estat possible gràcies a les
aportacions a les Jornades del departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, de la
Fundación ONCE i de les marques MEDEL,
GAES, WIDEX i RV-ALFA Barcelona.
Aquestes van poder difondre els seus
productes i serveis i resoldre dubtes de les
persones usuàries de pròtesis auditives el
dia de les Jornades amb un espai habilitat al
hall de l'auditori.

PÁG. 4

moments
#JornadesACAPPS18

gràcies!
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CATALANES DE PARES I PERSONES SORDES
tel. 93 210 55 30
PÁG.
4
www.acapps.org
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