
informem 17 de novembre de 2018

Perquè un implant FUNCIONI, cal que totes les seves parts FUNCIONIN. Quan una part  
deixa de funcionar, el nen/a sord/a deixa de SENTIR. 
 
Les famílies amb fills/es sords/es amb pocs recursos econòmics no poden assumir el cost
de la reparació. L’Administració pública no ho cobreix. L’assegurança de l’implant, tampoc. 
 
 
 
 
 

EL 27 DE NOVEMBRE POTS FER MOLT PERQUÈ CAP
NEN/A ES QUEDI SENSE PODER SENTIR

o fes un donatiu al núm. de
compte:  (Indicar nom i cognoms,DNI i campanya GT) 

ES98 2100 3000 1322 01563876

Especial Butlletí 
#JornadesACAPPS18

Per això, l'Associació ACAPPS i l’Hospital Sant Joan de Déu fem una guardiola per
cobrir el cost de les reparacions dels implants per a les famílies que els sigui
impossible assumir-ho. Perquè cap infant es quedi sense poder sentir. 

El cost de la reparació d’un processador oscil·la entre 600€ i 800€. 
El cost del cable/bobina oscil·la entre 200€ i 300€. 
El cost d’una bateria i del carregador té un cost de 500€. 
El cost d’un pack de 6 piles té un cost de 8€ 

AVUI T'HO POSEM + FÀCIL: fes el teu donatiu a la
guardiola que tenim a la recepció de les Jornades

1, 2, 3, 10, 20, TOTS ELS € OMPLIRAN LA GUARDIOLA! 



COM ENS POTS AJUDAR?

GRÀCIES I UN FORT PETÓ ALS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA:
EN PEP I LA MAR. I A LA MARTA PER LA IL·LUSTRACIÓ!

Per petit que sigui, entre tots/es
podem fer la guardiola molt
gran. Els diners recaptats els
destinarem íntegrament al Banc
de Material per als recanvis i
reparacions dels implants
coclears de l'Obra Social Sant
Joan de Déu. 

implica l'empresa on treballes, l'escola
del teu/va fill/a, el centre on fas
esport,... envia-lis l'enllaç i demana la
seva col·laboració!

Segueix la campanya via
facebook i/o via twitter i
comparteix-la amb els teus
amics/gues. Escampem-la!

1.

2.

3.

Il·lustració de Marta Capdevila

SAPS QUE...Aportant un DONATIU

compartint la CAMPANYA

implicant el teu ENTORN

*Campanya liderada per l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS).
Tots els ingressos que es recaptin amb aquesta campanya es destinaran al Banc de Material per
als recanvis i reparacions dels implants coclears de l’Obra Social Sant Joan de Déu en benefici de
les famílies amb pocs recursos econòmics. 
 
* Els donatius a ACAPPS, en ser una entitat declarada d'Utilitat Pública, dedueixen un 75% en
l'IRPF en el cas de les persones físiques i en un 35% en el cas de les empreses.



Aplaudim l'anunci de la creació del Pacte Nacional
per a les persones amb discapacitat  
i celebrem l'impuls al nou Codi d'Accessibilitat
Grans anuncis que comporten excel·lents
notícies per al col·lectiu de les persones amb
discapacitat. Durant la reunió del CODISCAT -
celebrada el 19 de setembre i en què hi va estar
present Raimon Jané, president de la Federació
ACAPPS- el president de la Generalitat, Quim
Torra, va anunciar que es crearà a Catalunya el
Pacte Nacional per a les persones amb
discapacitat per abordar, des del punt de vista
legislatiu, pressupostari i de polítiques
públiques tots els reptes que tenen els i les
ciutadanes amb discapacitat. El conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, també va estar present en la reunió. 
 
“Volem fer un país accessible per a tothom.
Volem que cap discapacitat suposi cap
minorització de cap dret. Aquest és el
compromís del Govern”, va declarar el
president Quim Torra en la compareixença
informativa després de la reunió. 
 
El Pacte per a la Discapacitat a Catalunya: com
es durà terme? 
Les bases per elaborar-lo es debatran en el
marc d’una comissió interdepartamental que
analitzarà l’adequació de la legislació i les 

polítiques públiques impulsades pel Govern
a la Convenció dels Drets de les Persones
amb Discapacitat, així com també dels
recursos econòmics destinats a la inversió
social pública en discapacitat. La Comissió
comptarà amb la participació paritària de
les entitats de la discapacitat i del Govern i
presentarà les seves conclusions a la reunió
del CODISCAT prevista per la primavera de
2019. 
 
El Codi d’Accessibilitat entra en la darrera
fase abans de la seva aprovació 
El Codi d’Accessibilitat ja està més a prop
de fer-se realitat (ara i fins al 12 d'octubre
en la fase de consulta pública). El marc
normatiu estableix les condicions
d’accessibilitat necessàries perquè els
espais públics, edificis, mitjans de transport,
productes, serveis i processos de
comunicació garanteixin l’autonomia, la
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació
de les persones amb discapacitat o amb
altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 



Recordem que entre el 2016 i el 2018 s’ha dut a
terme un procés participatiu per impulsar el
Codi que desplegarà la Llei 13/2014
d’accessibilitat de Catalunya . En aquest procés,
en què també hi han participat departaments
de la Generalitat i col·legis professionals, ha
tingut un pes important el Consell per a la
Promoció de l’Accessibilitat, en què la
Federació ACAPPS n’ha estat membre i ha
col·laborat en la redacció del Codi fent èmfasi
en les mesures d’accessibilitat a la comunicació
per a les persones sordes en tots els àmbits. 
  

L’accessibilitat és una condició prèvia
perquè les persones amb discapacitat
puguin viure de forma independent,
participar plenament i en igualtat en la
societat i gaudir de forma il·limitada de
tots els seus drets i llibertats fonamentals
en igualtat de condicions que la resta. 

avançar en la no discriminació  
dels catalans i catalanes  

amb discapacitat significa avançar cap a
la societat inclusiva i justa que volem ser.

Chakir El Homrani,  
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies



anunciem
divendres, 
30 NOVEMBRE
COL·LOQUI PER A PARES I MARES:

La interacció comunicativa de la família amb l'infant  
amb implant coclear.
Sessió formativa adreçada a les famílies amb fills/es amb implant coclear de 0 a
6 anys.  
 

Lloc: Sala Polivalent de l'Hotel d'Entitats de Gràcia. 
C. Providència, 42, entresòl.  Barcelona. 

Confirma la teva assistència a:  
saaf@acapps.org  620 99 34 22 (Magda Giralt)

ACAPPS.ORG

3 DE DESEMBRE
GAM DE CONTINUÏTAT PER A PERSONES SORDES 
POSTLOCUTIVES
Hora: de 17:30 a 19:00 
Lloc: ACAPPS. C. Tres Senyores, 7. Barcelona. 

A càrrec de: les professores Núria Silvestre i Carrasumada Serrano, membres del
Grup d'Investigació sobre Sordeses i d'altres Trastorns de l'Adquisició del
Llenguatge (GISTAL) i de la doctoranda Rocío Concha de la Universitat Autònoma
de Barcelona.



accessibil itat
NECESSITEM
PERSONES VOLUNTÀRIES PER PROMOURE EL DRET A 
L'ACCESSIBILITAT: CIUTAT A CIUTAT, POBLE A POBLE
Fem una crida a totes les persones amb pèrdua auditiva que vulgueu
treballar per fer una societat més accessible.
Necessitem persones amb pèrdua auditiva o familiars que, de forma voluntària,
col·laborin amb nosaltres per promoure l'accessibilitat comunicativa al seu barri,
ciutat o poble.

Si estàs interessat/da en ser voluntari/a d'ACAPPS per a l'accessibilitat a la teva
població, posa't en contacte amb nosaltres a:  
 
accessibilitat@acapps.org  ·  620 99 34 22 (Domingo Reina)

Defensant el dret a tenir subtitulació, bucle i/o emissores FM als equipaments i
activitats municipals. Ja hi ha persones voluntèries d'ACAPPS que ho estan fent a
Badalona, Sabadell, Figueres, Terrassa, Gavà,...

MOU-TE AMB ACAPPS PER A L'ACCESSIBILITAT

POTS PARTICIPAR A LA PROVA PILOT 

ALS CENTRES CÍVICS!
Comença a ser voluntari/a actiu/va per a l'accessibilitat participant amb ACAPPS  
a la prova pilot que farem a 4 centres cívics de Barcelona: Vila Urània, de Sarrià-Sant
Gervasi; Pere IV de les Corts, Can Felipa de Sant Martí i  el de l'Harmonia, de Sant
Andreu.
En què consistirà? En fer un dels tallers que oferten aquests centres cívics durant el
primer trimestre de 2019 (gener-març) amb les mesures d'accessibilitat que necessitis
(com el bucle, l'emissora FM,...). En acabat, valorar què t'ha semblat l'experiència, si has
pogut seguir bé el taller, què milloraries...

OBJECTIU: Que els tallers i activitats que ofereixen els centres cívics de Barcelona
siguin inclusius amb mesures d'accessibilitat comunicativa.



celebrem
20
Durant aquest 2018 hem estat d'aniversari. Per recordar què ha passat durant aquestes dues
dècades hem parlat, en diferents entrevistes publicades al butlletí, amb les persones usuàries i
professionals del servei. La Lola Montejo ens va parlar dels seus origens com a coordinadora del
Servei del 1998 al 2008. Ara parlem amb la Laia Sullastres de la segona etapa, com a
coordinadora del Servei d'Orientació i Inserció Laboral d'ACAPPS del 2008 fins a l'actualitat.

En deu anys han passat moltes coses.
Del 2008 a ara, quins han estat els
canvis més notables? 
El Servei ha evolucionat molt en la
metodologia que fem servir. Actualment
des del Servei posem la persona al
centre. Per fer-ho, fem un treball amb
ella d'autoconeixement, de saber quines
possibilitats i sortides té, també el fet
d'assumir les conseqüències de les
decisions que es prenen. Treballem la
seva autonomia, el reconeixement de la
discapacitat, la confiança i també la seva
participació a la societat. Veiem la feina
com l'eina imprescindible per millorar la
qualitat de vida de la persona participant
del Servei. 
 
També el tipus de feina ha evolucionat.
Sí, les persones amb discapacitat auditiva
saben que poden treballar d'allò que es
proposin, i també, a poc a poc, ho van
sabent les empreses. Treballem molt per
sensibilitzar-les fent visible les
potencialitats d'una persona sorda. Això
ha ampliat molt el ventall de possibilitats
del mercat laboral. Hem trencat estigmes
a l'empresa: ara saben que una persona
amb discapacitat auditiva pot, per
exemple, treballar en atenció al públic,
ser professionals mèdics o crear la seva
empresa: el que es proposin. 
 
Has viscut l'etapa també de la crisis... 
I tant. I va ser un temps d'involució. Vam  
 

anys fent feina des del Servei 
d'Inserció Laboral d'ACAPPS

tornar a models poc integradors com són els CETs, sense
gaires més sortides per a les persones sordes. Per sort ha
quedat enrere i ens hem ensortit: avançem cap al model
inclusiu a l'empresa ordinària, però amb feina per fer
encara! 
 
El punt fort del Servei és... 
L'experiència que tenim. Som un servei especialitzat en
atenció a persones sordes oralistes, l'únic que existeix a
Catalunya. També ens ha enfortit treballar en xarxa: per
separat és molt complicat sortir de les inercies del
mercat. A part, també ens agrada crear aliances: allà on
no som experts busquem partners que sí que ho són, per
exemple, amb centres de formació, assessors legals,
eines d'accessibilitat,....



En aquests moments i pensant en mig
termini, quin repte teniu sobre la taula? 
El de buscar noves estratègies per millorar
les competències de les persones sordes
com per exemple, un nou projecte que fem
on, a través de les arts escèniques i el
cinema, incrementarem les possibilitats
laborals. Aquesta de fet és una altra de les
caractarístiques del nostre Servei.
Treballem tot l'aspecte de les
competències. Més enllà de la formació o
l'experiència, per accedir i mantenir un lloc
de treball cal tenir-ne'n. En funció de la
feina treballem les habilitats
comunicatives, el lideratge, l'empatia, el
treball en equip, ser resolutiu,...Tot això ho
treballem a través de diferents eines
(tutories, pràctiques,...) i adaptant-nos,
sempre, a les necessitats de la persona. 
 
Com creus que estarà el Servei en un
termini de deu anys? 
El treball en xarxa l'haurem consolidat i no
ho sabrem fer d'una altra manera. També
crec que canviarà el model de
finançament, que guanyarem en estabilitat
i que serà d'acord amb les necessitats de
les persones. Estem treballant per aquest
canvi les administracions i el teixit
associatiu, malgrat que els avenços són
lents.  
 
La inserció laboral de les persones sordes
estarà més normalitzada, amb diversitat  
de feines i de categories professionals i  
 
 
 
 

segur que el Codi d'Accessibilitat contribuirà a que això
sigui possible. 
 
Estem doncs avançant cap a un model inclusiu... 
Sí, això és així però tampoc està tot fet encara! Queda
molta feina a fer i per fer-la crec que és imprescindible
posar la mirada enfora, veure què s'està fent a Europa.
En aquest sentit, hi ha països europeus, com Gran
Bretanya o Itàlia, en què els Centres Especials de
Treball pràcticament han desaparegut, i molts d'altres
on la metodologia amb Treball Amb Suport amb
finaçament públic és una realitat. 
També posem en valor les empreses que, com he dit,
estan més conscienciades i destaquen les petites i
mitjanes empreses que, malgrat no tenir l'obligació -
per llei- de contractar persones amb discapacitat ho
estan fent perquè tenen, cada vegada més, aquest
compromís. 
 Francina Ballester 

Departament de Comunicació

la mostra dels 20 anys, 
a les Jornades
Recordeu reservar-vos un temps per passar-vos per la mostra que hem fet
amb motiu dels 20 anys del Servei d'Inserció Laboral d'ACAPPS. Tot i ser
una mostra modesta, l'hem feta amb molta il·lusió, recuperant fotografies
dels inicis i del present que ens han fet recordar actes, fites però sobretot, 
persones.




