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

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

2019

MARÇ/ABRIL

Butlletí Informatiu de la Federació ACAPPS

1

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

22
6 26

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

3

www.acapps.org

www.facebook.com/federacio.acapps

@federacioacapps

4

El turisme també ha de ser accessible a les persones sordes. Des d’ACAPPS expliquem com!

ACAPPS, conjuntament amb altres
en'tats del sector de la discapacitat, vam par'cipar, el 18 de març,
com a docents dels tallers pràc'cs
que es van desenvolupar en el
marc de la 2a edició del curs Turisme Accessible i atenció a les persones amb discapacitat i altres necessitats diverses, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Turisme.
L’acvitat va consisr en sensibilitzar al conjunt de professionals de
turisme -hotels, museus, agències
de viatge, creuers - sobre les diﬁcultats que es pot trobar una persona sorda així com les diferents
solucions que es poden aplicar.

Presentació de Magda Giralt

Des d’ACAPPS, la Magda Giralt i en Domingo Reina, tècnica del
SASF i del SASP i tècnic d’Accessibilitat respecvament, van informar sobre la sordesa i la modalitat comunicava en llengua oral i
les mesures de suport necessita el col·lecu. En aquest sent, es
va incidir en la necessitat de formació al personal d’atenció al públic, la subtulació dels missatges de megafonia i/o de productes
audiovisuals, disposar de bucles magnècs de mostrador i de sala, de sistemes de fm i d’avisadors lluminosos i vibrotàcls que
complemenn els senyals acúscs.
Els diferents agents involucrats en el sector del turisme van poder
conèixer gràcies a aquest taller la realitat del nostre col·lecu.
Ara cal que el següent pas sigui la implementació en els productes i serveis que ofereixin les mesures d’accessibilitat a la comunicació que permetran l’accés a la informació i la integració de les
persones sordes que es comuniquen oralment.

Domingo Reina

L’objecu: opmitzar i millorar l’atenció a les persones amb discapacitat audiva. Els parcipants es
van distribuir en grups de 8 persones que van passar per cadascuna
de les entats de la discapacitat
(audiva, visual, 'sica, intel·lectual
i de salut mental).
www.acapps.org

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
atrac(u pel sector ja que redueix l’estacionalitat, són mul(clients
ja que el 96% de viatgers amb necessitats d’accessibilitat van
acompanyats i repeteixen quan troben un des- accessible.
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Famílies

Gràcies al Barcelona Club de Rem, el diumenge
17 de març un grup de 14 infants i joves amb
discapacitat audi'va i els seus germans van poder conèixer, provar i disfrutar del rem al Canal
Olímpic de Castelldefels. El grup va estar encantat amb l’acvitat, tant que volen reper. També
les mares i els pares van agrair al Servei d’Atenció

Suport a les Famílies d’ACAPPS l’organització
d’aquestes acvitats lúdiques que permeten als
infants i joves tenir noves experiències i a les famílies comparr un espai de lleure i conèixer-se.
Felicitem a la Dolors Camprubí i a tot l'equip de
monitors/es del Barcelona Club de Rem per la
màster Class que ens van fer!
PUBLICITAT
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ACTIVITAT LÚDICA I GRATUÏTA PER A

FAMÍLIES SÒCIES D’ACAPPS

RESERVEU LA DATA: dissabte, 27 d’abril ac'vitat de vela
amb el Club Nàu'c El Balis. Ac'vitat gratuïta
Voleu passar amb els vostres ﬁlls/es un maG diferent, diver't i
marí'm? Aquesta és la vostra ac'vitat! El proper dissabte 27
d’abril, i gràcies al Club Nàu'c El Balís, farem, una ac'vitat de
vela adreçada a infants i adolescents d’entre 4 a 16 anys amb
discapacitat audi'va i per als seus germans/es.
L’acvitat, conduïda per un equip de monitors/es del club, està
limitada a un grup de 30 nens/es. Per apuntar als vostres ﬁlls/es
heu d’enviar un correu electrònic a saaf@acapps.org
(atorgarem les places per ordre d’inscripció).

Recorda!
DIA: dissabte, 27 d’abril. De 10:30 a
13:00.
LLOC: CN El Balís. Carretera NII km
651,5. Sant Andreu de Llavaneres.
INSCRIPCIONS: Cal que feu la reserva
de places per correu electrònic a l’adreça saaf@acapps.org (Magda Giralt)

El dia de l’acvitat cal que els nens/es i joves vinguin amb roba
esporva, xancletes, tovallola i roba de recanvi.
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Laboral
Presentem Máis ca Vida i Vida i la metodologia DIMMB a Catalunya
amb el director i actor gallec Rubén Riós, creador del projecte

Rubén Riós

El dijous 14 de març vam presentar a
Catalunya el documental Máis ca Vida i
el curtmetratge Vida del director i actor
gallec Rubén Riós, obres pioneres, el
2012, de la conjunció del cinema i les
persones amb discapacitat. El Rubén
també és el creador del primer mètode
DIMMB a nivell estatal, en què ACAPPS
ha estat escollida, entre més de 200 entats estatals, per desenvolupar-la a Catalunya.
L’equip d’Inserció Laboral d’ACAPPS serà
l’impulsor de la metodologia amb persones amb discapacitat audiva. Comptem
amb 11 parcipants amb els quals es
treballaran, amb tècniques de les arts
escèniques, competències per millorar la
inserció laboral, com són el treball en
equip, la comunicació i el valorar-se
com a professionals per guanyar en conﬁança i seguretat.
Per a la nostra entat és una oportunitat
ser impulsors d’aquest projecte a Catalunya, que culminarà amb la gravació
d’un curtmetratge amb els nostres parcipants. El projecte vol provocar un canvi en les persones parcipants que es
veuran apoderades a nivell individual i
grupal. El curtmetratge també serà una
eina per sensibilitzar i donar visibilitat al
nostre col·lecu, les persones sordes.
www.acapps.org

Agraïm als representants del col·lecu de la #discapacitat, de
l'Ajuntament de Barcelona i empreses per acompanyar-nos a la

Les protagonistes, les persones amb discapacitat
Audi'va i en recerca i/o millora de feina
Les persones parcipants només tenen en comú la sordesa.
És un grup heterogeni de persones de diferents edats, entre
16 i 60, i amb diferents situacions personals. Destaquem que
la nostra entat, enfocada al treball de gènere, hem posat
especial atenció, durant el procés de selecció de parcipants, a la inclusió de les dones, que en tenir discapacitat
pateixen una doble discriminació laboral (9 dels 11 parcipants són dones).
Dos joves amb molts dubtes sobre com enfocar el seu futur
laboral. Una persona gran en atur de llarga durada i de di'cil
inserció laboral. Una professional amb estudis universitaris
que no se sent valorada per el seu equip per la seva discapacitat i una persona, també amb formació universitària, que
busca un lloc de treball adient a la seva formació. Són algunes de les vivències personals de les persones que parciparan al projecte i que, des de l’Organització, esperem aconsegueixin apoderar-se i projectar-ho en el seu desenvolupament professional.
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Par'cipem a la Jornada Corresponsables sobre Objec'us de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Agenda 2030
Amb la XIB, donem resposta a :

REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS
10.2 D'aquí a 2030, potenciar i promoure
la inclusió social, econòmica i política de
totes les persones, independentment de la
seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia,
origen, religió o situació econòmica o una
altra condició

El passat 7 de març, ens van convidar a par'cipar a la Jornada
Corresponsables Tercer aniversari dels ODS: Situació actual i reptes de futur de l’Agenda 2030. La coordinadora del Servei d’Orientació i Inserció Laboral, Laia Sullastres, va presentar el model de
treball col·labora'u que fem com a en'tat membre de la Xarxa
per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB), acompanyada per la
Lola Montejo, coordinadora d’aquesta. Amb la XIB donem resposta i complim dos dels ODS: el 10è, la reducció de desigualtats i el
17è, les aliances.
D’altra banda, subratllem que la jornada va ser subtulada per a les
persones sordes gràcies a un acord de col·laboració entre la nostra
entat i Corresponsables, amb la voluntat que hi hagi més oportunitats de treballar plegats creant una aliança també per a l’accessibilitat a la comunicació.

10.3 Garantir la igualtat d'oportunitats i
reduir la desigualtat de resultats, fins i tot
eliminant les lleis, polítiques i pràctiques
discriminatòries i promovent legislacions,
polítiques i mesures adequades a aquest
respecte

ALIANCES
Un programa reeixit de desenvolupament
sostenible requereix aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil.
Aquestes aliances inclusives construïdes
sobre principis i valors, una visió compartida, i metes compartides, que col·loquen a
la gent i al planeta en el centre, són necessàries a nivell global, regional, nacional i
local.

ENS VA AGRADAR AQUESTA PETICIÓ QUE VA FER JOSEP GINESTA –SECRETARI
GENERAL DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, A LES EMPRESES:

“Les persones amb discapacitat tenen sovint una barrera per poder integrarse a l’empresa ordinària.
Hem de ser capaços de integrar-les a les nostres companyies.
Us demano que ens ajudeu perquè l’any que vé,
quan tornem a aquesta Jornada,
haguem estat capaços de trencar les estadís'ques d’integració laboral
de les persones amb discapacitat ”.

CONTINUA
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JSTUVWV CSTTXYZSUYV[\XY YS[TX O[]X^_`aY WX DXYXUbS\aZVcXU_ SSY_XU`[\X (ODS) ` AdXUWV 2030

LAIA SULLASTRES
Coordinadora del Servei d’Orientació
i Inclusió Laboral d’ACAPPS

La nostra parcipació en aquest fòrum va ser una
oportunitat per transmetre un missatge clau a un
públic format per més de 300 persones de l’àmbit
empresarial: la por causada pel desconeixement és
el que frena a les empreses en la contractació del

col·lec'u. Per això, una tasca constant de la
nostra entat és la sensibilització perquè, un
cop l’empresa coneix la realitat, s’adona que
el que realment importa són les competències
i les habilitats, la formació i la trajectòria professional del candidat/a. I això és el que ha de
prevaldre en una selecció de personal.
La incorporació de persones amb discapacitat
audiva amb competències per a un lloc de
feina és una qüesó de la políca de recursos
humans de l’empresa, més que de responsabilitat social corporava.

amb #incloufutur:
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Laboral– en Xarxa
Presentem el projecte InclouFutur a empreses i
gremis professionals a l’auditori de PIMEC
na, la XIB. Una cinquantena de persones de
l’àmbit empresarial i de gremis de Barcelona
van assisr a la presentació del vídeo promocional del servei que es va completar
amb una taula-col·loqui en què persones
treballadores amb discapacitat, tècnics/ques
d’inserció laboral, empreses i gremis, cadascú des de la seva vessant, van comparr la
seva experiència en inclusió laboral.

Inclou mo*vació, constància, eﬁciència i talent a la teva
empresa. #InclouFutur.

L’acte va tancar amb la voluntat d’aprofundir i comparr visions i valors en futures sessions que s’organitzaran en el marc del projecte InclouFutur i que també us en manndrem informats.

El passat 28 de febrer vam presentar, a l’auditori de
PIMEC, el projecte InclouFutur en què parcipem com a
membres de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelo-

Amb i per a les dones amb discapacitat Audi'va:
Cafè-tertúlia per a la recerca de feina
El passat 18 de març es van reunir un grup de 8 dones
d'ACAPPS, de diferents edats, de diferents professions i
amb experiències diferents. En comú: dones amb discapacitat audi'va amb ganes d'expressar-se, de compar'r
i de ser escoltades. La Conxi, conductora del primer cafè
tertúlia d'ACAPPS amb i per a dones, creu que la sessió va
ser molt posiva i beneﬁciosa i conﬁa en poder reper i
ampliar l'experiència degut a que totes tenien més coses
a dir.
"Van crear una xarxa molt bonica i la diferència d'edat va
fer que es trobessin en situacions paral·leles viscudes
amb diferents ﬁnals. Per exemple, a la Lorena, que ara és
administrava, li hauria agradat treballar en infància. A
l'escola però li van dir que, a causa de la seva sordesa,
havia d'enfocar-se en una altra professió. La Gemma, en
www.acapps.org

canvi, de 21 anys i amb 20
anys de diferència en relació
la Lorena, treballa de monitora en el lleure infanl i
sempre l'han movat a rar
endavant, fet que evidencia
canvi de perspecva vers la discapacitat
audiva".
També la formació va ser una inquietud
comparda. Totes coincidien en què encara ara falten moltes mesures d'accessibilitat en l'àmbit de la formació, tant l'oﬁcial
com la no oﬁcial, pública o d'àmbit concertat-privat. Una realitat que coneixem, defensem i reivindiquem.
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accessibilitat
El mes de març hem sub'tulat 7 actes en directe per
a les persones sordes.
La sub'tulació és la mesura d’accessibilitat universal a tot el col·lec'u de les
persones amb discapacitat i/o pèrdua
audi'va.
Hem subtulat xerrades sobre la prevenció de la pèrdua audiva als casals i centre cívics de Sabadell, Balaguer i la Barceloneta (veure a peu de pàgina); la Jornada Corresponsables (veure pàg. 9), la ﬁra Sí i millor
organitzada per la FECETC i el plenari del districte de Les Corts de Barcelona.

El Plenari de Les Corts
va comptar amb la

sub'tulació en directe
per a les persones sordes per
incloure-les en la par'cipació
social i de polí'ca local.

SI vols anar a un acte,
el que sigui, i necessites
que sigui ACCESSIBLE
posa’t en contacte amb
accessibilitat@acapps.org
tel. 93 210 55 30
Whatsapp 620 99 34 22

BREUS INFORMATIUS
NOVA DIRECTIVA EUROPEA. Amb l’objec'u de garan'r la plena par'cipació a la
societat de les persones amb discapacitat la Comissió Europea ha aprovat l’Acta
Europea d’Accessibilitat perquè els productes, béns i serveis siguin accessibles.
Amb aquesta normava es vol aconseguir la igualtat de parcipació de les persones
amb discapacitat i de la gent gran i s’anima al sector empresarial a ser innovadors per comptar amb productes i serveis més accessibles (com el servei de telefonia i d’emergències 112). Els estats membres ndran tres anys per adaptar la seva legislació a la direcva europea i sis per aplicar els canvis.
PRESTACIONS SOCIALS. A par'r de l’1 d’abril, les persones amb un grau de discapacitat del 33% podran
accedir també als beneﬁcis de la Targeta Daurada de Renfe pels serveis ferroviaris prestats per Renfe
(ﬁns ara només se’n beneﬁciaven les persones amb un grau de discapacitat del 65%).Les persones beneﬁciàries d’aquesta targeta tenen descomptes ﬁns a un 40% en els bitllets dels serveis de Rodalies, Mitja
Distància, AVE i Llarga Distància.
SENSIBILITZACIÓ A SABADELL, BALAGUER I LA BARCELONETA. Aquest mes, Domingo Reina, treballador
social i tècnic d’Accessibilitat d’ACAPPS, ha portat a centres cívics d’aquestes poblacions la xerrada
La pèrdua audi(va: prevenció i sensibilització adreçades i enfocades al col·lecu de la gent gran.
www.acapps.org
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Cultura accessible
El jardín de los cerezos, al Teatre Nacional de Catalunya
El clàssic de Txèkhov protagonitzat per una gran Carmen Machi. Ofegats pel pes dels deutes, els
amos d’una vella hisenda es veuran forçats a subhastar la seva ﬁnca, on hi ha un emblemà'c
hort de cirerers. El nou comprador serà el ﬁll dels an'cs serfs, que voldrà conver'r la propietat
en un complex vacacional. Per tal d’aproﬁtar bé els terrenys, però, caldrà talar el famós hort
dels cirerers.
Dia: Dissabte 13, a les
20:00, i diumenge 14 d’abril, a les 18:00.
Lloc: TNC. Pl. de les arts 1.
Barcelona.

Repar'ment: Carmen Machi, Nelson Dante, Paco Déniz, Isabel Dimas, entre altres.
Accessibilitat: Les persones usuàries del subtulat poden adquirir les seves localitats a les
següents zones: a partir de la segona mitja de "Platea"; Sala petita: a les butaques aconsellem
adquirir les localitats en el sector imparell (butacas 3 a la 17), a partir de la fila 7 i fins a la 10.
També hi ha bucle magnè'c (recordeu acvar la posició “T” del vostre audiòfon o implant)

i al maig:
Voltaire y Rousseau/La disputa
al Teatre Auditori Sant Cugat

Shirley Valen*ne
al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa

Dia: Divendres 24 de maig, 21:00.
Lloc: Teatre Auditori Sant Cugat. Pl. Victòria
dels Àngels. Sant Cugat del Vallès.
Mesures d’accessibilitat per a les persones
sordes: subtulació en directe. Bucle. So de
sala ampliﬁcat.

Dia: Diumenge 26 de maig, 18:00.
Lloc: CAET. Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.
Pl. De Maragall, 2. Terrassa
Mesures d’accessibilitat per a les persones sordes: subtulació en directe. Bucle. So de sala ampliﬁcat.
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