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Laboral– en Xarxa     

Sumem un any més en el programa Incorpora 

de l’Obra Social “la Caixa”  

Un any més, ACAPPS ha signat el conveni de 

col·laboració amb el programa Incorpora de l’Obra 

Social “la Caixa”.  

 

Amb la renovació de l’acord, és el tretzè any que for-
mem part de la xarxa, integrada per 78 en!tats socials 
d'inserció laboral a Barcelona. Sumem, així, esforços 
per a un objec!u comú: la integració social i laboral 
plena de les persones amb discapacitat i/o en risc 
d’exclusió social. 

Incorpora vol que les persones amb dificultats 
afegides per accedir al món laboral s'hi puguin 
incorporar amb més facilitat.  
 

QUÈ T’OFERIM AMB EL PROGRAMA  
INCORPORA? 
Si tens discapacitat audi va i busques FEINAFEINAFEINAFEINA: 
un servei integral gratuït amb tècnics/ques 
d'inserció laboral que t’orientaran en la recerca 
de feina 
 
Si ets una EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA: 
proporcionem tot l'assessorament  
que l'empresa necessita, i també un suport 
complet en totes les fases del procés: des de la 
selecció fins a la plena integració en el lloc de 
feina.  

laboral1@acapps.org         

 tel. 93 210 55 30    

whatsapp 600 40 16 31   

Àngels Videla, presidenta d’ACAPPS, va signar el conveni. 

#InclouFutur, el servei de la Xarxa per a la Inclusió 

Laboral de Barcelona (XIB) 

ACAPPS, juntament amb les altres en!tats membres de la Xarxa i  
l’equip d’assessorament Laboral de L’ins!tut Municipal de Persones amb Discapaci-
tat oferim, a través del programa Inclou Futur, un servei integral d’assessorament i 
d’acompanyament a la inclusió laboral adreçat  a les empreses  i a les persones amb 
discapacitat o amb trastorn de salut mental. 
 
En el marc de la XIB es va presentar, el passat 30 de gener, el Pla d'Acció per a la In-
clusió Social, l'Ocupació i la Promoció Econòmica de les persones amb diversitat fun-
cional amb Barcelona Ac!va i l'Ins!tut Municipal de Persones amb Discapacitat 
#TreballEnXarxa  

 
 

A ACAPPS acabem d'ac!var la nostra pàgina a LINKEDIN on podràs seguir la nostra 
ac!vitat en #InsercióLaboral i #feina enfocat a empreses, persones amb 
#discapacitatAudi!va i organitzacions. Benvinguts/des:  
h@ps://www.linkedin.com/company/acapps/   
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Cultura accessible 
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La Bona persona de Sezuan, al Teatre Nacional  

de Catalunya 

En una Xina imaginaria, tres déus visiten el país en busca d'una bona persona. Satisfets 

d'haver conegut la jove Xen Té, que els ha acollit a la seva casa, premiem la noia amb di-

ners a canvi que viva sempre bondadosament. Gràcies a la petita fortuna que li ha rega-
lat, Xen et deixarà la prostitució per obrir un estanc de tabac. Aviat, però, la misèria en la 
qual malviuen els seus ciutadans acabarà dificultant seriosament que pugui complir el man-
dat dels déus. 

Repartiment: Míriam Alemany, Joan Carreras, Jordi Figueras, Mercè Pons i Clara Segura, 
entre altres. 

Accessibilitat: Les persones usuàries del subtitulat poden adquirir les seves localitats a les 
següents zones: a partir de la segona mitja de "Platea"; Sala petita: a les butaques aconse-
llem 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 magnètic (recordeu activar la posició “T” del vostre audiòfon o im-

Dia: Dissabte 23, a 
les 20:00, i diumenge 
24 de febrer, a les 
18:00. 

Jane Eyre, al Teatre Auditori Sant Cugat i al Teatre Ta-

Ariadna Gil dóna vida a la heroïna romànIca, lliure i independent de "Jane Eyre", de la cèlebre 

novel·la de CharloLe Brontë en aquest muntatge de Carme Portaceli, recolzat en l'aInada 

adaptació d'Anna María Ricart i en un reparIment de primer nivell comandat per Abel Folk. 

ReparIment: Ariadna Gil, Abel Folk, Jordi Collet i Gabriela Flores, entre altres 

Accessibilitat: Les persones usuàries del subItulat poden adquirir les seves localitats al primer 
amfiteatre per a una millor visibilitat. També hi ha bucle magnèIc (recordeu ac!var la posició 
“T” del vostre audiòfon o implant) i so de sala amplificat. 

Dia: Divendres 1 de març les 21:00 
Lloc: Teatre Auditori Sant Cugat.  
Pl. Victòria dels Àngels. 

Dia: Dissabte, 2 de març les 21:00 
Lloc: Teatre Tarragona.  
Rambla Nova, 11. Tarragona. 


