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Els audiòfons connuen sent l’única pròtesis externa amb una
injusﬁcada discriminació per raó d’edat
Ja s’ha publicat al Butlle$ Oﬁcial de l’Estat (BOE) la
nova Ordre que inclou l’actualització de la prestació
relava a les pròtesis audives (audiòfons i components externs dels implants audius) a la Cartera
Ortoprotèca del Sistema Nacional de Salut
(SNS). Després de dècades de reivindicació, es conﬁrma que una vegada més ens trobem davant d’una
no,cia agredolça per a les persones amb sordesa i les
seves famílies ja que, tot i havent-se produït millores
evidents amb aquesta actualització, el catàleg resultant no aporta la resposta que requereixen les necessitats de les persones amb sordesa i les seves famílies.
Els audiòfons connuen sent l’única pròtesi externa
de la Cartera Ortoprotèca amb una injusﬁcada discriminació per raó d’edat per accedir a la prestació
prevista, fet que perpetua la discriminació que pateixen les persones sordes i les seves famílies.
Per avançar cap a la cobertura universal, FIAPAS, de
la qual en som entat membre, va proposar al Ministeri una ampliació progressiva per trams d’edat, sent
els 26 anys el primer tram a assolir en un únic termini
i per a tot el tram. La decisió ﬁnalment adoptada, d’acord amb les comunitats autònomes, estableix l’increment ﬁns a aquesta edat, però de forma gradual i

començant amb una ampliació només ﬁns als
20 anys d’edat i incorporant cada any un nou
tram, mínim de dos anys, ﬁns a arribar els vint
anys. És a dir, la cobertura ﬁns als 26 anys ens
apropa a l’any 2023.
No obstant això, en termes generals, en aquesta actualització s’han ngut en compte gran
part de les propostes realitzades per FIAPAS,
tant pel que fa als audiòfons, com amb
la inclusió de la banda elàsca amb processador de conducció òssia incorporat per a infants, previ a la cirurgia. També s’han inclòs els
components externs dels implants audius (de
conducció òssia, coclears, de tronc cerebral i
d’oïda mitjana).
El proper dia 1 de juliol entrarà en vigor aquesta actualització. A parr d’aquí, les comunitats
autònomes ndran sis mesos per adaptar les
seves respecves carteres, podent anar més
enllà dels mínims comuns ara establerts i regulant d’altra banda condicions que els corresponen en exclusiva, com són els períodes de renovació i la forma d’abonament de la prestació.

Ens movem arreu del territori per estendre els nostres serveis
d’atenció a les famílies i d’orientació i inserció laboral
Laia Sullastres i Magda Giralt, responsables de
les àrees d’orientació laboral i d’atenció a les
famílies d’ACAPPS respecvament, van explicar què fem i oferim en els programes dels
nostres serveis. Un cop més, les famílies van
coincidir en l’interès per les assegurances dels
implants coclears i pel programa de logopèdia
pel qual oferim copagament en les sessions de
logopèdia.
Prop d’una cinquantena de persones, mares i pares
Els i les joves, per la seva part, van voler
amb infants sords i joves en edat laboral, van assisr
conèixer com funcionava l’inerari d’inserció
a la presentació dels serveis d’Atenció i Suport a les
laboral d’ACAPPS per poder-lo iniciar.
Famílies i d’Orientació i Inserció Laboral d’ACAPPS al
CREDA Comarques II, a Sant Adrià del Besòs, el passat 9 de maig. També ens van acompanyar, per part
del CREDA, la seva directora,
Imma Mayo, i l’equip
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de logopedes.

famílies
Sorda familiar: naveguem amb el CN El Valís

15 famílies d'ACAPPS van parcipar a la sorda
amb una embarcació de vela el 27 d'abril al Club
Nàuc El Balís. Van viure l’experiència 27 nens i
nenes d'ACAPPS, d'entre 4 i 16 anys. Malgrat algun pet mareig, tots i totes van coincidir en què
s'ho van passar genial i que tornarien a reper l'ex-

periència. Va ser un dia magníﬁc en què vam poder disfrutar d'una nova acvitat esporva gràcies al Club Nàuc El Balís. També va quedar demostrat que els nens i nenes, malgrat que porn
audiòfons i/o implants coclears, poden fer acvitats aquàques i no passa res!
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RESERVEU LA DATA: el dissabte,
15 de juny, anem a Port Aventura.
Entrades a preu reduït!
Qualsevol edat és apta per disfrutar com un infant al parc
d’atraccions de Port Aventura. Per això, a ACAPPS hem
aconseguit entrades a un preu molt especial per a totes
les persones i famílies associades (adults/es i infants).
Entrades a preu reduït: 20€ per persona. Els menors
de 4 anys, gratuïta.
Cal que ens comuniqueu el número d’entrades que necessitareu i el nom, cognoms i edat de les persones
que vindreu al correu electrònic saaf@acapps.org
Abans del 31 de maig, caldrà que feu el pagament del cost total del número d’entrades que hagueu
sol·licitat al número de compte d’ACAPPS: ES98 2100 3000 1322 01563876 Concepte: Nom família +
núm. d’entrades + Port Aventura Per exemple: Soler Garcia. 4 Port Aventura

MOLT IMPORTANT!:
*Punt i hora de trobada: davant de les guixetes de Port Aventura
*Hora de lliurament de les vostres entrades: de 10:00 a 10:30
(l’hora d’obertura del parc és a les 10:00 i, així, evitem cues i aglomeracions). Demanem puntualitat per a l’Organització.
*Per a qualsevol incidència, el dia de l’acvitat us podreu posar en
contacte amb nosaltres al tel. 620 99 34 22
*Si no us presenteu a l’acvitat, no podrem retornar-vos els diners de les entrades.
*Donat que hi ha moltes atraccions aquàques, us aconsellem
portar banyador, roba de recanvi, crema solar i gorra, especialment per als infants.

Recorda!
DIA: dissabte, 15 de juny. De 10:00 a
10:30 reparm les entrades. El parc
tanca a les 20.00
LLOC: Port Aventura. Avda. Del Batlle
Pere Molas, km 2. Vilaseca. Tarragona
INSCRIPCIONS: per correu electrònic a
saaf@acapps.org

Gràcies a la col·laboració de:
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L’acollida a la universitat i una major accessibilitat a la
comunicació en els estudis són les principals demandes del
Grup d’Estudiants universitaris/es d’ACAPPS

El passat 3 de maig el grup d’estudiants universitaris d’ACAPPS es van reunir amb Laia Sullastres, coordinadora del Servei d’Orientació i Inserció Laboral, i l’Anna Rosell, consultora i assessora en el projecte per a una Universitat Accessible per comparr les conclusions del treball d’anàlisi que estan
realitzant per millorar el pas d’un/a estudiant amb
discapacitat audiva per la Universitat.

necessari que aquestes siguin accessibles
a la comunicació (amb suports com la
subtulació en directe, les emissores FM,
el bucle,...) perquè l’alumnat amb sordesa pugui accedir a les exposicions dels
seus companys i, en la seva exposició,
poder accedir amb facilitat a les preguntes del tribunal.

Essencialment, els propis estudiants membres del
grup han idenﬁcat tres moments claus dels estudis
universitaris que requereixen un major suport per
part de la universitat:

Un altre focus d’interès és que es facili l’immersió lingüísca per a l’aprenentatge de l’anglès o altres llengües estrangeres a través, per
exemple, de places reservades per a persones
amb discapacitat al programa europeu
ERASMUS i de beques per estudiar idiomes.

1.

2.

3.

Inici dels estudis. Consideren que seria convenient que les universitats nguessin un protocol acollida a l’estudiant abans de l’inici del
curs: per informar-lo del servei a l'estudianta
amb discapacitat i dels recursos que pot
sol·licitar al llarg dels seus estudis. També consideren recomanable la ﬁgura d’un mentor/a,
un estudiant de la Universitat, també amb discapacitat audiva, que els pogués ancipar
que es trobaran.
Durant els estudis, cal fer visible els recursos
d’accessibilitat disponibles per als estudiants
amb discapacitat audiva per poder assisr a
seminaris o altres actes que organitzi la Universitat.
Exposicions orals de ﬁ de grau i/o màster. És
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Finalment, el grup vol posar en marxa sessions
informaves per als estudiants de batxillerat
amb discapacitat audiva per fer visibles les
seves experiències d’èxit, generar-los conﬁança
i donar—lis suport en la presa de decisió d’accedir a la universitat.
Si ets un/a estudiant amb discapacitat audiva
d’acord amb el nostre projecte i et vols afegir
al grup d’ACAPPS, posa’t en contacte amb nosaltres al correu coordinaciosaes@acapps.org.
Segueix els nostres hashtags al twider:

#PotsArribarOnVulguis
#UniAccessible
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accessibilitat
Durant l’abril i maig hem
subtulat 11 actes en
directe per a les persones
sordes.
La subtulació és la mesura d’accessibilitat universal a tot el col·lecu de les
persones amb discapacitat i/o pèrdua
audiva.
Hem subtulat xerrades sobre la prevenció de la pèrdua audiva als casals d’Alcanar i de Lleida (veure
peu de pàgina); l’acte de lliurament dels Premis Vila de Gràcia; la Junta Electoral del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, la compareixença al Parlament en relació la revisió del Codi Civil de Catalunya (veure pàg. 2
i 3), la trobada del grup d’estudiants universitaris/es d’ACAPPS (veure pàg. 9) i la Jornada Làbora, a la fotograﬁa. També les dues sessions del taller d’Educació Financera a ACAPPS amb el suport del voluntariat
de l’Obra Social “la Caixa”.

L’acte de lliurament dels
Premis Vila de Gràcia va
comptar amb la

subtulació en directe
per a les persones sordes per
incloure-les en la parcipació
en els actes socials i culturals.

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
DIA MUNDIAL DE LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’ACCESSIBILITAT 2019. Es
va celebrar el 16 de maig a tot el món per conscienciar sobre la importància de l’accessibilitat digital per a una societat més inclusiva. Per segon
any consecuu, el grup de recerca TransMedia Catalonia de la Universitat
Autònoma de Barcelona el va celebrar amb l’Open Day, una jornada de
portes obertes.
RECERCA. L’hospital Ramon y Cajal dissenya una nova eina diagnòsca de variacions genèques associades a la sordesa hereditària Més informació: bit.ly/2WuNdaW
AL VALLÈS: Per 1er cop, la Fira Modernista de Terrassa va ser més accessible a les persones amb discapacitat i/o pèrdua audiva. Durant el cap de setmana de la ﬁra, el passat 11 i 12 de maig, es van oferir un
total de 13 rutes guiades pel patrimoni modernista amb ampliﬁcadors de so i bucles magnècs individuals.
SENSIBILITZACIÓ A LLEIDA I A ALCANAR. Aquest mes, Domingo Reina, treballador social i tècnic d’Accessibilitat d’ACAPPS, ha portat als centres cívics d’aquestes poblacions la xerrada La pèrdua audiva:
prevenció i sensibilització adreçades i enfocades al públic adult i col·lecu de gent gran.
www.acapps.org
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Cultura accessible
El dolor, amb Ariadna Gil
al Teatre Nacional de Catalunya

Todas las noches de un día
al Teatre Goya

Dia: 1 i 2 de juny
(20.00 i 18:00)

Dia: 8 i 9 de juny
(18:00 i 18:30).

Lloc: Teatre Nacional de
Catalunya.

Lloc: Teatre Goya.
Joaquín Costa, 68. Barcelona.

Argument: La guerra ha acabat. Una dona espera
el retorn del seu marit, presoner a un camp de concentració, mentre que té una relació amb un altre
home amb qui ha parcipat en la resistència.

Argument: Rodejat d’urbanitzacions, sobreviu
un jardí amb el seu hivernader. Però ha passat
molt temps d'ençà que el veïnat va veure per
úlm cop a la Sílvia, la propietària de la casa.

Mesures d’accessibilitat per a les
persones sordes: subtulació en directe. Bucle. So
de sala ampliﬁcat.

Mesures d’accessibilitat per a les persones
sordes: subtulació en directe. Bucle. So de
sala ampliﬁcat.

van ser accessibles
Voltaire y Rousseau/La disputa al Teatre Auditori Sant Cugat
Shirley Valenne al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
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