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1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Acta de l'Assemblea ordinària de 13 de juny de 2018

2. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS

1
2
3

Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018
Presentarem els comptes auditats sense cap salvetat
Evolució de resultats en els darrers 5 anys
ANYS

INGRESSOS € (subvencions)

400

ROMANENT €

2014

380.959

(358.222)

15.845

2015

290.959

(265,349)

6.624

2016

316.731,50

(282,306)

4.466

2017

308.173,70

(282.990)

1.839
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INGRESSOS:
(subvencions:

DESPESES:

DESPESES DESGLOSSADES

2014

2015

2016

2017

2018

340.908,04

Treballs d'empreses externes 29.077,41 €

Sous i salaris

300.525,96)

Arrendaments

17.694,41€

373.213,87

Subministraments

5.847,21€

Seguretat Social
-a càrrec d'ACAPPS- 49,835,27 €

Impostos i tributs

392,70€

Altres despeses

40.844,27 €

Altres serveis exteriors

46.036,85€

Amortitzacions

520,03 €

ROMANENT: - 32.305,79

179.14127 €

4

Presentació escrita de l'auditor

5

Presentació del Balanç

6

Presentació del compte de resultats

7

Quota de socis/es desgravable.
ACAPPS és entitat declarada d'Utilitat Pública.

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS
foto: freepik

4. MEMÒRIA
D'ACTIVITATS

2018

Més de 20 anys oferint

SERVEIS INTEGRALS
d'atenció a les

PERSONES AMB SORDESA
I LES SEVES FAMÍLIES

àrea FAMÍLIES

Impulsem el Programa de Logopèdia gràcies al qual oferim el copagament de sessions de logopèdia.
Facilitem la trobada amb les mares i pares guia: famílies que han viscut la mateixa situació.
Promovem accions de sensibilització en l'àmbit educatiu i de relació amb els CREDAs.
Organitzem sessions formatives segons els interessos de les famílies (escola de famílies), el 2018
amb les següents xerrades:
Xerrada Ordenació successòria i règim fiscal de les famílies amb membres amb discapacitat auditiva amb
Montse Benito, assessora jurídicofiscal de la discapacitat.
Taller gratuït de connectivitat per a joves coorganitzat amb T-Oigo

Col·loqui per a famílies amb fills/es amb IC de 0 a 6 anys La interacció comunicativa de les famílies amb
l’infants amb IC. Amb Núria Silvestre i Carrasumada Serrano de la GISTAL i la doctoranda Rocío Concha de la
Universitat Autònoma de Barcelona

fem família!

Organitzem activitats de lleure per trobar-nos les famílies: mares,
pares, fills/es sords/es i germans/es, tots i totes!
Aquestes activitats propicien la interelació de les famílies que comparteixen moments d'esbarjo i, els
petits, moments de joc i de complicitat.
DINAR DE PRIMAVERA · 11 de juny

INVITACIONS AL MUSEU DEL BARÇA

SORTIDA AL PARC DEL TIBIDABO · 15 de juliol

SORTIDA SENTIM ELS AVIONS
29 de setembre

àrea PERSONES SORDES POSTLOCUTIVES
Des del Servei d'Atenció i Suport a les Persones Sordes Postlocutives acollim les persones
que han perdut audició i oferim les eines necessàries perquè puguin tornar a
sentir-se connectades amb la família, els/les amics/gues i el seu entorn.

2

Creiem en l'AUTONOMIA PERSONAL i amb els RECURSOS que la fan possible:
la lectura labial i l'entrenament auditiu,
les pròtesis auditives (els audiòfons i implants coclears)
i els mitjans de suport a la comunicació oral, com la
subtitulació, el bucle magnètic i les emissores FM.

àrea LABORAL
Enfocats a aconseguir insercions laborals de qualitat a l'empresa ordinària. Fomentem la contractació
i la gestió d'ofertes d'empreses ordinàries, amb contractes de llarga durada i de qualitat. Per aconseguirho, sensibilitzem les empreses i fem treball amb suport.
De la formació a la feina. Fomentem i millorem l'accés a la formació, clau per aconseguir un millor
accés al mercat laboral. Campanya #PotsArribarOnVulguis.

INNOVEM

Per aconseguir millors resultats, provoquem canvis i posem en marxa un nou programa de formació per
a la inclusió laboral: Uno a Uno.
PROGRAMA UNO A UNO
Ens sumem al projecte pioner de la Fundación ONCE adreçat a joves
amb discapacitat. OBJECTIU: oferir-los una formació per poder-los
preparar en un ofici i, amb aquests coneixements, facilitar el seu
accés al mercat laboral.
Els 5 joves participants van escollir la formació d'auxiliar de
magatzem. Tots van aconseguir el certificat acreditatiu amb el carnet
de carretoner/a.

COOPEREM

Amb les empreses per aconseguir l'èxit en la inserció laboral.
Mostrem al texit empresarial les CAPACITATS dels professionals amb sordesa per desenvolupar
eficaçment una feina.
Assessorem i acompanyem en el procés d'inserció, tant als professionals com a les empreses.
Estem molt contents amb el rendiment i l'esforç del Carlos (jove amb sordesa, tècnic d'automoció). A la nostra
empresa no ens costa contractar persones amb discapacitat, a Barcelona tenim 4 persones en plantilla. Des
de Volkswagen Group Retail Spain volem traslladar al sector empresarial que no s'han de tenir prejudicis amb cap
tipus de discapacitat. Si la persona respon al perfil professional i té il·lusió per treballar, endavant.
Helena Bázquiz. Tècnica de Recursos Humans del grup Volkswagen

EMPRESES AMIGUES, COMPROMESES, VALENTES, RESPONSABLES

treballem en xarxa amb:
Les entitats membres de la Xarxa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa".
La XIB, la Xarxa Barcelona per a la inclusió al Mercat Ordinari de Treball de l'Ajuntament de Barcelona.
El conjunt d'entitats del COCARMI, amb els quals reivindiquem estabilitat en el finançament de les entitats
que fomentem la inserció laboral de les persones amb discapacitat en pro de les polítiques actives
d'ocupació

àrea INSTITUCIONAL I D'INCIDÈNCIA POLÍTICA
ACCIONS AMB SUPORT FEDERATIU

1. ENFORTINT les associacions de la Federació ACAPPS
D'acord amb el compromís adoptat per la Junta Directiva d'enfortir la federació i emprendre noves
accions per defensar els drets de les persones sordes que es comuniquen oralment en el termini 20172021, el 2018:
S'inicia el Procés Estratègic de la Federació ACAPPS per plasmar i projectar la missió, visió, objectius i
accions estratègiques de l'entitat. A través de la consultora Tàndem Social es realitzen sessions de
treball internes i col·laboratives en què hi participen l'equip tècnic i els membres de les juntes directives
de la Federació ACAPPS i les seves associacions (Barcelona, Vallès i Lleida). El procés es tancarà el 2019.

2. treballem en XARXA!
Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu de la discapacitat. Gràcies a aquesta
pràctica col·laborativa, compartim i aprenem altres enfocaments, perspectives i metodologies. I, amb això,
guanyem en la qualitat dels nostres serveis i en capacitat per aconseguir els nostres objectius.
Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes
ACAPPS Barcelona, ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida formen la Federació ACAPPS, des d'on s'articulen les
accions conjuntes en defensa i promoció dels drets de les persones sordes arreu del territori.
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
Formem part de la plataforma autonòmica de representació de les persones amb discapacitat i
les seves famílies i de defensa dels seus drets.
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Estem adherits a aquest òrgan participatiu i de representació de les entitats de pacients davant
l'Administració.

Confederación FIAPAS. Som entitat membre de la plataforma estatal de representació de les persones sordes i
les seves famílies. Formem part de les xarxes de treball: Atención y apoyo a las familias, Intervención
Logopédica, Inserción Laboral y Accesibilidad
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Participem a l'Acord Ciutadà per promoure i treballar per a una Barcelona inclusiva en tots els àmbits:

Obra Social la Caixa
Sumem 12 anys amb el Programa Incorpora per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat auditiva a
l'empresa ordinària.

3. representem les persones sordes que es comuniquen ORALMENT
CODISCAT. Formem part, en representació de les persones sordes que es comuniquen oralment i les seves famílies,
del Consell de la Discapacitat de Catalunya, creat el 2016. Amb el CODISCAT, el govern facilita la participació activa
dels col·lectius de la discapacitat en els processos d'adopció de les polítiques i els programes que ens afecten
directament.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Hi treballem col·laborativament per a la inserció laboral a l'empresa
ordinària; pel foment de l'autonomia de les persones sordes i per mantenir l'atenció i suport a les famílies amb fills/es
amb sordesa. Participaciò activa del president, Raimon Jané, al Consell General de Serveis Socials en representació del
COCARMI.
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Per fomentar l'accessibilitat a la comunicació per a tothom i per a
l'ocupabilitat de les persones sordes.

4. Defensem l'ensenyament inclusiu i de qualitat a l'alumnat sord en modalitat
ORAL en totes les etapes educatives
Incidim al Departament d'Ensenyament en la necessitat
de complir l'estipulat en el Decret d'Atenció Educativa a
l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, invertint en:
logopedes especialitzades en el treball auditiu i de llenguatge oral
recursos tecnològics que donin suport a la comunicació oral:
materials educatius audiovisuals subtitulats, subtitulació dels actes
importants als centres educatius i els mitjans de suport
que necessitin (bucle, emissora FM,...) per garantir la seva plena
inclusió a l'escola.

PERQUÈ:

1.933

ALUMNES SORDS
ESCOLARITZATS
EN MODALITAT ORAL

EL

DE L'ALUMNAT SORD

91%

MÉS DEL

70%

DE L'ALUMNAT SORD

HA SUPERAT L'ENSENYAMENT SECUNDARI
OBLIGATORI (ESO) XIFRA COMPARABLE A LA
MITJANA GENERAL DE L'ALUMNAT OIENT.

La plena inclusió dels i de les estudiants amb discapacitat auditiva a la Universitat és una línia
de treball prioritària de la nostra entitat.
Sensibilitzem a l'alumnat sord de secundària i a la comunitat universitària del dret, reconegut per la llei
d'Accessibilitat, de disposar de les mesures necessàries per accedir als continguts de la formació.

Hi ha una mitjana de

amb discapacitat auditiva matriculats cada curs acadèmic
100 estudiants
a les Universitats catalanes (des de 2011).

I workshop per una Universitat accessible a la comunicació.
En el marc del projecte Per a una Universitat accessible, vam voler conèixer de forma directa l'opinió i la visió de les
persones amb discapacitat auditiva que estan estudiant a la Universitat. En aquest primer workshop, van participar 11
estudiants vinculats a ACAPPS i es va crear un grup d'universitaris/es per continuar treballant en els objectius traçats.

5. ens movem per l'accessibilitat
En el Consell per a la Promoció d'Accessibilitat i
actius per al Decret d'Accessibilitat.
Ens hem reunit amb 42 ajuntaments d'arreu de
Catalunya per informar-los de la necessitat que
adaptin els seus plans municipals d'accessibilitat
a la Llei d'Accessibilitat 13/2014.

El 2018 ens hem reunit amb els ajuntaments de:
BARCELONA
BADALONA
FIGUERES
GAVÀ
LA LLAGOSTA
LLEIDA

SABADELL
SANT ADRIÀ DEL BESÒS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
TARRAGONA
TERRASSA

Des del Servei d'Accessibilitat a la Comunicació fem accessible per a les persones sordes o amb pèrdua
auditiva qualsevol acte i garantim el dret a la participació de les persones amb discapacitat tal i com
s'estableix a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

EL 2018 HAN ESTAT INCLUSIUS:

EN XIFRES:

236
463

HORES D'ACTES
ACCESSIBLES (SUBTITULATS
I/O AMB BUCLE MAGNÈTIC

PERSONES BENEFICIÀRIES

àrea COMUNICACIÓ
PERQUÈ EN CADA ACCIÓ, COMUNIQUEM!

Apostem i impulsem la nostra presència online: comuniquem via xarxes socials,
e-mailings i activem el nou web el febrer de 2018.

SENSIBILITZACIÓ:
Tertúlia al programa "Tots Som Iguals" a Ràdio Estel
Entrevista a Raimon Jané, president de l'entitat, al diari El Punt Avui
Reportatge Alumnes sords, els estem escoltant?. Diari de l'Educació
Tertúlia al programa Ben Trobats Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
Campanya de comunicació 20 anys fent feina del del Servei d'Inserció Laboral. Ressò
de la nota de premsa als mitjans El Periódico, La Vanguardia i el Diari de la Discapacitat
Campanya de comunicació 9a edició dels Premis Federació ACAPPS i de les 23es
Jornades. Ressò de la nota de premsa als mitjans Diari de la Discapacitat i webs
Universitat Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Terrassa i CREDAs Catalunya
Central i Comarques II

FORMACIÓ

23a edició Jornades de Formació de les Persones Sordes en Modalitat Oral
(17/11 auditori Casa del Mar). Vam comptar amb les sessions de Salut, d'Educació
Inclusiva, de Tecnologia i d'Accessibilitat.
També vam comptar amb els Premis Federació ACAPPS, lliurats a la Universitat
Autònoma de Barcelona i a l'Antoni Salamero pel seu voluntariat.

Properes Jornades:
26 d'octubre de 2019
a l'auditori Casa del Mar

Venda de roses solidàries com a entitat de la XIB.
Sant Jordi 2018
El dia de Sant Jordi vam tenir l'oportunitat de tenir una parada de venda de roses solidàries
al pati de l'Ajuntament de Barcelona: visibilitzem la sordesa; sensibilitzem sobre la nostra
tasca social i captem fons per als nostres programes. Raimon Jané, president de la
Federació ACAPPS, va lliurar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el llibre "Sords
profunds però sentim i parlem" de la il·lustradora i vicepresidenta d'ACAPPS, Marta
Capdevila.

Associa't a la Festa. Mostra de la Mercè 2018
Taller infantil, "L'aparell del futur", en el marc de l'Associa't a la Festa Mercè 2018.
Presentem una activitat de sensibilització entorn la sordesa per al públic infantil a través
d'un taller de manualitats amb material reciclat i joc cooperatiu.
Activitat duta a terme amb el suport de 7 joves voluntaris/es d'ACAPPS.

Liderem la campanya de captació de fons Giving Tuesday
2018 per a recanvis i reparacions d'Implants Coclears

En benefici del Banc de Material per als recanvis i reparacions dels implants coclears
de l'Obra Social Sant Joan de Déu per a les famílies amb pocs recursos econòmics.
Aconseguim 1.000€ i 18.600 impactes.

La nostra tasca és possible GRÀCIES a:
FINANÇAMENT PÚBLIC:

FINANÇAMENT PRIVAT:

ALTRES COL·LABORACIONS:

FUNDRAISING:

ELS NOSTRES RESULTATS:
memòria
d'associació
d'utilitat
pública

1.025

socis/es han estat la
nostra raó de ser

ACTIVITAT
Servei d'Atenció i Suport a les Famílies

BENEFICIARIS/ES

Famílies ateses
Demandes resoltes a famílies
Famílies beneficiàries de logopèdia

70
231
47

Servei d'Atenció i Suport a les persones
Sordes Postlocutives
Persones sordes postlocutives ateses
Grup d'Ajuda Mutua
Curs de lectura labial (adults)

48
15
44

Servei d'Inserció Laboral

168

Servei d'Accessibilitat a la Comunicació

463

Comunicació

4.813

(seguidors xarxes i subscriptors butlletí)

23a Jornades de Formació de les Persones
Sordes en Modalitat Oral

175
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PROFESSIONALS INTERNS

PROFESSIONALS EXTERNS

SERVEIS D'ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
D'ATENCIÓ I SUPORT A LES PERSONES
SORDES POSTLOCUTIVES

LOGOPEDES

Conxi Rafael · Laia Soler · Laia Sullastres ·
Paula Quirante · Andreu Espinach · Xavier Font

Alicia Bailey · Maria Depoorter · MªElizabeth Estrada·
Judith Garcia · Montserrat Garcia · Susana Garcia
Lidia Linares · Maria Majoral · Núria Martí ·
Silvia Montoliu · Esther Muñoz · MIM Psicologia
Neuroesplugues · Graciela Oliva · Elena Parra ·
Alba Pinedo · José Luis Puente · Mercè Pueyo ·
Anna Pujol Estela Ruiz · Meritxell Sole · Centre Thais
Carla Trasserra · Laura Vela · Agnes Wehr

SERVEI ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ

ALTRES SERVEIS

Magda Giralt

SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL

Domingo Reina

ADMINISTRACIÓ

Montserrat Villarroya i Sílvia Molet

Esintel y MG (Manteniment) · Aurora Gassull (Formació)
Serveis Informàtics Massagué · Ana Rossell (Consultoria)
IOP, Activa auditores i Notaria Enrique Oliver Molinos
(gestió) · Salvador Fontclara

RETRIBUCIONS: 229.263,32€

RETRIBUCIONS 51.578,153 €

SOUS I ASSIMILATS

179.141,27 €

CÀRREGUES SOCIALS

50.122,05 €

JUNTA DIRECTIVA
RETRIBUCIONS: 0€

SERVEIS PRESTATS PER SUPORT FEDERATIU
Clara Planas (Direcció)
Francina Ballester (Comunicació)
SERVEI ACCESSIBILITAT
Subtil · Oriol Torres · Patri Rodríguez

ALTRES SERVEIS
Ramon Parera; IOP; Activa auditores i Notaria
Enrique Oliver Molinos (gestió) · Tàndem Social,
SCCL (Consultoria) · Serveis Informàtics Massagué

5. PROPOSTA 2019
PLA ESTRATÈGIC de la Federació ACAPPS i entitats associades
La junta directiva i l'equip tècnic d'ACAPPS Barcelona participa, com a entitat membre, en el Pla Estratègic
de la Federació ACAPPS.
Nou ORGANIGRAMA a ACAPPS
La Laia Sullastres, coordinadora del Servei d'Inserció Laboral d'ACAPPS des de 2008, assumeix la direcció
tècnica d'ACAPPS.
Canvi de LOCAL social
Està previst iniciar, al setembre, l'activitat d'ACAPPS i de la Federació ACAPPS a un nou local, ubicat al carrer
Nàpols 351 i adequat a les necessitats actuals i de futur de les entitats.
FAMÍLIES
Obrim el Programa de logopèdia per a infants i joves amb sordesa.
LABORAL
nou programa que té com a objectiu transformar les possibilitats de trobar feina. ACAPPS ha estat acollida
per posar en marxa, a Catalunya, la metodologia DIMMB creada per Rubén Riós, actor i director gallec amb
el suport de la Fundación ONCE.
El 2019 hem presentat públicament el projecte acompanyats de Rubén Riós i l'hem posat en marxa a
ACAPPS.

6. PRECS I PREGUNTES

GRÀCIES PER ASSISTIR!

