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Butlletí Informatiu de la Federació ACAPPS 
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     

 

Presentem resultats de 2018 a l’Assemblea d’ACAPPS:  
atenem 345 persones amb discapacitat audi�va 

El passat 19 de juny vam celebrar 
l’Assemblea General Ordinària ober-
ta a les persones sòcies de l’associa-
ció ACAPPS. En el transcurs d’aques-
ta, vam presentar les ac�vitats i resul-
tats dels serveis prestats per l’en�tat, 
vam presentar els comptes i, també, 
les actuacions desenvolupades amb el 
suport de la Federació ACAPPS. 
 
Àngels Videla, presidenta de l’associa-
ció ACAPPS, va conduir l’assemblea en 
què també va par�cipar Antoni Sala-
mero, el tresorer de l’en�tat, per ex-
plicar els comptes de l’en�tat. Per 
part de l’equip tècnic, Magda Giralt va 
presentar l’ac�vitat i les persones 
beneficiàries dels Serveis d’Atenció i 
Suport a les Famílies i del de les per-
sones sordes postlocu�ves.  
 
L’ac�vitat i els resultats del Servei 
d’Orientació i Inserció Laboral van ser 
presentats per Xavier Font, que va 
incidir en el programa Uno a Uno rea-
litzat el 2018, i Conxi Rafael, que va 
fer explicar el treball de prospecció a 
empreses que va fer el Servei l’any 
passat per aconseguir insercions labo-
rals de qualitat a l’empresa ordinària. 
 
A con�nuació, es van exposar les ac-
tuacions realitzades com a en�tat 
membre de la Federació ACAPPS. Rai-
mon Jané, com a president d’aquesta, 
va presentar un resum de les accions 
realitzades a nivell ins�tucional i d’in-
cidència polí�ca; Domingo Reina, tèc-
nic d’Accessibilitat, va oferir les dades 
aconseguides pel Servei d’Accessibili-
tat a la Comunicació i, finalment, 
Francina Ballester, de l’àrea de Comu-
nicació, va exposar la tasca i els im-
pactes assolits per l’en�tat pel que fa 
a sensibilització i comunicació.  

Introducció al 2019 
Després de fer l’exercici de memòria 
de l’ac�vitat de 2018, necessari per a 
la transparència i bon govern de l’en-
�tat, Videla va fer una breu presenta-
ció de les qües�ons claus que s’estan 
treballant i que s’han definit aquest 
any en curs: 
 
PLA ESTRATÈGIC de la Federació 
ACAPPS i en�tats associades. La Jun-
ta Direc�va i l’equip tècnic d’ACAPPS 
Barcelona par�cipa, com a en�tat 
membre, en el Pla Estratègic de la 
Federació ACAPPS. 
 
Nou ORGANIGRAMA a ACAPPS. La 
Laia Sullastres, coordinadora del Ser-
vei d’Inserció Laboral des de 2008, 
assumeix la direcció tècnica de l’asso-
ciació ACAPPS. 
 
Canvi de LOCAL social. Està previst 
iniciar, al setembre, l’ac�vitat de l’en-
�tat a un nou local ubicat al carrer 
Nàpols 351 i adequat a les necessitats 
actuals i de futur de les en�tats. 
 
FAMÍLIES. Obrim el programa de 
Logopèdia per a infants i joves amb 
sordesa. 
 
LABORAL. Presentem un nou progra-
ma que té com a objec�u transformar 
les possibilitats de trobar feina. L’as-
sociació ACAPPS ha estat escollida 
per posar en marxa, a Catalunya, la 
metodologia DIMMB creada per Ru-
bén Riós, actor i director gallec, amb 
el suport de la Fundación ONCE. 
 
L’Assemblea va ser accessible a les 
persones sordes amb la sub�tulació 
en directe del Servei d’Accessibilitat 
de la Federació ACAPPS. 

  

Podeu consultar la presentació de l’Assemblea de l’Associació ACAPPS al web de l’en�tat 
h7p://www.acapps.org 
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BREUS INFORMATIUS  

 

PER A UN CULTURA ACCESSIBLE. El passat 6 de juny, el Domingo Reina i la Maria Urbano, tècnic i sòcia de 
l’associació ACAPPS amb discapacitat audi�va, van par�cipar en una formació en organització d'ac�vitats cul-
turals accessibles per exposar les necessitats de suport de les persones sordes que es comuniquen oralment. 
  
EN XARXA. Com a en�tat membre del COCARMI, par�cipem a la sessió de Comunicació organitzada per la 
Taula d’En�tats de Tercer Sector Social amb l’Elena Freixa, cap de societat del diari Ara.    
 

AMB LES PERSONES I FAMÍLIES SÒCIES. Gràcies a la Fundació Port Aventura, vam poder oferir 70 entrades 
a Port Aventura a un preu molt reduït a les persones i famílies associades a ACAPPS. La sor�da, que va tenir 
lloc el dissabte 15 de juny, va possibilitar que les famílies compar�ssin un espai de lleure i diversió. 
 

MÉS ACCESSIBILITAT: El fes�val #Clownia2019 i l'#EspaiConsciència que va viure a Sant Joan de les Abades-
ses del 27 al 30 de juny va ser més accessible també a les persones amb discapacitat i/o pèrdua audi�va amb 
bucle magnè�c que va proporcionar l’organització En Bucle. 

MÉS VISIBLES. Ens alegrem i felicitem a Disney Spain i Pixar per incloure un nen amb im-
plant coclear a la seva nova pel·lícula Toy Story 4. Arrel d’aquesta imatge que ha corregut  
per les xarxes socials, es recullen signatures a Change.org perquè es comercialitzi el ninot  
del nen de Toy Story 4 amb implant coclear. Un gest pe�t però importanPssim per a totes les 
persones que porten un implant, però sobretot per als infants implantats, que viuen l'emoció 
que un personatge de la pel·lícula por� implants com ells. També seria un gran impuls per 
donar a conèixer què són els implants coclears. Per això, i davant la forta pe�ció de famílies 
d'arreu, ja es pot signar la pe�ció des de Change.org. Ja han signat més de 2.000 persones!  
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EN XARXA 

 

#ÓYEME Ens	sumem	a	la	campanya	de	la	Confederación	FIAPAS	

per	conscienciar	sobre	la	realitat	de	les	persones	sordes	

Ens adherim en la difusió de la campanya“Óyeme: el de-
recho a oír y ser oído”, creada per la Confederació FIAPAS 
per fer visible les persones amb discapacitat audi�va que 
es comuniquen oralment -que parlen- i que poden sen�r 
gràcies a les pròtesis audi�ves. Una campanya que neix i 
creix per defensar el dret de les persones sordes a sen�r i a 
ser escoltades. 
 
La Marta, el Daniel, el Roberto i la Paula, quatre persones 
joves i valentes que s'han posat davant la càmera per expli-
car a la societat que les persones sordes també poden sen-
�r i parlar en llengua oral.  

De la mateixa manera que la Junta Direc�va de la Confede-
ración FIAPAS (des d’ACAPPS amb l’Ana Barrera com a re-
presentant) tu també et pots implicar en la campa-
nya #Oyeme per fer que la veu de les persones sordes sigui 
escoltada. Sol/a, amb la parella, amb la família o els amics/
gues, podeu fer-vos una foto: només us caldrà un cartell 
amb els hashtag #ÓYEME i penjar-ho al vostres facebook, 
twiVer i/o instagram! 

  HORARI D’ESTIU:  
 

  Fins al 15 de setembre, l’horari d’ACAPPS és: 
 

  De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 

4 

PUBLICITAT 
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#AjudesPUA19 

 

Fins el 19 d’agost tens temps per  
demanar les ajudes PUA 

SOL·LICITUDS I TERMINIS. Les sol·licituds s’hau-
ran de formalitzar en els impresos facilitats per 
les oficines de Benestar Social, adjuntant els do-
cuments que es demanen. També us podeu infor-
mar i descarregar la sol·licitud a l’Oficina Virtual 
de Tràmits del web de la Generalitat gencat.cat. 
 
El termini de presentació és el dilluns 19 d’agost 
de 2019. 

NOVETAT 2019: El curs de discriminació audi�va 
per adults. Objec�u:  millorar la discriminació dels 
sons i la comprensió de l’audició en la persona 
portadora d’implant. Des�nat a persones majors 
de 40 anys. Cal adjuntar un informe mèdic d’im-
plantació d’implant coclear. 
 
Per a qualsevol dubte o per a més informació, us 
podeu posar en contacte amb nosaltres: 
 
accessibilitat@acapps.org    
tel. 93 210 55 30  whatsapp 620993422 

Us informem que ja està oberta la convocatòria pública per a la concessió 
del Programa d’ajuts d’atenció social a les persones amb discapacitat 
(Ajudes PUA) del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
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 famílies 

Un plaer gaudir de l’Orquestra Jove Graeme Clark de joves amb 
sordesa i implant coclear que fan, senten i viuen la música 

 

sones sòcies de l’associació ACAPPS. Ens alegrem 
d’haver pogut escoltar les actuacions de tots els 
par�cipants i, en especial, les dels nostre socis: els 
germans Arnau i Mireia Pozas (saxo i clarinet, res-
pec�vament); l’Adam Hanus (trompeta) i la Jade 
Yunli Campos (flauta travessera).  
 
L'acte va comptar amb la sub�tulació en direc-
te del Servei d'Accessibilitat a la Comunicació de la 
Federació ACAPPS. Gràcies i l'enhorabona a l'orga-
nització del concert: l’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona i GAES Solidaria. 

Genial. Així va ser el concert que, el passat di-
vendres 28 de juny, va oferir la Jove Orquestra 
Graeme Clark: 12 nois i noies amb implant co-
clear que fan, senten i viuen la música. En el 
concert, acompanyats del cèlebre guitarrista 
Pablo Sáinz Villegas, van demostrar, a un pú-
blic que va aplaudir dempeus, que són uns 
grans músics! 
 
En representació de la Federació ACAPPS hi van 
assis�r en Raimon Jané i la Marta Capdevila, 
president i vicepresidenta, i professionals i per-
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ATENCIÓ! 

Us informarem de la segona fase de la 

convocatòria de sessions de logopèdia el 

proper mes de setembre a través dels 

nostres canals de comunicació (correu 

electrònic, butlleV, xarxes socials i web). 

Per a més informació i/o consultes us po-

deu adreçar al Servei d’Atenció i Suport a 

les Famílies (Magda Giralt).  

tel. 93 210 55 30 / saaf@acapps.org  

Programa de Logopèdia 2019: atorgades 371 sessions  
fins a l’es�u. Al setembre obrirem una nova convocatòria! 

La primera fase del Programa d’Intervenció Logopèdi-
ca de l’associació ACAPPS (juny-juliol) ha tancat amb 
371 sessions de logopèdia atorgades i 53 famílies be-
neficiàries. També us informem que obrirem una se-
gona convocatòria de sessions de logopèdia el mes de 
setembre.  
 
Gràcies a aquest programa, oferim atenció i intervenció 
logopèdica en modalitat individual mitjançant 
el cofinançament de les sessions de logopèdia que les 
persones beneficiàries realitzen amb professionals de 
l’àmbit privat (ACAPPS paga 14€ per sessió als/a les lo-
gopedes). 
 

 
 

PUBLICITAT 

A QUI S’ADREÇA? 
Les persones beneficiàries del programa 
són infants, joves i persones amb sordesa 
des del seu naixement o en els primers 
anys (sordesa prelocu�va o perilocu�va) 
que es comuniquen oralment i necessi-
ten atenció logopèdica. 
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Els malabars de la vida. 2n cafè Tertúlia de dones  
El 20 de juny vam dedicar aquest espai per a dones a parlar 
sobre les diferents feines que fem, tant en el mercat laboral 
com en l’àmbit familiar. Com vivim el que es considera feina 
domès�ca i com ho compaginem amb la nostra professió. Po-
dem amb tot? Volem poder amb tot? 
Juntes vam compar�r i reflexionar sobre què pensem, què vo-
lem, què fem i què podem fer en un espai dinamitzat per la 
Conxi Rafael, tècnica de l’Àrea d’Inserció Laboral. 

Moments compar�ts. Fem xarxa. 

Presentem la metodologia DIMMB a la XIB 
El passat 26 de juny vam presentar la metodologia #DIMMB, 
el cinema com a eina d'inclusió laboral, a les en�tats mem-
bres de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona amb el 
seu impulsor, Rubén Riós, i amb el Xavier Font i la Gisela Ló-
pez, dinamitzadors del projecte a ACAPPS. 

Amb l’equip Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” 

El passat 7 de juny la Conxi Rafael i la Laia Soler-Cabot, tècnica 
d'inserció i prospectora laboral d'ACAPPS van par�cipar al par-
�t de pàdel solidari #SomosUno amb l’equip del programa In-
corpora de l’Obra Social “la Caixa”. També van assis�r al sopar 
de cloenda de la jornada, un espai en què van consolidar siner-
gies amb l’equip tècnic del programa Incorpora i l’empresariat. 
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L’acte del concert jove de l’orquestra 
Jove Graeme Clark va comptar amb  

la sub�tulació en directe  
per a les persones sordes per  
incloure-les en la par�cipació  
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 

El mes de juny vam  

sub�tular 10 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 sub�tulat la formació en organització d'ac�-

vitats culturals accessibles, organitzada pel depar-

tament de Cultura i en què hi vam par�cipar 

(veure pàg 2); la sessió plenària del districte de Les  

 accessibilitat 

Amb l'arribada de l’es�u i de la festa major de la Vila Olímpica, es passat 5 de juliol es va celebrar la tra-

dicional cantada d'havaneres a l'espigó del Bogatell que, un any més, vam sub�tular en directe per a les 

persones amb discapacitat i/o pèrdua audi�va. Enguany van par�cipar els grups Xarxa de Barcelona, Ca-

botatge de Lloret de Mar i Barcarola de Vilassar de Mar. A més de les havaneres, es va fer una sardinada i 

la festa es va cloure amb un castell de focs.  

Pots seguir l’actualitat dels actes que fem accessibles a través de les xarxes socials amb l’e�queta 

#Sub�tulacióEnDirecte, la teva agenda per gaudir de la vida cultural i social .  

Corts; la Jornada Tècnica d’orientació professional de Barcelona Ac�va; la reunió de CODISCAT; la presen-

tació del DIMMB a les en�tats membres de la XIB, la graduació a ESADE i el concert jove de l’orquestra 

Jove Graeme Clark a Sant Joan de Déu. Els actes organitzats per ACAPPS, com el cafè tertúlia de dones i 

l’Assemblea General d’ACAPPS també van comptar amb la #sub�tulacióendirecte. 

5 de juliol: havaneres sub�tulades a l’espigó del Bogatell 
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Cultura accessible 

Casa de nines, 20 anys després amb Emma Vilarasau i Ramon  
Madaula. Sessió accessible al Teatre Romea. 

Dia: 20 de juliol, 18:00 
 
Lloc: Teatre Romea 
C. Hospital, 51. Barcelona. 

Argument: Adaptació del clàssic d’Henrik Ibsen i dirigida per Sílvia Munt. A l’escena final de 
l’obra mestra d’Ibsen, la Nora pren la decisió de tancar la porta a la seva vida anterior: deixa el 
marit i fills i comença una vida en solitari. A Casa de nines, 20 anys després han passat 20 anys i 

ara és la Nora qui pica la porta.  

 

Mesures d’accessibilitat 
Sub�tulació: es recomana adquirir les entrades al primer amfiteatre on la vibilitat dels subPtols 

és millor. 

 

bucle magnè�c i so de sala amplificat. 


