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sumarieditorial

Un any més tenim el plaer de presentar la memòria
anual de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares
i Persones Sordes (ACAPPS) amb un resum de les
principals actuacions i projectes que hem impulsat
durant el 2018.
 
Hem obert una nova etapa amb el repte d'enfortir la
federació i emprendre noves accions per defensar els
drets de les persones sordes, la seva inclusió en els
àmbits educatiu, laboral, social i cultural i la seva
autonomia personal amb el suport de les noves
tecnologies. 
 
Continuarem treballant en el foment de la llengua oral i
la lectura labial com a principal sistema de comunicació,
pilar fonamental de la nostra missió com a entitat.Tot
això ho impulsarem apostant per a la millora del nostre
model organitzatiu per progressar en el seu
funcionament i en el suport a les associacions catalanes
de pares i persones sordes.

C. Providència, 42, 4a planta
Barcelona
93 210 55 30
federacio@acapps.org
www.acapps.org

[ president Federació ACAPPS ]

Raimon Jané
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1 .  qui  SOM?
som ENTITATS que ens MOVEM per:

SOM FAMÍLIES I PERSONES SORDES 
QUE PARLEM I TREBALLEM PER UNA 
EDUCACIÓ INCLUSIVA, 
L'ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ 
I LA INSERCIÓ LABORAL 
EN UN ENTORN ORDINARI

Som les Associacions Catalanes de Pares i
Persones Sordes: ACAPPS Barcelona, ACAPPS
Vallès i ACAPPS Lleida. 
 
Juntes formen la Federació d'Associacions
Catalanes de Pares i Persones Sordes. 

TREBALLEM per aconseguir 
la plena integració de la persona sorda. 

1.025
SOCIS I SÒCIES
A L'ASSOCIACIÓ

SOM entitats sense ànim  de lucre.

REPRESENTEM I DEFENSEM els drets 
de les persones amb discapacitat auditiva que es
comuniquen oralment i les seves famílies.

la llengua ORAL: 
perquè les persones sordes PARLEN 
i creiem que això facilita la seva
lectoescriptura, la seva autonomia 
i la seva integració social.

la INCLUSIÓ educativa, laboral, social 
i cultural:
perquè les persones sordes poden ser 
i fer de tot.

els avenços tecnològics i
l'ACCESSIBILITAT
per millorar la qualitat de vida i
aconseguir la plena autonomia de les
persones amb sordesa.
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Compartim que:



L'equip humà de l 'entitat el formem persones voluntàries -persones sordes,
mares i  pares amb fi l ls/es amb sordesa i  personal laboral especialitzat.  Junts
treballem per atendre i  donar suport a les persones amb discapacitat auditiva 
i  les seves famílies i  per defensar els seus drets.

2.equip  humà

JUNTA DIRECTIVA EQUIP TÈCNIC

EQUIP HUMÀ          4

Raimon Jané. President
Marta Capdevila. Vicepresidenta
Xavier Martí. Vicepresident
Maria Moñino. Secretaria
Antoni Salamero. Tresorer
Àngels Videla, vocal d'ACAPPS Badalona
Ramon Espinach, vocal d'ACAPPS Vallès
Carlos Monfort, vocal d'ACAPPS Lleida
 
 

Direcció: Clara Planas

Comunicació: Francina Ballester



Creiem i apostem pel treball  en xarxa amb altres entitats del col · lectiu amb
discapacitat.  Gràcies a aquest treball  col · laboratiu, compartim 
i aprenem altres enfocaments, perspectives i  metodologies. 
Amb això, guanyem en la qualitat dels nostres serveis i  en capacitat 
per aconseguir els nostres objectius.

3.  en xarxa

Confederación FIAPAS
Formem part de la plataforma estatal  de representació de les persones sordes 
i les seves famílies i en defensa dels seus drets.

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 en defensa dels seus drets.

Obra Social  " la  Caixa"

Participem a l'Acord Ciutadà per promoure i treballar per a una Barcelona
inclusiva en tots els àmbits:

Consell  Consultiu  de  Pacients  de  Catalunya
Estem adherits a aquest òrgan que representa les entitats de pacients
davant l'Administració catalana.

Xarxa per  a  la  Inclusió Laboral  de Barcelona 

Xarxa d'Accessibi l itat  i  Vida Independent 

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.

Acord Ciutadà per  una Barcelona Inclusiva.  

Sumem 12 anys amb el Programa Incorpora per a la inserció laboral de les
persones amb discapacitat auditiva a l'empresa ordinària.
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Formem part, en representació de les persones sordes que es comuniquen oralment i les seves
famílies, del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), des de la seva creació 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.

4. incidència política

REPRESENTEM LES PERSONES SORDES AL CODISCAT

AMB EL 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.

EN CONVENI AMB L'INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per fomentar l 'accessibil itat a la comunicació per a tothom i per a l 'ocupabil itat de les
persones sordes.

REIVINDIQUEM LES PRÒTESIS AUDITIVES COM A UN DRET UNIVERSAL
DE LES PERSONES SORDES
Hem participat, com a entitat representant de les persones sordes que es comuniquen oralment a
Catalunya, a la consulta pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre el projecte
d'Ordre que modifica i actualitza la situació dels audiòfons i components externs dels implants
coclears en la cartera ortoprotètica.

avançar en la no discriminació dels catalans i catalanes amb discapacitat
significa avançar cap a la societat inclusiva i justa que volem ser

Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
23a edició #JornadesACAPPS18

A través de la Federació ACAPPPS, que aglutina les associacions territorials de Barcelona,
Vallès i Lleida, representem i defensem, a Catalunya, els drets de les persones sordes que es
comuniquen oralment en els àmbits d'educació, sanitat, ocupació i de participació social i
cultural.

INCIDÈNCIA  POLÍTICA       6



5. per a una educació inclusiva

1.993
ALUMNES SORDS
ESCOLARITZATS 
EN MODALITAT ORAL 

M É S  D E L  7 0 %  D E  L ' A L U M N A T
S O R D  H A  S U P E R A T  L ' E N S E N Y A M E N T
S E C U N D A R I  O B L I G A T O R I  ( E S O )  
X I F R A  C O M P A R A B L E  A  L A  M I T J A N A
G E N E R A L  D E  L ' A L U M N A T  O I E N T  ( 7 9 % )

VIEW FLL STATS

91%

Lluitem perquè l'alumnat sord, en totes les
etapes educatives, des de l'escola fins a la
universitat, pugui aprendre en igualtat de
condicions que els seus companys oients. 
 
Perquè això sigui possible, cal que l'alumne amb
sordesa tingui garantits els suports necessaris per
accedir a la informació: emissores FM, bucle
magnètic, materials audiovisuals subtitulats i
suport logopèdic.

C O L · L A B O R E M  A M B  L A  X A R X A  D E L S
C R E D A S  A :  B A R C E L O N A ,  L L E I D A ,   B A I X
L L O B R E G A T ,  T A R R A G O N A ,  M A R E S M E ,
S A B A D E L L ,  G I R O N A ,  C A T A L U N Y A  C E N T R E ,
C O M A R Q U E S  I I  I  C O M A R Q U E S  I V

La plena inclusió dels i de les estudiants
amb discapacitat auditiva a la Universitat 

és una línia de treball prioritària 
per a la nostra entitat.

A  C A T A L U N Y A ,  
E S  M A T R I C U L E N  C A D A  A N Y  M É S
D ' U N  C E N T E N A R  D ' E S T U D I A N T S
S O R D S  A  L A  U N I V E R S I T A T

En el marc del nostre projecte d'Universitats, treballem perquè l'alumnat tingui ple d'accés a la
informació  en igualtat de condicions que la resta de l'alumnat.

També hem dut a terme una campanya de comunicació i de sensibilització adreçada a l'alumnat amb
discapacitat auditiva de secundària i a la comunitat universitària del dret, reconegut per la llei
d'Accessibilitat, a poder disposar de les mesures d'accessibilitat necessàries per accedir als continguts
de la formació.

DE L'ALUMNAT 
SORD

EL

EN XIFRESPER A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA          7



42
AJUNTAMENTS 

EN COL·LABORACIÓ 
A CATALUNYA

6. movem l'accessibilitat
ACTIUS PER AL DECRET D'ACCESSIBILITAT SOM  ENT ITAT

PART IC IPANT  AL

CONSELL  PER  A  LA

PROMOCIÓ  

DE  L 'ACCESS IB I L I TAT

DE  LA  GENERAL ITAT  

Assessorem en matèria
d'accessibilitat 
i mesures de suport a la
comunicació oral, 
sobre la qual hi ha un gran
desconeixement, 
perquè ho incorporin als seus
respectius 
plans municipals d'accessibilitat

Hem treballat directament en el Decret d'Accessibilitat que
farà efectiva la Llei d'Accessibilitat 13/2014: hem presentat
esmenes al text del decret en defensa de les mesures
d'accessibilitat io mitjans de suport necessaris a la
comunicació oral de les persones sordes (subtitulació en
directe com a mesura d'accessibilitat universal, el bucle
magnètic o emissores FM entre altres). 
 

A través de la nostra federació, continuem la campanya iniciada el 2014 per a la
sensibilització en accessibilitat als governs locals. Hem visitat 42 ajuntaments en total. En
concret, el 2018 hem mantingut reunions de treball col·laboratives amb els ajuntaments de:
 
 

A CATALUNYA, ENS MOVEM PER A UNES CIUTATS INCLUSIVES

BARCELONA  
BADALONA
TERRASSA   ·   
SABADELL 
LLEIDA
TARRAGONA

SANT FELIU DE LLOBREGAT
FIGUERES
LA LLAGOSTA 
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 
SANTA COLOMA DE GRAMENET

EN XIFRESMOVEM L'ACCESSIBILITAT         8



91%

HORES D'ACTES 
ACCESSIBLES (SUBTITULATS 

I/O AMB BUCLE MAGNÈTIC

 236

El Servei d'Accessibilitat a la Comunicació fa accessible per a les persones sordes o amb
pèrdua auditiva qualsevol acte, intern o públic. Amb l'accessibilitat es garanteix el dret a la
participació de les persones amb discapacitat en l'àmbit social i cultural, tal i com s'estableix
a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

fem l'accessibilitat

El nostre Servei, amb 15 anys de trajectòria i experiència professional, OFERIM:

subtitulació en directe
Subtitulem en directe, com es fa a la televisió, tot tipus d'actes, ja siguin 
de caràcter intern (reunions, juntes d'accionistes,...) o públics (jornades,
congressos i altres events). 
La subtitulació és la mesura d'accessibilitat universal a tot el col·lectiu 
de les persones sordes i amb pèrdua auditiva.
#SubtitulacióEnDirecte

bucle magnètic i/o emissores FM

formacions i tallers de sensibilització

 463
          PERSONES BENEFICIÀRIES

Instal·lem el bucle magnètic a auditoris, sales o altres espais de forma fixa o provisional. 
Amb el bucle, millora la qualitat del so que arriba a la pròtesis auditiva (audiòfon i/o implant
coclear) de la persona sorda, que només ha d'activar la posició "T" de la seva pròtesis. 
 
També oferim un servei de préstec d'emissores FM per a les persones associades a l'entitat.
Com el bucle, les emissores FM permeten que el so arribi directament a la pròtesis auditiva
amb més nitidesa.

Posem a l'abast de les organitzacions d'àmbit públic o privat, tallers i càpsules
formatives de sensibilització i prevenció de la discapacitat i pèrdua auditiva, de
naixement o sobrevinguda. El nostre equip combina la seva formació
especialitzada en els camps de la psicologia, pedagogia, logopèdia i treball social
amb l'expertesa en la discapacitat auditiva.

FEM L'ACCESSIBILITAT          9



AMB CADA ACTE 
QUE ES FA ACCESSIBLE, 

 
 

LA INCLUSIÓ EDUCATIVA, SOCIAL, 
LABORAL I CULTURAL

ES FA REAL

el 2018 van fer actes inclusius:

FEM L'ACCESSIBILITAT          10
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7. perquè en cada acció...

 1.842
seguidors/es a twitter

 1.291
seguidors/es al facebook

 1.680

 11
destinataris/es

butlletins informatius

comuniquem!
 Estrenem l'any 2018 amb un nou web
Perquè la comunicació, tant als socis i sòcies d'ACAPPS com a la
societat en general és essencial, renovem la web mantenint el
mateix domini: http://www.acapps.org

Campanya de comunicació i captació de fons 

ELS NOSTRES
CANALS

Comunicació per trencar estereotips
Tertúlia al programa 
"Tots Som Iguals" 
a Ràdio Estel 

1.

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

Entrevista a Raimon Jané, 
president de l'entitat, 
al diari El Punt Avui

2.
Reportatge
Alumnes sords, 
els estem escoltant?
Diari de l'Educació

3. 4. Tertúlia al programa 
Ben Trobats 
Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya

5-
7

Liderem la campanya de captació de fons Giving Tuesday 2018 
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.

8-
12

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

COMUNIQUEM          11

 20.000
visites març-

desembre 2018



8. i perquè en cada activitat.. . 
sensibilitzem

Associa't a la Festa.  Mostra de la Mercè 2018

23a edició de les Jornades de Formació 
de les Persones Sordes en modalitat ORAL

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

Dia Internacional de l'Implant Coclear.

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.

Prop de 200 persones van participar en la 23a edició de les
jornades, el  17 de novembre a l’auditori del Centre Cívic Casa del
Mar, en què ens va acompanyar, a la taula d’inauguració, el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. 

Vam tractar temes que ocupen l'atenció de les personesamb discapacitat auditiva i les seves famílies, com són
el Decret per a una Escola Inclusiva i el dret a les pròtesis auditives, i qüestions d’accessibilitat a la
comunicació en l’àmbit municipal i a la televisió. Vam celebrar els 20 anys del nostre Servei d’Inserció Laboral
amb una mostra fotogràfica que va recordar la feina feta del 1998 al 2018.

EN XIFRESSENSIBILITZEM          12

Poder sentir és una necessitat i s’ha de garantir que totes les
persones sordes i famílies hi puguin accedir. Aquest és un dels punts
essencials que reivindiquem des de la Federació d’Associacions
Catalanes de Pares i Persones Sordes. 
 
Amb  motiu del Dia Internacional de l’Implant Coclear, el 25 de febrer. 
vam publicar el reportatge  "Imagines no sentir?"  que tracta un tema
d’interès general com són els implants coclears, del que suposen per
a la persona sorda i també del què impliquen a nivell econòmic. 

Barcelona, Ada Colau, el llibre "Sords profunds però sentim i parlem" de la il·lustradora i vicepresidenta
d'ACAPPS, Marta Capdevila.



ACAPPS, més de 20 anys 
oferint SERVEIS INTEGRALS
d'atenció a les
PERSONES AMB SORDESA
I LES SEVES FAMÍLIES

SERVEIS ASSOCIACIO          13
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AMB LESFAMÍLIES

SESSIONS 
DE LOGOPÈDIA

Escola de Famílies 2018:

6
   XERRADES
FORMATIVES

1.147
FAMÍLIES

ATESES

70 4

Xerrada Ordenació successòria i règim fiscal de les famílies amb membres amb
discapacitat auditiva amb Montse Benito, assessora jurídicofiscal de la discapacitat.

SORTIDES
DE LLEURE

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.

en xiFrES!

9.1.
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Un servei de i per a les famílies amb fills/es amb discapacitat auditiva. L'equip tècnic especialitzat
ofereix acollida, suport i atenció integral: estem al costat de les famílies des del primer moment
del diagnòstic i les acompanyem en les diferents etapes del seu/va fill/a per donar resposta a les
seves necessitats: informació, recursos i gestió de demandes, com l'assegurança de l'implant.  

Impulsem el Programa de Logopèdia gràcies al qual oferim el copagament de sessiones de
logopèdia. Organitzem sessions formatives segons els interessos de les famílies (escola de famílies) i
activitats per compartir moments de lleure. Facilitem la trobada amb les mares i pares guia: famílies
que han viscut la mateixa situació



AMB LES PERSONES

SORDES

91%

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.

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.

  48
PERSONES
ATESES

44
PARTICIPANTS
AL GAM

AMB LES PERSONES 
SORDES POSTLOCUTIVES

*Les persones sordes postlocutives són aquelles que han perdut l'audició després
d'haver adquirit la parla.

PERSONES AL CURS 
DE LECTURA LABIAL

15 10
ACTIVITATS
DE FORMACIÓ 
I LLEURE

en xiFrES!

9.2.
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168 persones ateses

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA

44%
de les persones ateses han estat DONES. Hem
aconseguit augmentar el nombre de dones
participants als programes laborals gràcies a les
mesures de conciliació que hem adoptat.

20%

35% de les persones ateses tenen un grau de discapacitat
superior al 65%.

de les persones ateses tenen una
PLURIDISCAPACITAT (de més a menys proporció,
trastorn de salut mental, física i intel·lectual).

ACTIVANT FEINA
Enfocats a aconseguir insercions laborals de qualitat a l'empresa ordinària. 
 
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.
 
Fomentem la contractació i la gestió d'ofertes d'empreses ordinàries, amb contractes de
llarga durada i de qualitat. Per aconseguir-ho, sensibilitzem les empreses i fem treball amb
suport.

Més del 80% de persones contractades han estat a l'empresa ordinària

9.3.
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INNOVEM
Per aconseguir millors resultats, provoquem canvis i posem en marxa nous programes de
formació per a la inclusió laboral: Uno a Uno i DIMMB.

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. Un curs
formatiu, a mida i personalitzat, de 4
mesos. Tots van aconseguir el certificat
acreditatiu amb el carnet de carretoner/a.

PROGRAMA PROGRAMA

El curs m'ha encantat i he après molt. M'ha agradat
poder fer les pràctiques a una empresa i
m'agradaria treballar en això tot i que em vull
continuar formant". Claudine, alumna.

Ens sumem a la Setmana Europea de la Programació #MeetandCode2018
De la mà del projecte DONO organitzem dos seminaris digitals per ampliar i millorar les
competències digitals dels joves amb discapacitat auditiva.

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.

Amb la metodologia DIMMB volem transformar les
possibilitats de trobar feina. ACAPPS ha estat acollida per
posar en marxa, a Catalunya, aquesta metodologia creada 
per Rubén Riós, actor i director gallec responsable del
projecte amb el suport de la Fundación ONCE. 
 
El 2018 iniciem el programa amb la selecció del grup
participant: 9 dones i 2 homes amb discapacitat auditiva 
i en recerca de feina. Es va donar prioritat al gènere en 
aquest programa per generar més oportunitats en un
col·lectiu que pateix doble discriminació laboral, pel fet de 
ser dona amb discapacitat.
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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.

EMPRESES 
AMIGUES, VALENTES, INCLUSIVES 
SOCIALMENT RESPONSABLES
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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



Centre Especial de Treball  promogut per la Fundació Pere
Mitjans, una entitat sense ànim de lucre que treballa per les
persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial. Servei
que contractem: la impressió de tots els materials de difusió de
l'entitat (fulletons, carpete, cartells, plotters).

Des de la Federació ACAPPS i ACAPPS apostem sempre per
ser socialment responsables amb el nostre entorn i, exemple
d'això, és que contractem serveis i proveïdors a empreses que
tinguin, dins l'equip humà, persones amb discapacitat i/o en
risc d'exclusió social.
 
Creiem important destacar, no només la nostra filosofia de
treball sinó també la de les empreses i persones que treballen
amb nosaltres.

10. balanç social

ant Joan de Déu Solidaritats

disseny  o

RECONEGUTS AMB:
el Segell Charter 
per a la Diversitat

Certifica que ACAPPS 
respecta la normativa vigent 
en matèria d'igualtat
d'òportunitats i antidiscriminació al
seu equip humà.  Comptem amb
dos professionals amb discapacitat
amb contracte indefinit.

a ssociació ALBA
entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat
intel·lectual o trastorn de salut mental. Proveïdors en  material
que lliurem a les Jornades.

treballa per millorar la qualitat de vida de les persones més
vulnerables, buscant la complicitat de la societat i amb el suport de
voluntariat. 

yucca Barcelona
marca local. Projecte basat en la sostenibilitat ambiental i el respecte
per l'entorn. Obsequiem als assistents amb una funda de mòbil
realitzada amb material publicitari reciclat de banderoles de PVC.

què més fem per contribuir a un entorn més SOSTENIBLE?
Reduïm
i reciclem 
el paper i els
materials d'oficina.

Som conscients 
de la importància
de l'estalvi
energètic 
i en tenim cura.

Sabem que cada gota d'aigua
compta. 
Per això, el nostre equip està
conscienciat en fer-ne un ús
responsable i de no malbaratament.

1 2 3

Reforma horària:
exemple de bones
pràctiques

Impulsem una nova cultura del
temps per assolir un model més
eficient i flexible i millorar la
qualitat de vida de les persones
treballadores. Hi som com a
exemple de bones pràctiques amb
la jornada de 35h i l'horari intensiu
d'estiu.
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11. memòria econòmica
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Programes d'atenció directa
77%

Despeses estructurals
16%

Administració i gestió
7%

X 

Ingressos:  158.240 €

Subvencions públiques
65%

3%

Subvencions públiques
65%

Prestació de serveis
19%

Subvencions privades
13%

Quota de socis
3%

Quotes socis

Prestació de serveis
19%

Subvencions privades
13%

Despeses:  131.775 €

77%
Programes d'atenció 
directa

7%
Gestió i administració

16%
Despeses estructurals



X 

12. moltes GRÀCIES:
FINANÇAMENT PÚBLIC:

FINANÇAMENT PRIVAT:
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