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Accedeix als vídeos publicats al nostre web h�ps://acapps.org/web/  
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AMB LES DONES AMB PÈRDUA AUDITIVA D’ACAPPS 

Cafè Tertúlia del 12N: ens escoltem i teixim vincles. 
17 dones amb pèrdua audi3va van ser les 
absolutes protagonistes, el passat 12 de no-
vembre, a l’associació ACAPPS. De diferents 
edats –entre la vintena i la seixantena– i de 
diferents perfils professionals però amb una 
mateixa necessitat: compar!r les seves expe-
riències, inquietuds i sen!ments com a dones 
amb pèrdua audi!va. Moltes van denunciar 
situacions que han viscut de discriminació en 
l’àmbit laboral pel fet de ser dones i amb 
discapacitat audi!va. Un altre fet en comú va 
ser la reivindicació de més espais accessibles 
com, per exemple, el punt lila de prevenció i 
actuació contra el sexisme en espais públics 
d’oci i de festes. 
 
L’implant coclear també va ser un tema d’in-
terès compar!t des d’una doble vessant. D’u-
na banda, per ser una tecnologia que els ha 
canviat la vida i els ha permès sen!r; de l’al-
tra, perquè consideren que falta més infor-
mació. Concretament sobre què fer i com ac-
tuar en cas de robatori o de pèrdua. Per les 

que tenen en ment implantar-se també els 
va ser de molta ajuda l’experiència de les 
usuàries d’implant per resoldre dubtes i 
perquè, diuen, necessiten molta informació 
per sen!r-se segures de la decisió. 
 
Després d’un espai de tertúlia durant l’es-
morzar, van començar una dinàmica guiada 
per la Conxi Rafael, tècnica d’ACAPPS. 
“L’objec!u era que es poguessin expressar 
lliurement a través de la imatge i poguessin 
escollir què volien projectar. Van sor!r mol-
tes coses diferents i interessants: des de la 
felicitat d’una d’elles perquè, per a ella, la 
sordesa no li impedia fer allò que es propo-
sava; des de la reivindicació per demanar 
més accessibilitat fins a la que expressava 
que li agradava la música, que podia sen!r 
gràcies a l’implant coclear”, explica la Conxi 
en relació al taller que van fer de fotografia. 
 
Us man!ndrem informades de la propera 
convocatòria d’aquest espai. 

DIFERENTS MOMENTS DE LA TROBADA DE DONES, EL 12 DE NOVEMBRE A L’ASSOCIACIÓ ACAPPS 
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Amb l’arribada imminent de l’hivern, el de-
partament de Salut ja ha posat en marxa la 
campanya de vacunació an3gripal estacio-
nal 2019, adreçada a protegir les persones 
que tenen un risc més gran de presentar 
complicacions en cas de pa3r la grip. 
 
Els grups de persones en què es recomana la 
vacuna an!gripal hi ha les que tenen 60 anys 
o més. Entre el grup d’infants a par!r dels 6 
mesos i adults, hi ha les persones amb im-
plant coclear o en espera de l’implant. Per 
tant, si sou persones usuàries d’implant co-
clear o esteu en espera d’aquest, la recomanació 
és que us vacuneu per la grip. Més informació: 

Es recomana la vacuna de  la grip per a infants i adults 
amb implant coclear  o en espera de l’implant 

 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Infància, 215 infants i 

joves amb sordesa van reivindicar l’exercici dels seus drets en 
el concurs de murals convocats per la Confederación FIAPAS.  
 
Els treballs premiats mostren el sentiment d’universalitat dels 
drets  que han de ser garantits per tots els infants de qualse-
vol punt del món i en totes les esferes de la  
vida: la seva família, la seva salut, la seva educació, les perso-
nes amb les que es relaciones i la societat. 

Imatge: Freepik 

hCp://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-an!gripal/  
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EN XARXA: AMB EL BANCS DELS ALIMENTS 

 

Sen�r la Música: documental 
que fa visible que la discapaci-
tat audi3va no impedeix sen3r, 
fer i viure la música, a BTV 
 

Preneu nota: el proper divendres 14 
de desembre, a les 19:30, s’emetrà 
per BTV el documental Sen�r la mú-

sica, produït per estudiants d’audio-
visuals de la Universitat Pompeu Fa-
bra i que ha comptat amb la 
col·laboració de la Federació 
ACAPPS.  
 
El documental tracta sobre com vi-
uen la música les persones amb sor-
desa. En representació de les perso-
nes sordes que es comuniquen oral-
ment, sen!rem la veu i les experièn-
cies de l’Arnau Pozas, amb sordesa i 
usuari d’implant coclear que toca el 
saxo a la Jove Orquestra Graeme 
Clark i a l’orquestra musical de Pala-
folls, i la dels seus pares; la Mireia 
Soler, amb sordesa postlocu!va que, 
gràcies a l’implant coclear i al bucle 
magnè!c instal·lat al Liceu, ha pogut 
tornar a gaudir de l’òpera i de la Ma-
ria Moñino, vicepresidenta de l’asso-
ciació ACAPPS que va explicar la rea-
litat i les necessitats de les persones 
amb sordesa que es comuniquen 
oralment. 

Prop de 25.000€ anuals és el cost que  
han d’assumir les persones amb  
discapacitat audi3va i les seves famílies 

Amb mo3u del Dia Internacional de la Discapacitat, es va 
presentar, el passat 3 de desembre, l’estudi Greuge eco-

nòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de 

Barcelona. Impulsat per l’Ins!tut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD) de l’ajuntament de Barcelona i el 
COCARMI, del qual en som en!tat membre,  l’informe 
quan!fica el sobreesforç econòmic que han d’assumir les 
persones amb discapacitat i les seves famílies. En el cas de 
les persones amb discapacitat audi!va que es comuniquen 
oralment s’ha es!mat que el cost total arriba a ser de 
24.870€ a l’any.  
 

Una xifra que, com diu l’Àngels Videla, mare amb un fill 
amb sordesa i presidenta de l’associació ACAPPS, en un 
ar!cle publicat pel diario.es, s’explica pel cost de les prò-
tesis audi!ves -audiòfon i/o el segon implant coclear, un 
dret que encara no cobreix la seguretat social per a totes 
les persones amb sordesa-; el cost del manteniment de les 
pròtesis i també el de les sessions de logopèdia, bàsiques 
per a la bona adquisició del llenguatge oral. A tot això, cal 
sumar el cost d’altres mitjans de suport a la comunicació 
oral, com les emissores FM. 

De l'1 al 20 de desembre, ACAPPS som punt de recollida en col·laboració 
amb l’Operació Quilo del Banc dels Aliments. Els aliments que més neces-

siten són:  OLI, LLET, CONSERVES I LLEGUMS CUITS.  

QUAN? Podeu fer la vostra aportació amb aliments fins al 20 de desembre 
en horari de l'associació ACAPPS:  de dilluns a dijous, de 9:00 a 19:00, i els 
divendres, de 9:00 a 15:00 
 

ON? A ACAPPS. C. Nàpols, 351, baixos. Barcelona. 

ACAPPS som punt de recollida de l’Operació Quilo fins al 20/12 
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 famílies 

Espectacular. Màgica. Inolvidable.  
La festa de Nadal que vam celebrar el diumenge 1 de desembre a l'associació ACAPPS 

amb les famílies sòcies amb fills i filles amb pèrdua audi3va va ser tot això i més!  

No hi va haver temps per l'avorriment: photocall familiar i amb esperit nadalenc; tallers de 
postals de Nadal, d'imans i de dibuix; racó de jocs per als més pe!ts; espectacle de màgia, 
dinar i, sobretot, el Tió que va venir carregat de regals. Els prop de 50 infants ho van viure 
amb molta il·lusió i nosaltres vam aconseguir el nostre objec!u: compar!r un maY amb les 
famílies. Us deixem una mostra en imatges de tot el que vam viure. 
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Hem de donar les gràcies a totes les famíli-

es que vau fer que la festa fos un èxit.  

 

I de forma molt especial a tots el que hi 

vau col·laborar: als mags Brando i Sylvana 

pel seu espectacle ple de màgia, mim i 
il·lusió i a la Fundació SGAE; al David Albert 

Soler, jove amb sordesa que ens va ame-
nitzar el dinar tocant el piano; a la Míriam 

Rafael, per les fotografies, i a totes les ca-
ses comercials que van fer possible un gran 
Tió per a tots els nens i nenes: Famosa, Ha-

ribo, Bateau Lune, Kinuma, Mumuchu i FC 

Barcelona.  
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Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, programa de projec-

cions sub3tulades i gratuïtes! 

Aquest Nadal, cinema i teatre infan3l i accessibles  

per viure en família! 

Des del CCCB ens proposen, durant les festes de Nadal, un programa de quatre pel·lícules i un 
espectacle cinematogràfic i musical per als més menuts i per a tota la família. Aquest any, com a 

novetat, han incorporat els subPtols per afavorir-ne la comprensió als infants amb problemes 
audi!us. Des de la Federació ACAPPS, que hem traslladat aquestes demandes des del Servei 
d’Accessibilitat, ens alegrem d’aquestes mesures adoptades pel CCCB  en pro de la inclusió. 

 

Cançons per a infants i bes#oles. Divendres 27 de desembre a les 17:00, i el dissabte 4 de gener, a les 12.00 
És un film animat en què s’inclou una sèrie de contes sobre la vida animal, l’amistat i la complicitat.  
 

Neu i els arbres màgics. Dissabte 28 de desembre, a les 12:00 
Quatre contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.  
 

L’hivern i la primavera al regne de l’Escampeta. Diumenge 29 de desembre, a les 12:00 
L’hivern s’abat sobre el regne i l’Ogre de les muntanyes s’emporta la bella princesa Mèlia Pa de Pessic. Gràcies a en 
Lleó i els seus amics, tornaran tots a casa sans i estalvis. Però, a la primavera, algú enverina l’aigua de la ciutat i hau-
ran de descobrir qui ha inflat les panxes dels veïns abans de poder celebrar el Carnaval.  
 

L’es#u i la tardor al regne de l’Escampeta. Dijous 2 de gener, a les 12.00 
El contacte amb la natura i l’estacionalitat, l’amistat, l’amor, l’adopció, les noves relacions familiars  i la superació 
d’estereo!ps són temes importants en les històries dels personatges d’aquesta història. 
  

El vent entre les canyes. Divendres 3 de gener, a les 17:00. 
Cinc aventures al voltant de la llibertat, amb músiques originals i heroïnes sorprenents. Un cant a la llibertat i contra 
els estereo!ps de gènere. 

Al SAT Teatre i 3telles per al públic familiar i amb sessions accessibles! 

Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol. Dissabte 11 de gener, a les 17:30 
A càrrec de la companyia La Pera Llimonera. 
Tracta de... Dos venedors ambulants han de refugiar-se d’una gran tempesta.  Mentrestant, 

ens expliquen la història d’un bolet i un esquirol que, degut a la guerra, emprenen una gran 

aventura per trobar un nou arbre on poder viure.  

Centre de Cultura Contemporània (CCCB). C. de Montalegre, 5. Barcelona.   Preu: Gratuït 

 

Sant Andreu Teatre. C. Neopàtria, 54. Barcelona.    Preu: 9,50€ 
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PUBLICITAT 

LES ASSOCIACIONS ACAPPS I T-OIGO OFERIM  
UN TALLER D’AUTOESTIMA PER A ADOLESCENTS  

RECORDA: LES FAMÍLIES SÒCIES  
D’ACAPPS TENIM GRUP  
DE WHATSAPP! 

Recentment hem obert un nou canal 
de comunicació específic i interac!u 
per a les famílies sòcies, un grup de 
whatsapp. 
 
És on compar!m puntualment, de ma-
nera directa i més propera, informaci-
ons i ac!vitats que ens interessen com 
a mares i pares amb fills/es amb sor-
desa. 
 
Si encara no n’ets membre i en vols 
formar part, només cal que ens ho di-
guis!: 
 
saaf@acapps.org   tel. 93 210 55 30 
tel. mòbil 620 993 422  

El passat 16 de novembre, T-Oigo i ACAPPS vam oferir un taller 
d’autoes3ma a  adolescents amb pèrdua audi3va d’entre 11 i 17 
per abordar les seves necessitats d’autoes3ma. Un taller en què 
vam fomentar l’autoes!ma a través de la realització de dinàmi-
ques pràc!ques que van  ajudar a treballar-ho conjuntament tots 
els membres de la família. 

Vam comptar amb el suport de la Sònia Alcalde, directora del cen-
tre CREALHE Perú, i la Cris!na Sánchez, audiòloga de RV Alfa.  

El Pot Pe3t es suma a  
l’accessibilitat! 
El 30 i 31 de desembre els concerts 
dels 10 anys amb El Pot Pe!t al Polio-
rama de Barcelona també seran ac-
cessibles als infants amb sordesa 
amb bucle magnè!c per a persones 
amb audiòfon i/o implant coclear. 
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PER A PERSONES SORDES POSTLOCUTIVES SÒCIES D’ACAPPS 

Entrades a preu especial i sessió sub3tulada de l’obra  
El sr. Marcel·lí fa de Capri i el sr. Bohigues, no. 

 postlocutius 
  

SI HAS PERDUT AUDICIÓ, 
POTS APRENDRE A LLEGIR ELS 
LLAVIS AMB ACAPPS 
Un dels recursos que tens al teu 
abast si has perdut audició, és 
aprendre a llegir els llavis. És un 
suport que t’ajudarà a reempren-
dre la comunicació amb el teu en-
torn. ACAPPS és la única associació 
que ofereix aquest servei amb pro-
fessionals especialitzades en lectu-
ra labial. 
 

Per a més informació, contacta 
amb el SASP: 
sasp@acapps.org tel. 93 210 55 30 

 

 

El gener comencem el GAM D’ACOLLIDA 
per a persones sordes postlocu3ves 
Amb el nou any començarem el Grup d’Ajuda Mútua d’aco-

llida per a les persones que han perdut l’audició. De gener a 
juny, ens reunirem un cop al mes a l’associació, al carrer Nà-
pols 351 baixos. Totes les persones que heu perdut audició. 
 

QUÈ ES FA EN UN GAM? 
Ens trobem persones que hem passat per la mateixa situació: 
érem oients i, per mo!us diversos, hem perdut audició. Som 
un grup reduït, d’un màxim de 8 persones, on ens sen!m 
acollits i compresos, perquè podem expressar les nostres 
sensacions i situacions derivades de la pèrdua audi!va. Com-
par!nt-ho anem descobrint els recursos per compensar-ho, 
les nostres capacitats i limitacions. I això ens fa recuperar se-
guretat i autoes!ma.  
 

En resposta a la pe3ció de persones sordes postlocu3ves sòcies d'ACAPPS, hem aconseguit en-

trades a un preu molt especial de l'obra El sr. Marcel·lí fa de Capri i el Sr. Bohigues no, per a la 

funció d’avui 20 de desembre al Teatre Goya. 
 

El Servei d'Accessibilitat de la Federació ACAPPS en farà la sub3tulació en directe. A més, l'es-

pectacle també comptarà amb el bucle magnè3c . El preu de l'entrada amb descompte especi-

al per a ACAPPS és de 7€  (preu reduït en un 60% respecte al preu de l'entrada general!).  

PUBLICITAT 
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EN XARXA AMB LA XIB 

Ens adrecem a les empreses per parlar de compe33vitat i 
inclusió laboral a la seu de PIMEC 

 
El passat 25 de novembre, l’audi-

tori de PIMEC va tornar a ser el 

punt de trobada entre el sector 

empresarial barceloní i les en3-

tats membres de la Xarxa per a la 

Inclusió Laboral de Barcelona, la 

XIB, entre aquestes, la nostra as-

sociació.  

Conduït per Marta Gabarró, professora d’ESADE i consultora especialista en màrque!ng per a em-
preses amb valor i adreçat a les a les empreses, va voler posar sobre la taula la inclusió laboral i la 
compe!!vitat. Per parlar-ne amb exemple, vam convidar a set empreses que han incorporat per-
sones amb discapacitat al seu equip humà. Com a empresa col·laboradora d’ACAPPS va intervenir 
Cris!na Riu, directora financera de Pennywise.  
 
L’empresa, dedicada a l’organització d’events, va contractar a l’Erica Peña per un mes com a re-
cepcionista per volum de feina. Acabat el contracte, van decidir recol·locar-la al departament de 
comptabilitat per la seva capacitat d’aprenentatge i mo!vació. Riu va incidir en què la sordesa mai 
ha suposat cap obstacle en la seva feina, ni com a administra!va ni en el departament de compta-
bilitat. En aquest sen!t, les set empreses van coincidir en destacar el talent, el compromís i l’entu-
siasme de les persones que han contractat. 
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 accessibilitat 
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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 

El mes de novembre sub3tulem 15 actes en directe 
per a les persones amb sordesa.  
La sub3tulació és la mesura d’accessibilitat universal a tot el col·lec3u de les perso-

nes amb pèrdua audi3va. 

El novembre ha estat l’exemple de com, a poc a 
poc, l’accessibilitat amb la sub!tulació en direc-
te està avançant per fer possible la inclusió de 
les persones sordes en l’àmbit social i cultural. 
Hem fet accessibles actes de diferents !pus: 
Xerrada sobre drets laborals amb Barcelona Ac-
!va · Jornada de voluntariat en salut · II Congrès 
Internacional Universitat i Inclusió · Acte final de 
campanya del PSC · Cafè Tertúlia per a dones · 
presentació de la guia sobre sordesa i sordce-
guesa de l’Ins!tut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. 

L’acte final de campanya electoral de 

Junts per Catalunya i del Par3t  

Socialista de Catalunya van comptar 

amb la sub3tulació en directe  

per a les persones sordes per  

incloure-les en la par3cipació  

en els actes socials i culturals. 

BREUS INFORMATIUS  

CONCURS INFANTIL: ES BUSQUEN NOUS EN INVENTS PER SENTIR. MEDEL obre un concurs per a infants 
de 6 a 12 anys que inven!n, o millorin, solucions audi!ves. Hi ha molts invents increïbles que ajuden a les 
persones a sen!r de nou o per primer cop i fan que les seves vides siguin molt millors. Segur que hi haurà 
nous invents en el futur, i és exactament on entra en joc aquest concurs. Teniu temps per enviar la vostra 
creació fins el 17 de gener de 2020. Més info a ideas4ears.org 

UNIVERSITAT ACCESSIBLE.  En el curs 2017-18 es va arribar al màxim històric d'estudiants amb discapaci-
tat a les universitats: 22.190, segons dades de la Fundación Universia, aportades al segon Congrés Univer-

sitat i Inclusió #InclusióUni19. Des d'ACAPPS hi vam ser presents en el marc del nostre projecte per a 

una Universitat Accessible a les persones amb discapacitat auditiva que podeu seguir via twitter amb 

l’etiqueta #UniAccessible 

 

CULTURA ACCESSIBLE I DONES. Gran afirmació d'Assumpta Soler, coordinadora de l’Ins!tut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, a les jornades Totes Incloses organitzades per Apropa Cultura i a les que vam 
assis!r: "cal parlar de la invisibilitat de la dones amb discapacitat que afecta a més dones: som un 
col·lec!u de dones "vulnerades" no "vulnerables”. 
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Cultura accessible 

Aquest DESEMBRE, regala’t teatre accessible! 

Jerusalem al Teatre Romea 
Dies: 21 i 22 de desembre, a les 18:30. Lloc. Teatre Romea. C. Hospital, 51. Barcelo-
na. 

Argument: Pere Arquillué protagonitza un muntatge transgressor que va deixar fas-
cinat al públic britànic. Un text extremadament original i singular que parteix de les 
essències de la vella Anglaterra per reflexionar sobre el fi de les utopies. 

Mesures d’accessibilitat 
Sub3tulació: es recomana adquirir les entrades al primer amfiteatre per a una millor visibilitat dels sub-
Ytols. Bucle magnè3c i so de sala amplificat. 

El pare de la núvia al Teatre Condal 
Dies: 11 i 12 de gener, a les 17:30 i a les 18:30 respec!vament. 

Lloc. Teatre Condal. Avda. del Paral·lel, 91. Barcelona. 

Intèrprets: Joan Pera, Pep Sais, Maife Gil, Anna Carreño, Oriol Casals, Marc Rius i 
Sergi Vallès. 

Francesc Ramon Pujols-Pinyol està d’enhorabona. Meritxell, la seva única filla, està a punt de casar-se 
amb el Bernat, el gendre ideal. Però tot dóna un gir inesperat quan, el dia abans de la boda, en Francesc 
Ramon descobreix que la mare del seu futur gendre és una an!ga amant i que va donar llum al Bernat 
nou mesos després de la seva úl!ma infidelitat… i si els nuvis són germans? 

Mesures d’accessibilitat 
Sub3tulació: es recomana adquirir les entrades a la part central de les files 13 a la 23 per a una millor 
visibilitat dels subYtols. Bucle magnè3c i so de sala amplificat. 


