
 

federacio.acapps @federacioacapps  1 ACAPPS.ORG @federacioacapps 

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 

Butlletí Informatiu de la Federació ACAPPS 

 
 

G
E
N

E
R
 

2
0
2
0
  



 

federacio.acapps @federacioacapps  2 ACAPPS.ORG @federacioacapps  



 

federacio.acapps @federacioacapps  3 ACAPPS.ORG @federacioacapps  



 

federacio.acapps @federacioacapps  4 ACAPPS.ORG @federacioacapps 

ACTUALITZAT A CATALUNYA EL CATÀLEG DE PRESTACIONS ORTOPROTÈTIQUES 

Es finançaran fins als 26 anys els audiòfons però l’ampliació es 
farà per trams fins a fer-se efec.va el 2023 

Des del 16 de gener ja tenim, a Catalunya, 
l’actualització del catàleg de prestacions orto-
protè.ques a càrrec  del Servei Català de la 
Salut. Com us vam informar, el Consell Inter-
territorial del Sistema Nacional de la Salut de 
2018 va acordar l’ampliació, de forma gradual 
en el límit d’edat per tenir finançats els audiò-
fons, passant dels 16 anys actuals als 26. 
Aquest és el finançament que l’estat atorgarà 
a les comunitats autònomes, que són les en-
carregades de ges-onar-ho en els termes que 
indica l’ordre ministerial. 
 
Per tant, el catàleg català aplica l’ampliació 
progresiva per trams fins que es faci efec.va 
l’any  2023. És a dir: el 2020 la cobertura dels 
audiòfons serà fins als 20 anys (actualment el 
límit estava marcat als 16 anys); al 2021, fins 
als 22 anys; al 2022, fins als 24 anys i, final-
ment, el 2023 s’arribarà als 26 anys que és 
l’ampliació total que s’ha aconseguit. 
 
Tal i com també vam manifestar el 2018, i mal-
grat l’ampliació dels 16 als 26 anys, la no7cia 
la rebem amb un sen-ment agredolç. Tot i 
que hem aconseguit, gràcies al treball en inci-
dència i conjuntament amb la Confederació 
FIAPAS, una ampliació de deu anys per tenir 
finançats els audiòfons, des de la Federació   
 
 
 
 
 

ACAPPS defensem i treballem per al reconei-
xement d’aquest dret sense cap límit d’edat. 
 
És preocupant que els audiòfons con.nuïn 
sent la ÚNICA pròtesis externa de tota la car-
tera ortoprotè.ca amb límit per raó d’edat 
(ara s’ha passat, això sí, dels 16 als 26 anys...). 
La pròtesis audi-va s’ha de garan-r al llarg de 
tota la vida d’una persona amb sordesa ja 
que és essencial en el seu i-nerari vital. Els 
audiòfons han de ser una prestació universal 
per a qualsevol persona amb sordesa que així 
li indiqui el seu metge otorinolaringòleg.  
 
Des de la Federació ACAPPS ens reafirmem 
amb aquest posicionament i con-nuarem la 
nostra tasca d’incidència fins a assolir-ho. 
 
 
 

Les pròtesis audi.ves (audiòfons i implants coclears)  
han de ser tractades com un DRET  
de totes les persones amb sordesa,  
amb independència a la seva edat i/o condició econòmica.  
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La Jove Orquestra Graeme Clark crea l’obra Amics en una 

guerra que s’estrenarà al Palau de la Música 

BREUS INFORMATIUS  
DRETS. El govern català es planteja fer una reforma del Codi Civil de Catalunya que perme. una millor 
adequació a la Convenció pels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Des de la 
Federació ACAPPS hi estem par-cipant ac-vament amb l'objec-u de garan-r que, en tot acte regulat al 
Codi Civil (notaris, per exemple) en la que par-cipin persones sordes, es garanteixi l'accessibilitat a les 
persones sordes amb la sub-tulació, bucles magnè-cs i/o els mitjans que siguin necessaris. És a dir, que 
les ins-tucions i els operadors jurídics garanteixin l’accessibilitat a la  comunicació a les persones amb 
pèrdua audi-va. En aquests moments estem treballant en aquest plantejament juntament amb el COCAR-
MI. Si algú de vosaltres ha -ngut una experiència en aquest sen-t, us agrairem molt que la compar-u 
amb nosaltres a: hola@federacioacapps.org. 
 

 

Con.nuem endavant i amb nous reptes i 
objec.us amb el projecte Beethoven 250. 
Com coneixeu, hi formem part juntament 
amb la Orquestra Simfònica del Vallès, 
l’Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació 
GAES Solidària i, els protagonistes, la Jove 
Orquestra Graeme Clark.  
 

Properament, l’1 de febrer i en el marc del 

concert El pi4no de Beethoven al Palau de la 
Música Catalana, -ndrà lloc l’estrena de l'o-
bra Amics en guerra,  una peça de caire ci-
nematogràfic que ha estat creada per la Jo-
ve Orquestra Graeme Clark. La peça ha estat 
arranjada per a l’orquestra per Àlex Mar7-
nez i és fruit dels tallers de composició que 
van realitzar els nens i nenes de la JOGC du-
rant el passat mes de desembre amb l’or-
questra simfònica del Vallès. Això no acaba-
rà aquí perquè, el 30 de maig, els músics de 

la JOGC pujaran a l’escenari del Palau de la 
Música per interpretar, amb la Simfònica del 
Vallès, l’Himne a l’Alegria de la Simfonia núme-
ro 9 de Beethoven. 

La Jove Orquestra Graeme Clark va rebre el Premi Federació ACAPPS 2019 en el marc de les 24es Jornades de l’entitat 

I US AVANCEM QUE: 
Properament es durà a terme un taller d’a-
propament a la música amb la Simfònica 
del Vallès per a tots els nens i nenes amb 
sordesa perquè puguin tenir una primera 
experiència: us en informarem i convidarem 
a par-cipar! 
A més, es vol crear el Cor de la Jove Orques-
tra Graeme Clark que necessitarà infants i 
joves amb sordesa que hi vulguin CANTAR: 
per formar-hi part no caldrà tenir cap expe-
riència prèvia, només ganes de cantar. A 
més, també es vol que les mares i pares en 
puguin formar part!!! 
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EN XARXA AMB EL COL·LEGI DE LOGOPEDES 

Amb mo.u del Dia Internacional de l’Implant Coclear,  
Coorganitzarem una jornada informa.va  

El/la logopeda és una figura clau en 
el desenvolupament de la parla i 
l’es.mulació de l’audició d’un in-

fant i/o persona adulta amb sorde-

sa. Les pròtesis audi-ves, els audiò-

fons i els implants coclears, ajuden a 

sen-r però per garan-r-ne l’èxit cal 

fer un entrenament audi-u, que aju-

di a saber reconèixer i discriminar els 

sons. Per a les persones que han 

perdut audició, un recurs per poder 

tornar a comunicar-se amb l’entorn 

és l’aprenentatge de la lectura labial, 

que també ens n’ensenyarà un/a lo-

gopeda especialitzat/da. 

 

Donada la importància per al nostre 

col·lec-u dels professionals en logo-

pèdia, l’associació ACAPPS comença 

l’any en col·laboració amb el Col·legi 

de Logopedes. Fruit d’aquest treball 

en xarxa que iniciem, es celebrarà la 

primera jornada informa-va en sor-

desa, coinicint amb el Dia Internacio-

nal de l’Implant Coclear el proper 25 

de febrer.  

La jornada, adreçada als i les logope-

des i que organitzarem conjunta-

ment des d’ACAPPS i el Col·legi de Logopedes de Catalu-

nya, vol donar a conèixer la demanda real i creixent que 

hi ha de professionals especialitzats en entrenament au-

di-u i lectura labial per a persones amb sordesa.  

 

Un/a logopeda fa molt més del que et penses 

Amb l’objec-u de fer visible la tasca que fan els i les lo-

gopedes, l’any passat el Col·legi va iniciar una campanya 

de comunicació que con-nua ac-va al web  

somlogopedes.cat. En aquesta es dóna a conèixer en Jor-

di, un nen de 2 anys que va néixer amb sordesa i és usu-

ari d’implants coclears: “amb la seva logopeda ha desco-

bert els sorolls, els sons, les paraules”. 

 

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES  

PUBLICITAT 
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PUBLICITAT 

L'Alma, el Pablo, l'Hugo i la 
Mireia, amb sordesa, s'ho 
van passar genial al concert 
de El Pot Pe.t el passat 31 
de desembre. Tots ells van 
tenir un parell d’invitacions 
com a premi per ser els 
guanyadors i finalistes del 
concurs de postals de Nadal 
per a l’associació ACAPPS. 

El 30 i 31 de desembre els 

concerts dels 10 anys amb 
El Pot Pe-t al Poliorama de 

Barcelona van ser accessi-

bles als infants amb sordesa 

amb bucle magnè-c per a 

persones amb audiòfon i/o 

implant coclear. 

L’Alma, el Pablo, l’Hugo i la Mireia, guanyadors del con-
curs de la postal de Nadal, de concert amb el El Pot Pe.t  

famílies 

US INFORMAREM DE L’AGENDA D’ACTIVITATS  
DEL SERVEI D’ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLES!!! 

I EN BREU: 
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Més de 30 persones sordes postlocu.ves sòcies gaudeixen de  
l’obra sub.tulada El sr. Marcel·lí fa de Capri i el sr. Bohigues, no. 

 postlocutius 

 

 

El gener comencem el GAM D’ACOLLIDA per a persones sordes postlocu.ves 
Us recordem que, amb el nou any, hem començat el Grup d’Ajuda Mútua d’acollida per a les persones 
que han perdut l’audició.  

De gener a juny, ens reunirem un cop al mes a l’associació, al carrer Nàpols 351 baixos.  QUÈ ES FA EN 
UN GAM? Ens trobem persones que hem passat per la mateixa situació: érem oients i, per mo-us diver-

sos, hem perdut audició. Som un grup reduït, d’un màxim de 8 persones, on ens sen-m acollits i compre-
sos, perquè podem expressar les nostres sensacions i situacions derivades de la pèrdua audi-va. Compar-
-nt-ho anem descobrint els recursos per compensar-ho, les nostres capacitats i limitacions. I això ens fa 
recuperar seguretat i autoes-ma.  
Lloc: ACAPPS. C. Nàpols, 351, baixos. Barcelona. + INFO: sasp@acapps.org 

 laboral 
EN XARXA AMB INCORPORA DE L’OBRA SOCIAL LA CAIXA 

14 anys fent feina amb el  
programa Incorpora  
La secretària de la Junta Direc-va de l’associació 
ACAPPS, Ana Barrera, ha signat el conveni que te-
nim amb el programa Incorpora de l’Obra Social “la 
Caixa” per a la nostra tasca d’inserció laboral de les 
persones sordes. És el 14è any que formem part de 
la Xarxa Incorpora Barcelona.  

En resposta a la pe.ció de persones sordes postlocu.ves sòcies, l’associació ACAPPS va aconse-
guir entrades a un preu molt especial (amb un descompte del 60%) per a l’'obra El sr. Marcel·lí 

fa de Capri i el Sr. Bohigues no.  Un total de 35 persones van assis-r a la funció del 20 de desem-
bre al Teatre Goya. El Servei d'Accessibilitat de la Federació ACAPPS en va fer la sub-tulació en 
directe. A més, l'espectacle va comptar amb el bucle magnè-c .  
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postlocutius 

 

laboral 
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postlocutius 

 

laboral 
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SI vols anar a un acte,  el que sigui,  

i necessites que sigui ACCESSIBLE   

posa’t en contacte amb nosaltres! 

accessibilitat@federacioacapps.org    Whatsapp 620 993 422  

Sub.tulem en directe  
Aquest mes, la jornada  Mi talento para la diversidad va ser 
accessible a les persones amb pèrdua audi.va  

La Jornada, organitzada per Plena Inclusión-DINCAT, el passat 16 de gener, va comptar amb 

la sub-tulació en directe per a les persones amb sordesa. 

accessibilitat 

 

fem #SubtitulacióEnDirecte de tot tipus 
d’acte. Demana-la, hi tens DRET! 

A LLEIDA 
Ens reunim amb l’Ajuntament de Lleida perquè s’implemen.n 
mesures d’accessibilitat per a les persones amb sordesa 

Actualment hi ha unes 2.100 persones amb 
pèrdua audi.va que viuen a Lleida, 700 d’a-
questes amb cer.ficat de discapacitat, segons 
les estadís.ques. Per tal de garan-r la plena 

inclusió social i cultural del col·lec-u, ens vam 

reunir, el passat 14 de gener, amb Regina Cai-

rol, regidora de polí-ques per als drets socials 

de l’Ajuntament de Lleida.  En representació 

de l’associació ACAPPS Lleida va assis-r la Maribel Jové, la seva secretària, i per part de la Federa-

ció ACAPPS, David Prujà i Domingo Reina, coordinador i tècnic de l’àrea d’Accessibilitat respec--

vament. 

 

En la reunió, vam traslladar la necessitat d’implementar mesures d’accessibilitat a la comunicació 

per a les persones amb pèrdua audi-va que es comuniquen oralment -és a dir, parlant- com són 

el bucle magnè-c i la sub-tulació en directe dels actes públics. L'objec-u: implementar mesures 

d'accessibilitat a la ciutat perquè se'n puguin beneficiar les més de 2.000 persones amb pèrdua 

audi-va que viuen a Lleida  
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Cultura accessible 

Aquest DESEMBRE, regala’t teatre accessible! 

Cobertura al Teatre Romea 
Dies: 15 i 16 de febrer, a les 18:30. Lloc. Teatre Romea. C. Hospital, 51. Barcelona. 

Intèrprets: Bruno Oro i Clara Segura  

Argument: Guillermo Peñalvar, un director de cine argen7 s’ha d’enfrontar amb el 

seu passat en rebre un homenatge per a la cèlebre pel·lícula que el va portar a la 

fama i a conèixer la seva actual parella, l’actriu Roxana. 

Mesures d’accessibilitat 
Sub.tulació: es recomana adquirir les entrades al primer amfiteatre per a una millor visibilitat dels sub-
7tols. Bucle magnè.c i so de sala amplificat. 

Gazoline al Teatre Nacional de Catalunya 
Dies: 22 i 23 de febrer, a les 19:00 i a les 18:00 respec-vament. 

Lloc. Teatre Nacional de Catalunya. Pl. de les Arts, 1. Barcelona. 

Intèrprets:  Mard B.Ase, Jean Cruz, Maria Elaidi, Prince Ezeanyim i Delia Seriche 

Argument: Cinc amics d’una Banlieu de París es reuneixen per cremar el cotxe d’una persona rica. Des 
de fa dies, hi ha incendis provocats a vehicles. Els fills dels fills dels immigrants que van arribar sense res 
al país encara se senten allunyat d’aquest. Europa no els ofereix els valors que coronen la seva bandera. 
  
Mesures d’accessibilitat 
Sub-tulació: es recomana adquirir les entrades a la Sala Talller a par-r de la 2a meitat de platea; a lasala 
pe-ta les butaques on està la zona de control, localitats en el sector imparell per a una millor visibilitat 
dels sub7tols. Bucle magnè-c i so de sala amplificat. 


