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OBRIM SECCIONS AL WEB PER INFORMAR SOBRE EL COVID19 

APLICACIÓ STOP COVID 19 CAT 

STOP COVID 19 CAT és una aplicació mòbil que ha posat en marxa el departament de Salut per donar res-
posta a les necessitats d’informació de la ciutadania en relació al COVID 19 a través d’un qües(onari. 
 
1er. Per accedir a l’aplicació, us la podeu descarregar tant per a IOS com per Android. 
 

2n. Un cop l’obris, cal que t’iden%fiquis amb el CIP de la teva targeta sanitària  
 

3er. Has de respondre a les preguntes del test per controlar el teu estat de salut sense haver de sor(r de 
casa, mantenint el confinament i sense tensionar els serveis sanitaris. El test et demana pels símptomes 
específic de COVID  que puguis presentar (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, etc.) i si tens 
patologies prèvies o si estàs en procés de gestació, postpart, etcètera. La informació que es bolcarà a 
l’APP serà totalment encriptada.  
 

4rt. El sistema de salut rebrà aquesta informació i cadascun dels disposi%us assistencials faran les accions 
més necessàries per tal que la persona rebi la millor atenció. En el cas de les persones lleus però amb 
situació de risc, i en el de les persones greus, s’ac(varan diferents disposi(us sanitaris: entre d’altres, el 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) o l’atenció primària,  per poder atendre el pacient de forma ade-
quada: 
h;ps://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/  

Davant el context actual, us recordem que teniu al vos-
tre abast canals accessibles per contactar amb el servei 
061 CatSalut Respon, el 112 accessible i tota la informa-
ció del departament de Salut sobre el coronavirus ac-
cessible per a les persones amb sordesa. Davant de 
qualsevol dubte, us recomanem que us informeu a tra-
vés dels canals habilitats pel departament de Salut, 
amb informació actualitzada i fiable. 

#Quedatacasa i #TotSor(ràBé 
ACAPPS i la Federació ACAPPS ac%ves des de casa: con%nuem 
atenent les famílies i persones amb sordesa  
Fins el proper 11 d’abril, data en què es manté el confinament, l’associació ACAPPS i la Federació ACAPPS 
restaran tancades amb a suspensió, per tant, de l’atenció presencial dels serveis d’atenció a les persones 
amb sordesa i famílies de l’associació ACAPPS. 
L’equip tècnic del Servei d’Orientació i Inserció Laboral, del Servei d’Atenció i Suport a les Famílies i 
Persones amb Sordesa i del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació  us atendran per: correu electrònic, 
whatsapp, hangouts i skype. Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre tècnic/a refe-
rent. Per a qualsevol dubte general, adreceu-nos la consulta al correu acapps@acapps.org i es derivarà 
al tècnic/a corresponent. 
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Des de la Federació ACAPPS hem testejat els canals De comunicació del departament de Salut accessibles 
a les persones amb sordesa. Per això, us informem que: 
 

061 CAT SALUT RESPON 

CORREU ELECTRÒNIC 061 CatSalutRespon: Un dels canals per contactar amb el servei 061 és per 

correu electrònic 061catsalutrespon@gencat.cat 

XAT 061CatSalutRespon: El departament de Salut ens ha comunicat que el xat 061 Cat Salut Respon està 
inac(u. En el seu lloc han habilitat el canal TELEGRAM per atendre les consultes de les persones amb sor-
desa. Us ho expliquem a con(nuació. 

TELEGRAM 061CatSalutRespon: D’ús exclusiu per a persones amb sordesa. Canal de missatgeria 

instantània ((pus whatsapp) per l’aplicació TELEGRAM. Per accedir-hi, només cal que et descarreguis l’a-
plicació TELEGRAM i cerquis 061CatSalutRespon. Davant de qualsevol dubte, podràs posar-te en contac-
te amb el servei de Salut Respon per missatge escrit. Cal que els diguis que ets una persona amb sordesa i 
iden%fiquis la teva necessitat de comunicació: informar que et comuniques oralment i necessites respos-
ta a les consultes per missatge escrit; ja que el Telegram també ofereix videointerpretació en llengua de 
signes per a les persones usuàries d’aquesta modalitat. 

WEB CANAL SALUT 

El canal Salut, del departament de Salut, ha habilitat un web específic per informar, de forma actu-
alitzada i fiable, sobre el COVID19: 

h;p://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

I NOMÉS EN CAS D’EMERGÈNCIA: aplicació 112 accessible 

Per contactar de forma accessible amb el Servei d’emergències 112, cal que us descarregueu l’apli-
cació 112 ACCESSIBLE al vostre telèfon mòbil i que us poseu en contacte amb nosaltres perquè us 
donem el codi d’ac%vació ( accessibilitat@federacioacapps.org / whatsapp 646 408 422 Domingo 
Reina). Un cop ac(vada l’aplicació amb el codi, podreu contactar per missatge escrit amb el servei 
d’emergències 112. 

#Quedatacasa i #TotSor(ràBé 
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A MÉS... 

ELS IMPLANTS COCLEARS NO SÓN UN RISC ADDICIONAL PER ADQUIRIR 
EL COVID19 

Important per a les persones usuàries d’implant coclear: les Comissions d’Audiologia i otologia  de la 
SEORLCC informen que l’implant coclear no afegeix un risc addicional per adquirir una infecció per Co-
vid19 , ni augmenta la gravetat d’aquesta en cas d’haver-la adquirit: 

hIps://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Comunicado-Coronavirus-Implantes-cocleares.pdf  

CENTRES AUDIOPROTÈTICS, OBERTS 

La Asociación Nacional de Audioprotesistas ha emès un comunicat informant que, en aquest període 
de confinament a causa del Covid19, està permesa l’ac%vitat dels centres audioprotè%cs ja que es 
tracta d’establiments sanitaris.  Això sí, sempre garan(nt les condicions de seguretat, evitant con-
centracions de persones i professionals, garan(nt una distància mínima d’un metre entre persones, 
evitant concentracions i u(litzant les mesures de protecció individual en cas d’haver de reduir 
aquesta distància; així com la provisió de guants, mascaretes i solucions desinfectants per a l’higiene 
de les mans als professionals, persones usuàries i visitants. 

#Quedatacasa i #TotSor(ràBé 

 

AQUESTS DIES, COMUNICA’T AMB ACAPPS! 
Recorda que els nostres serveis con%nuen oferint-vos atenció i suport a distància.  
Posa’t en contacte amb l’equip tècnic davant de qualsevol necessitat i/o consulta: 
 

SERVEI D’ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES. saaf@acapps.org  / whatsapp 620 993 422 
 

SERVEI D’ATENCIÓ I SUPORT A LES PERSONES SORDES POSTLOCUTIVES. sasp@acapps.org / whatsapp 
620 993 422 
 

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL. laboral@acapps.org / whatsapp 600 401 631 
 

SERVEI D’ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ. accessibilitat@federacioacapps.org / whatsapp 696 
860 218 
També et pots posar en contacte amb el teu/teva tècnic/a referent per hangouts o skype. Si 
no saps a qui t’has d’adreçar, també ens pots enviar un correu a acapps@acapps.org i t’adre-
çarem a la persona indicada per respondre la teva consulta. 
 

TAMBÉ A LES XARXES! Des de la Federació ACAPPS actualitzem també les informacions a les nos-
tres pàgines a les xarxes  TWITTER, FACEBOOK I INSTAGRAM, ens trobareu a totes per 

@federacioacapps 
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E S T U D I E S? 
RECURSOS perquè puguis accedir a TOTS ELS CONTINGUTS del 
curs. Demana’ls al teu centre o posa’t en contacte amb nosaltres! 

Aquesta crisis, la pandèmia i el confinament, ens ha capgirat a tots. Els i les estudiants no en sou 
l’excepció: heu de con%nuar el curs i seguir el ritme acadèmic a distància.  

Per tant, toca adaptar-nos i toca fer-ho de la millor manera possible. En el cas dels i les estudiants que te-
niu discapacitat audi(va, heu d'assegurar-vos que pugueu accedir a tots els materials i con(nguts del 
curs, com els vostres companys oients. Teniu dret a demanar-ho al vostre centre i, en cas que no es us 
sigui garan(t, poseu-vos en contacte amb nosaltres, expliqueu-nos-ho i ho ges(onarem. Ara més que mai, 
estem al vostre costat per oferir-nos el nostre suport.   
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Són moltes les informacions que ens arriben -i mol-
tes més que ens arribaran!- aquests dies arran de la 
declarada pandèmia pel coronavirus. Moltes d’a-
questes ens arriben per whatsapp o per xarxes soci-
als sovint sense indicar la font d’informació i, lamen-
tablement, moltes són “fake news”, és a dir, infor-
macions falses. 

Davant d’una qües(ó tan vital com és la salut, cal estar molt atent i segur que la informació que consul-
tem és fiable. Per això i davant de qualsevol dubte, us recomanem que us informeu a través dels canals 
habilitats pel departament de Salut, amb informació actualitzada i fiable. Des de la Federació ACAPPS us 
hem preparat, al nostre web acapps.org, un recull de materials informa(us sobre el coronavirus i que són 
accessibles als infants i persones amb sordesa. 
 
 

RECURSOS: Encara ens queden uns quants dies per estar a casa i, sobretot per a les famílies amb 

infants, cal estar preparat amb moltes idees per entretenir-los amb ac(vitats lúdiques i educa(ves inten-
tant evitar el màxim possible la televisió o estar davant de les pantalles de la tablet o altres disposi(us. 
Però com que estem parlant de molts dies i de moltes hores a casa, sempre va bé tenir més idees per si 
se’ns acaben. Per això, també al nostre web acapps.org trobareu una selecció de recursos que estem  ac-
tualitzant periòdicament. 
 

QUÈ HI TROBAREU? Una mica de tot! Des d’ac(vitats específiques per a infants amb sordesa i 

programes online gratuïts d’es(mulació del llenguatge i l’audició fins a cinema infan(l accessible; recursos 
i propostes de mestres i pedagogs; programes de televisió interessants i educa(us per a infants com l’In-
foK o Dinàmiks fins a llibres, contes i ¡ teatre accessible. Us aconsellem que hi doneu un cop d’ull perquè 
segur que alguna idea nova hi trobareu! 

INFORMACIONS I RECURSOS  
PER A FAMÍLIES I PERSONES AMB SORDESA ACCESSIBLES! 

#Quedatacasa i #TotSor(ràBé 

RETIRADA de determinats números de sèrie dels implants coclears 

HiRes Ultra i HiRes Ultra 3D d’Advanced Bionics 
 

Juntament amb la Confederació FIAPAS ens fem ressò que l'Agencia Española De Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios informa de que determinats números de sèrie dels implants coclears HiRes Ultra i 
HiRes Ultra 3D, fabricats per Advanced Bionics, no han de ser implantats. La re(rada es deu a errors en 
el disseny que poden que provocar una disminució del rendiment audi(u de l'implant coclear. 
 

Les persones usuàries afectades poden adreçar-se per a dubtes al seu centre implantador i seguir les 
recomanacions que indica l'AEMPS: 
 

• Si el teu implant coclear es correspon als productes afectats, con(nuï u(litzant el seu disposi(u com 
de costum i si experimenta una disminució en el rendiment audi(u amb el pas del temps consul( als 
professionals del seu centre implantador perquè avaluï la seva audició i valori si pot haver-hi un pro-
blema amb el seu implant coclear. 

• Cal actuar de la mateixa manera si és el teu fill/a qui està implantat amb un d’aquests disposi(us i 
detec( una disminució en el rendiment audi(u amb el pas del temps. 
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EN XARXA AMB L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU  
L’Associació ACAPPS i el Servei d’Otorrinolaringologia de Sant  
Joan de Déu col·laborem per a la millora de l’atenció als infants 
amb sordesa i les seves famílies 

El passat 20 de febrer vam mantenir 
una reunió de seguiment amb el ser-
vei d'otorinolaringologia de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. Per part de l’asso-
ciació ACAPPS van assis(r l’Àngels Vi-
dela, la Laia Sullastres i la Magda Gi-
ralt -presidenta, directora i tècnica del 
Servei d’Atenció i Suport a les Famílies
– i, per part de Sant Joan de Déu, la 
Dra. Ma Antònia Clavería i la Natàlia 
Coll, cap i programadora dels implants 
coclears. En relació a l’actualització 
del catàleg ortoprotè(c, en vigor des 
de gener, ambdues parts hem coinci-
dit en què cal una millora substancial 
en el catàleg perquè les prestacions 
arribin al màxim de persones amb sor-
desa. 

Des d’ACAPPS defensem i treballem per al reconeixe-
ment de les pròtesis audi%ves com a dret i prestació 
universal per a qualsevol persona amb sordesa, %ngui 
l’edat que %ngui, que així li indiqui el seu metge otor-
rinolaringòleg.  

FEM UNA CRIDA A INFANTS I JOVES QUE ELS HI AGRADI LA MÚSICA!!! 

 

ANIMA’T I APUNTA’T-HI AL CORREU  

SAAF@ACAPPS.ORG 
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Celebrem el Dia Internacional de l’Implant Coclear  
par%cipant en una jornada de sensibilització a Terrassa 

El passat 25 de febrer, vam comme-
morar el Dia Internacional de l’Im-
plant Coclear al Vallès, concreta-
ment a la jornada Viure a Terrassa 

amb un implant coclear. Escolta’ns, 

t’escoltem! amb la par%cipació de 
Domingo Reina, tècnic del nostre 
Servei d’Accessibilitat a la Comuni-
cació a la taula rodona de la jorna-
da, que va compar%r amb l’Iu López, 
jove adolescent amb implant cocle-
ar; la Belén Roca, mare de l’Adam 
Hanus, amb implant coclear i famí-
lia sòcia d’ACAPPS i Inés Parramon, 
logopeda del CREDA Jordi Perelló. 
 
Belén Roca, com a mare de l’Adam, 
va explicar el seu dia a dia amb l’im-
plant coclear i, sobretot, la necessi-
tat que a l’escola i, especialment, a 
la secundària, així com en les ac(vi-
tats extraescolars, es (nguin en 
compte les necessitats dels infants i 
joves amb sordesa i usuaris/es d’im-
plants coclears. També va desta-
car el suport rebut per la xarxa de 
famílies de l’associació ACAPPS. 
 
L’Iu, alumne de l’ins(tut Montserrat 
Roig, porta un implant des dels 4 
anys i, el segon implant, des dels 10. 
Per a ell, és molt important promou-
re “l’empa(a i el respecte” cap a les 
persones amb sordesa usuàries d’im-
plant coclear. 
 
Per la seva banda, Inés Parramon va 
destacar la necessitat d’un treball 
interdisciplinar i col·labora(u entre 
l’otorrinolaringòleg, l’audioprotesis-
ta, el programador, els i les logope-
des i els i les mestres d’audició i llen-
guatge de l’infant amb sordesa. 
 

“Es molt important promoure l’empa%a i el 
respecte cap a les persones  

amb implant coclear” 
Iu, alumne de secundària amb implant coclear. 

 
Domingo Reina, responsable del Servei d’Accessibilitat a 
la Comunicació de la Federació ACAPPS, va tancar la 
taula rodona explicant la importància que tenen, a més 
de les pròtesis audi(ves com els implants coclears i els 
audiòfons, els mitjans de suport a la comunicació, com 
la sub(tulació en directe, el bucle magnè(c i les emisso-
res FM. El seu ús fa accessible la par(cipació de les per-
sones amb sordesa. També és necessari que les perso-
nes amb audiòfon i/o implant coclear coneguin que la 
seva pròtesis té la posició T, i que el programador/a l’ha 
d’ac(var. Amb la posició T ac(vada es pot gaudir del bu-
cle magnè(c en els espais on està instal·lat (teatres, bi-
blioteques, auditoris, mostradors d’atenció al client/
a…). El bucle permet que el so que arriba a l’audiòfon o 
implant coclear sigui ní(d i de millor qualitat. 
 
Finalment, l’acte va cloure amb la presentació del vídeo 
de sensibilització 10 consells de la Júlia per comunicar-te 

millor amb persones que porten implant coclear. 

 
També volem destacar que l’acte va ser accessible a les 
persones amb sordesa amb la sub(tulació en directe del 
Servei d’Accessibilitat a la Comunicació de la Federació 
ACAPPS. 

La Jove Orquestra Graeme Clark va rebre el Premi  
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EN XARXA AMB EL COL·LEGI DE LOGOPEDES 

Presentem els programes de logopedia d’ACAPPS  

Donada la importància per al nostre 
col·lec%u dels professionals en logo-
pèdia, i com us vam informar en el 
darrer butlleZ, l’associació ACAPPS i 
el Col·legi de Logopedes hem iniciat 
un projecte col·labora%u per millorar 
l’atenció als infants i persones amb 
sordesa.  
 
Fruit d’aquest treball en xarxa que ini-
ciem, i coincidint amb el Dia Internaci-
onal de l’Implant Coclear el passat 25 
de febrer, vam organitzar una jornada 
conjunta per donar a conèixer la de-
manda real i creixent que hi ha de pro-
fessionals especialitzats en entrena-
ment audi(u i lectura labial per a per-
sones amb sordesa.  

 

El Programa d’Intervenció Logopèdica d’ACAPPS 
En la jornada vam presentar els nostres programes d’intervenció logopèdica per a infants i 
persones amb sordesa usuàries d’audiòfons i/o implants coclears. Un model caracteritzat 
per ser: 
COMPLEMENTARI als serveis públics 
ESPECIALITZAT amb logopedes amb expertesa en sordesa 
DESCENTRALITZAT. El/la logopeda es desplaça on està la família o persona amb sordesa. 
LLIURE ELECCIÓ. La família o persona amb sordesa escull lliurement el/la logopeda. 
PERSONALITZAT. Acompanyament a la persona i a la família (programa de Famílies Guia, 
escola de famílies i grups d’ajuda mútua per a persones amb sordesa). 

D’esquerra a dreta, M. Clofent, junta directiva del Col·legi de  Logo-

pedes; L. Sullastres i M. Giralt, directora i referent del programa de 

Logopèdia d’ACAPPS, respectivament; E. Estrada, logopeda i Neus 

Calaf, directora del CLC. 

LA LOGOPÈDIA A ACAPPS, EN XIFRES: 

10   PERSONES AMB SORDESA BENEFICIÀRIES 

14 SESSIONS DE LOGOPÈDIA PER PERSONA 

31 LOGOPEDES COL·LABORADORES 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 2019 

Barcelona ciutat i àrea metro-
politana 
Manresa 
Lleida 
Tarragona 
Bages 
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A L’ASSOCIACIÓ ACAPPS: 
Obrim un nou Grup d’Ajuda  
Mútua per a persones  amb sordesa 
Properament l’associació ACAPPS posarà en marxa un 
nou Grup d’Ajuda Mútua (GAM) per a persones amb 
sordesa. El GAM serà en format reduït, per a 6-8 per-
sones, i el conduirà Gisela López, psicòloga, amb l’a-
companyament de Magda Giralt, logopeda experta en 
sordesa.  

BREUS INFORMATIUS  
ACCESSIBILITAT. Col·laborarem amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en una prova pilot per adaptar 
les seves oficines a persones amb sordesa que es comuniquen oralment. És imprescindible que els ser-
veis públics siguin accessibles a les persones amb discapacitat audi(va per garan(r el seu dret a la par(-
cipació ac(va, com reconeix la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de 
les Nacions Unides. 
 
AMB LA CONFEDERACIÓ FIAPAS. Estem en procés d’aprenentatge per implementar, a l’associació 
ACAPPS, el sistema de qualitat EFQM en el marc del programa d’enfor%ment de FIAPAS. Durant aquest 
any par(cipem en la formació per obtenir el cer(ficat de qualitat l’any 2021. L’objec(u: op(mitzar els 
processos de ges(ó interna per enfor(r l’atenció a les persones amb sordesa sòcies i usuàries dels ser-
veis de l’en(tat. Aquest procés s’emmarca dins el Pla Estratègic de la Federació ACAPPS 2019-21. 

A QUI VA ADREÇAT? A les persones amb sordesa d’entre 20 i 60 anys. 
 

COM ES FARÀ? Serà un espai lliure de judicis on els i les par(cipants podran expressar i compar(r 
les seves pors  i inquietuds amb el suport del grup. L’objec(u del GAM és que, en el transcurs de 
les sessions, millori l’autoes(ma i el benestar personal dels/de les par(cipants, amb l’acceptació 
de la discapacitat i la creació d’una xarxa social i de suport. 
 

QUAN? Data per confirmar, segons evolucioni la crisis pel COVID19  
ON? Previst realitzar-se a l’Ateneu Poblet (c. de Nàpols, 268. Barcelona)  

PUBLICITAT 
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PUBLICITAT 

famílies 

CAFÈ TERTÚLIA PER A LES FAMÍLIES I CONTACONTES ACCESSIBLE PER ALS INFANTS 

Ac(vitat infan(l recomanada per a nens i nenes de 0 a 10 anys. Mentre els infants estaran entre(nguts 
amb l’ac(vitat del contacontes, que comptarà amb la sub(tulació, les mares i pares (ndrem un espai per 
prendre un cafè i conversar amb l’objec(u de compar(r experiències, interessos, dubtes i/o propostes. 
A càrrec de Contacontes&Ioga: desenvoluparem la imaginació i jugarem a ioga mentre escoltem contes. 
Sen(rem les emocions, el nostre coses i, sobretot, ens diver(rem! 

TALLER DE CONNECTIVITAT EN ADOLESCENTS I ADULTS AMB SORDESA 
Com aprofitar les noves tecnologies al màxim? Ens ho explicaran Guillermina Achleitner, audiòloga de 
RVAlfa, i Laura Girón,  audioprotesista de la Clínica Universidad de Navarra. 
 

 

Us avancem les properes ac%vitats per a les famílies 
amb fill/es amb sordesa per quan sor%m de casa! 

XERRADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN PRIMERA PERSONA 
Conduïda per Anna Rossell, consultora d’ACAPPS per al projecte d’accessibilitat als estudiants amb sorde-
sa a la universitat i amb la par(cipació de professionals amb sordesa amb perfils diversos. 

I per donar la BENVINGUDA A LA PRIMAVERA, si tot va bé,  el 23 de maig: taller d’OLORS 
amb la fundació NASEVO. 

Davant la situació actual, totes les ac%vitats queden ajornades i pendents de noves dates. Això sí, totes es 
realitzaran a l’Associació ACAPPS (c. Nàpols, 351, baixos. Barcelona).  Us en man(ndrem informats/des! 
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postlocutius 

 

laboral 

 laboral 
Èxit total del primer Speed Da%ng Laboral per a dones 
amb sordesa que es realitza a l’estat 

L’associació ACAPPS va organitzar, amb la 
col·laboració de la Fundación Quiero Trabajo i 
Zurich Seguros, el primer “speed da%ng labo-
ral” accessible per a dones amb sordesa que es 
fa a l’estat. La sessió va tenir lloc el 2 de març i 
van par(cipar un total de 15 dones amb sorde-
sa, usuàries d’audiòfon i/o implant coclear i que 
es comuniquen oralment.  Són dones diverses, 
de diferents edats i professions que tenen en 
comú la sordesa i que estan en recerca ac(va de 
feina amb el nostre Servei d’Orientació i Inserció 
laboral. En aquest speed da(ng, van tenir l’opor-
tunitat de presentar-se professionalment en un 
espai breu de temps de 5 minuts. 
 
En acabat, els i les professionals de Zurich, que 
van fer les entrevistes voluntàriament, els van 
fer un retorn de com van fer la presentació en 
un espai dedicat a l’intercanvi d’impressions. El 
nostre objec(u, que vam complir notablement, 
era que aquesta experiència servís a les par(ci-
pants de prova i de millora de com explicar el 
millor de la seva capacitat professional en poc 
temps. I que també fos una oportunitat per a 
l’empresa per conèixer el col·lec(u, trencar es-
tereo(ps i millorar la seva comunicació amb les 
persones amb sordesa. 
 
El Servei d’Accessibilitat a la Comunicació de la 
Federació ACAPPS va sub(tular l’acte en directe, 
hi va haver emissores FM i bucle magnè(c. 
Televisió Espanyola va recollir l’experiència en 
l’informa(u migdia del 6 de març  i per La 2 el 
diumenge 8 de març. 



 

federacioacapps @federacioacapps  ACAPPS.ORG @federacioacapps 

 

laboral 

Una vintena de dones amb sordesa par%cipen al  

Programa ESTIMA’T 

L’associació ACAPPS va organitzar, amb la col·laboració 
de la Fundación Quiero Trabajo, el programa Es%ma't 
per a dones amb sordesa en recerca de feina amb dues 
sessions que van ser conduïdes per Miquel Alcañiz i 
Gerard Ribé, experts en coaching i voluntaris de la Fun-
dación Quiero Trabajo. Han quedat ajornades, amb 
mo%u de la suspensió de l’ac%vitat a ACAPPS a causa 
del Covid-19, les tres darreres sessions programades. 
 
Una vintena de dones amb sordesa i diverses han par(-
cipat en el programa. Amb elles es va treballar, a par(r 
de dinàmiques par(cipa(ves i col·labora(ves, un objec-
(u vital: es(mar-se i valorar-se, personal i professional-
ment, per millorar la seva autoes(ma i benestar emoci-
onal i aconseguir, així, projectar el millor d’elles en una 
entrevista de feina.  
 
El Servei d’Accessibilitat a la Comunicació de la Federa-
ció ACAPPS va sub(tular l’acte en directe, hi va haver 
emissores FM i bucle magnè(c. 

CICLE D’ACTIVITATS #SENTIMIPARLEM 
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#Sen%miParlem 

 

 

 

PERQUÈ TROBAR FEINA ÉS POSSIBLE:  

impulsem un nou grup de recerca 
ac%va de feina 
El Servei d’Orientació i Inserció Laboral de l’associació 
ACAPPS obre dos grups de recerca ac%va de feina. 
Amb aquests grups impulsarem la recerca de feina en 
grup. Segons estudis recents, el treball en grup per buscar 
feina és més efec(u i s’assoleixen millors resultats ja que 
millora la mo(vació a l’hora de posar-se a fer recerca de 
feina. 

Les sessions dels grups són els dimecres i els dijous, de 10:00 a 12:00. Per formar-hi part cal 
ser persona usuària del Servei d’Inserció i Orientació Laboral. Si encara no n’ets i estàs en 
procés de buscar feina, posa’t en contacte amb  
nosaltres al correu laboral@acapps.org o per whatsapp al 600 401 631  

Gran par(t de la Belén, la Elena, la Míriam, 
la Glòria, la Sònia, la Gemma i la Diana, 
totes elles amb sordesa, i de l’equip de 
treballadores amb discapacitat d’Hotels 
Ilunion que es va disputar al TARR Mundet 
el passat 6 de març. Més enllà del resultat 
(2-3 a favor de l’equip #Sen(miParlem 
d’ACAPPS), va ser un espai de trobada en 
què van fer esport i, sobretot, van riure 
molt plegades. També agraïm la par(cipa-
ció com a jugadores de la Gisela, la Paula, 
la Conxi i la Laia, i del Francesc, com a àrbi-
tre, de l’equip tècnic d’ACAPPS i de la Fe-
deració ACAPPS. 

SEGUIREM!!! 
Tot i que la resta d’ac%vitats del cicle per a dones amb sordesa convocat per aquest mes de 
març amb mo%u del Dia de la Dona, #8M, s’ha hagut de suspendre amb mo%u del Covid-19, un 
cop normalitzada la situació convocarem noves dates per a les ac%vitats pendents (sessions del 
programa Es%ma’t i Taller de Batucada). La sessió de teatre prevista pel 27 de març també s’ha 
decidit cancel·lar fins a nova data. Si hi ha nous canvis us en man%ndrem informats/des. 
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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  
El febrer i març hem sub%tulat 9 actes en directe per a les  
persones amb sordesa 

Com, per exemple, l’acte ins(tucional en commemoració del Dia Internacional de les víc(-
mes de l'holocaust, el 17 de febrer, va comptar amb la sub(tulació en directe per a les per-
sones amb sordesa. 

accessibilitat 

 

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

ACAPPS par%cipa en el testeig dels con%nguts immersius 360º 
accessibles de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Veure el “making of” d’un telenoZcies des 
de dues pantalles, en 360º i d’una forma 
accessible. Ja es pot fer gràcies al projecte 
ImAc, una inicia%va d’àmbit europeu en 
què par%cipa la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, i que treballa per fer 
accessibles a les persones amb discapaci-
tat audi%va i/o visual experiències immer-
sives aprofitant el potencial de les noves 
tecnologies.  

En l’edició del telenogcies migdia de Televisió 
de Catalunya del diumenge 23 de febrer es va 
recollir la nogcia i l’experiència de la Sílvia Ja-
né, amb sordesa profunda i sòcia de l’associa-
ció ACAPPS que, entre altres persones sòcies 
de la nostra en(tat, ha par(cipat des de l’inici 
en el testeig de la sub(tulació dels con(nguts 
immersius 360º. La Sílvia corrobora l’accessibi-

litat de l’eina: “em permet entendre, amb la sub(tu-
lació, el que s’està dient dins la realitat virtual”. 

Ara l’eina està en període de prova obert a tothom. 
S’hi pot accedir des d’un mòbil, una tauleta o un ordi-
nador en el web h;p://www.ccma.cat 
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El mNACTEC accessible a les persones amb discapacitat audi%va  

El  Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de  Catalunya ha 
posat en marxa tres accions per 
garan%r l’accessibilitat al Museu 
per a les persones amb discapaci-
tat audi%va dins el programa de 
responsabilitat social del Museu i 
coincidint amb el Dia internacio-
nal de l’implant coclear.  

En primer lloc, s’ha instal·lat 
un micròfon amb bucle magnè-
%c a la recepció per tal que les 
persones que porten un implant 
coclear puguin sen(r allò que es 
diu des del taulell. També s’han 
adquirit bucles magnè%cs portà-
%ls, que inclouen un sistema de 
microfonia i receptors per u(litzar 
en qualsevol visita guiada o taller 

A TERRASSA 

que s’ofereix al Museu. Les persones interessades en 
aquest servei ho hauran de comunicar quan facin la reser-
va de l’ac(vitat o en el moment d’arribada a la recepció del 
Museu. 
Des de la Federació ACAPPS ens alegrem de les mesures 
adoptades pel mNACTEC i recordem a les persones amb 
sordesa usuàries d'audiòfon o implant coclear que ac(vin 
la posició T de la seva pròtesis per poder gaudir del bucle, 
que permet que el so arribi millor . 

A FIGUERES 

 

Figueres acosta la cultura a les persones amb sordesa 

Figueres també ha instal·lat sis-

temes de bucle d'inducció mag-

nè%ca a diferents equipaments 

culturals: al teatre El Jardí, a La 

Cate i a la sala d'actes de la bi-

blioteca Fages de Climent. Se-

gons el regidor de Cultura, Al-
Aquest és el senyal que iden(fica 
que un espai és accessible amb el 
bucle magnè(c. Recordeu que per 
gaudir-ne’n, cal que ac(veu la 
posició T del vostre audiòfon o 
implant coclear. 

fons Margnez, els espais 

adaptats són inclusius i, cons-

cients de les necessitats de les 

persones amb sordesa o amb 

dificultats audi(ves, és un pas 

endavant per fer una “cultura 

accessible a tothom”.  

 

ELS PROJECTES I ACTIVITATS PUBLICATS EN AQUEST BUTLLETÍ SÓN POSSIBLES GRÀCIES A: 


