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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 
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Acabat el llarg període de con-

finament, ens preparem per 
afrontar la nova "normalitat" 
en què l'ús de mascareta és un 
indispensable: és obligatòria 
en espais públics tancats i, en 
general, sempre que no pu-
guem mantenir la distància de 
2 metres amb les altres perso-
nes.  

La Federació ACAPPS i l'empre-
sa tèx(l Art&Seams hem disse-
nyat una mascareta accessible 
a les persones amb sordesa, és 
a dir, amb la part frontal trans-
parent, perquè puguin llegir els 
llavis de les persones del seu 
entorn. El nostre objec(u final 
és aconseguir passar els con-
trols de qualitat i, un cop com-
plim amb tots els requisits de la 
norma(va, poder-la produir i 
distribuir. 

 
 

 
 
 

En resum, ara estem treballant per aconseguir una mascare-
ta higiènica, accessible a la comunicació i segura per evitar 
contagis que puguem u(litzar i distribuir arreu en els mesos 
en què haurem de conviure amb el Covid19. 

SEGUIM! 
Des de la Federació ACAPPS volem produir i distribuir mascaretes accessibles, segures i eficaces. 
Per això, con(nuem treballant en la millora de la mascareta per assolir amb eficàcia dos requisits 
clau de la norma(va UNE 0065 en mascaretes higièniques: 
 

1. L’eficàcia de filtratge de la mascareta: és a dir, que sigui EFICAÇ en la protecció contra 
el virus 
 

2. La “respirabilitat”: que sigui una mascareta cent per cent SEGURA. 
 

3. A més, com que la mascareta que volem produir ha de tenir la part frontal transparent, també 
cal que s’ajus( bé a la cara i que el plàs(c no entri en contacte amb la pell. 

EN BREU: tutorial, patrons i recomanacions perquè et  
puguis fer la teva mascareta accessible a la comunicació! 

Mentrestant, i per donar resposta a la vostra necessi-
tat, en breu publicarem els patrons de dos models de 
mascareta accessibles i un tutorial perquè, si voleu, 
us la pugueu confeccionar a casa. És un patronatge 
complex perquè s'ha dissenyat per permetre la màxi-
ma respirabilitat, és a dir que, malgrat el plàs(c, per-
me( bé l'entrada d'aire. Rebreu la informació –
tutorial, patrons i recomanacions– al vostre correu 
electrònic. També ho podreu consultar al web, on ha-
bilitarem un espai, i a les xarxes socials. 

Ja tenim preparat el tutorial per fer mascaretes accessibles: en breu  
el publicarem i us l’enviarem 
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Agraïm especialment totes les ins:tucions i empreses  
que estan contribuint per protegir-nos de la Covid19  
Malgrat que encara no sabem amb exac:tud quan tornarem a obrir les oficines d’ACAPPS i de 
la Federació ACAPPS, ubicades a Barcelona ciutat, sí que sabem que ens estem a apropant al 
moment de la reobertura i, per fer-ho amb seguretat, tant l’equip tècnic com les persones que 
puguem atendre, hauran de seguir les orientacions que indiquin les autoritats sanitàries, des 
de la distància que sigui necessària entre persones, la desinfecció del local, l’ús de gel desinfec-
tant i l’ús de mascaretes. En aquest sen(t, agraïm totes les aportacions que hem estat rebent 
en les darreres setmanes i que ens ajudaran a afrontar aquesta nova situació. Estem segurs que 
gràcies a aquest suport coopera(u, ens en sor(rem! 

PER AJUDAR-NOS A ACONSEGUIR UNA MASCARETA  
ACCESSIBLE I SEGURA 

Estem redissenyant els patrons per fer un nou proto(p i sotmetre'l a una 
prova de laboratori. Per això, no podem deixar de donar les gràcies a tot el 
treball que està fent Art&Seams en el disseny de la mascareta. També a les 
empreses tèx(ls pel descompte del 80% en el teixit orgànic adquirit per a 
la confecció. 

TENIM 100 MASCARETES MASKCAT 

Gràcies a Disseny Tres Dimensions i a Mònica Díez, la dissenyadora de 
la mascareta, que ens ha donat 100 mascaretes #Maskcat cer(ficades 
i que ens permetran atendre les persones amb sordesa quan reobrim 
ACAPPS (quan les autoritats sanitàries ho perme(n), ja que podran 
llegir-nos els llavis i, a la vegada, garan(rem la protecció de la Co-
vid19.  

COMPTEM AMB 7.500 MASCARETES HIGIÈNIQUES PER A 
LA REOBERTURA  
El 7 de maig vam rebre, de la mà de Carlos Prieto, subdelegat del go-
vern espanyol a Barcelona, les 7.500 mascaretes per a ACAPPS com a 
en(tat membre del COCARMI. Agraïm la tramesa del Ministeri de Sa-
nitat per a les en(tats socials de la discapacitat per protegir les perso-
nes que atenem i el nostre equip tècnic, un cop reobrim l'atenció se-
guint, en tot moment, les indicacions de les autoritats sanitàries. 

DONACIÓ DE MASCARETES ACCESSIBLES A LA  
COMUNICACIÓ 
Gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a l’alcaldessa 
Nuria Parlon, en la seva representació, per la donació de mascaretes 
accessibles perquè les persones amb sordesa ens puguin llegir els lla-
vis quan reemprenguem l'atenció directa.  
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Demanem al govern català una estratègia inclusiva  
i accessible davant la Covid19 

Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS (a la part dreta inferior de la pantalla) en la reunió amb el president de la  
Generalitat, Quim Torra. 

 

Durant tota l’etapa de ges:ó 
de la crisi sanitària per la Co-
vid19 i de confinament,  la Fe-
deració ACAPPS ha man:ngut 
reunions setmanals, com a en-
:tat membre del COCARMI, 
amb representants del govern 
català. Concretament, del de-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ens hem reu-
nit amb el secretari d’Afers So-
cials i Famílies, Francesc Iglesi-
es; Aina Plaza, secretària gene-
ral de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat i Josep Vidal, di-
rector general d’Economia So-
cial, el Tercer Sector i les Coo-
pera(ves; i del departament de 
Salut, amb Sebas(à Santaeugè-
nia, director del Programa de 
Prevenció i Atenció a la Cronici-
tat. També amb el president de 
la Generalitat, Quim Torra, en 
la reunió celebrada el passat 
15 d’abril.   
 
Aquestes trobades periòdiques 
es mantenen amb l’objec(u de 
fer un seguiment acurat de les 
necessitats i demandes del 
col·lec(u de la discapacitat du-
rant tota aquesta etapa per 
ges(onar i adoptar polí(ques 

de l’ac(vitat hospitalària no 
urgent, en aquests moments, 
s’està abordant com s’anirà 
reprenent. En aquest sen(t des 
de la Federació ACAPPS ens 
hem referit especialment a la 
necessitat de reac(var les in-
tervencions i programacions 
d’implant coclear per evitar les 
conseqüències que pateix la 
persona amb sordesa sense la 
pròtesis audi(va.  
 

RECURSOS 
Finalment, les en(tats mem-
bres del COCARMI hem incidit 
en què, un cop es deixi enrere 
la pandèmia, la Generalitat ga-
ranteixi en els seus pressupos-
tos els recursos necessaris per 
a la con(nuïtat i sostenibilitat 
de les en(tats del sector. Tam-
bé hem demanat que es du-
guin a terme accions específi-
ques de foment de l’ocupació 
del col·lec(u, que afrontaran 
especials dificultats per accedir 
al mercat laboral, i que s’ac(-
vin les convocatòries de suport 
a la inserció laboral al mercat 
ordinari. 
 

públiques per donar-hi resposta. 
 

DRET A  LA INFORMACIÓ I A 
LA COMUNICACIÓ 
La informació ha estat clau per a 
tota la ciutadania durant tot 
aquest període de pandèmia. 
Per això el prioritari ha estat in-
cidir en la necessitat de garan(r 
l’accés a la informació i a la co-
municació a les persones amb 
sordesa en tots els canals del 
departament de Salut 
(audiovisuals del web sub(tu-
lats, les apps i el xatbot). També 
vam subratllar la importància de 
donar a conèixer els canals de 
contacte ja habilitats per a les 
persones amb sordesa, com el 
Telegram 061 accessible . A 
més, en resposta a aquesta de-
manda, ara sub(tulen totes les 
rodes de premsa de la conselle-
ra de Salut, Alba Vergés.  
 

SALUT 
Relacionat també amb aquest 
àmbit, s’ha insis(t en la necessi-
tat de garan(r l’accessibilitat a 
les persones amb sordesa en els 
hospitals i centres d’atenció pri-
mària. Pel que fa a la suspensió 
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ENS REUNIM AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

El departament d’Educació es compromet a treballar per  
garan:r l’atenció a l’alumnat amb sordesa 

El passat 13 de maig, des d’ACAPPS 
vam mantenir una reunió amb la Sra. 
Imma Reguant, subdirectora general 
d'Educació Inclusiva, i el seu equip. 
L’objec(u: traslladar les necessitats ac-
tuals de l’alumnat amb sordesa i conèi-
xer quins nous suports adoptaran fins a 
final d’aquest curs escolar 2019-20 i de 
cara al proper, 2020-21. Per part nostra, 
hi van assis(r Raimon Jané i Maria 
Moñino, president i secretària de la Fe-
deració ACAPPS, i l’Àngels Videla, presi-
denta de l’associació ACAPPS. 
 

En primer lloc, i de forma imminent, pel 
mes que encara queda per finalitzar el 
curs actual el departament d’Educació 
s’ha compromès a traslladar als equips 
direc(us dels CREDA que es reforci el 
suport i la intervenció online a l’alumnat 
i l’acompanyament a les famílies. També 
s’han compromès a avançar en la sub:-
tulació dels materials audiovisuals que 
les escoles estan fent servir per perme-
tre el ple seguiment dels con(nguts cur-
riculars amb plataformes virtuals total-
ment accessibles per a aquests alumnes. 
 
 
MÉS SUPORT PROFESSIONAL I TECNO-
LÒGIC  
Pel que fa al proper curs 2020-21, enca-
ra no hi ha cap certesa de com serà la 
proposta defini(va d’escolarització. Això 
sí, serà adaptada a cada etapa educa(va 
(infan(l, primària, secundària i estudis 
post-obligatoris). Pel que fa al suport 
específic a l’alumnat amb sordesa, està 
prevista la contractació de nous profes-
sionals per als CREDA i la instal·lació de 

nous bucles magnè:cs a centres educa(us. 
També està aprovada la compra de sistemes 
FM a disposició dels CREDAs. 
  
D’altra banda, des d’Educació també ens van 
traslladar el seu interès en rebre assessorament 
sobre les mascaretes accessibles, perquè l’a-
lumnat amb sordesa pugui llegir els llavis del/de 
la docent i dels companys del grup-classe. En 
aquest sen(t els vam poder informar que la 
nostra en(tat està treballant en un model de 
mascareta accessible, amb la part frontal trans-
parent, però a la vegada segura i eficient contra 
la Covid19 en compliment del marc norma(u 
de mascaretes higièniques. 
  
Per poder con(nuar treballant 
col·labora(vament per a la millora de l’atenció i 
dels suports a l’alumnat amb sordesa durant 
aquest període educa(u aZpic degut a la situa-
ció causada per la Covid19, ACAPPS man:ndrà 
properament una nova reunió amb el departa-
ment d’Educació. Des de la nostra en(tat, con-
(nuarem incidint en la millora dels recursos 
educa(us per garan(r, ara més que mai, un sis-
tema educa(u inclusiu a l’alumnat amb sorde-
sa. Us en man(ndrem informats/des. 
  

Reunió virtual amb el departament d’Educació, el 13 de maig 
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AMB L’ACORD CIUTADÀ PER A UNA BARCELONA INCLUSIVA  

Presentem els resultats i actuacions de la Xarxa per a la Inserció 
Laboral i la Xarxa per a l’Autonomia i Vida Independent 

El passat 13 de maig vam par:cipar a 

l’Assemblea de l’Acord Ciutadà per a 
una Barcelona Inclusiva, una xarxa de 
col·labora:va entre les en:tats d’acció 
social de la ciutat i l’Ajuntament de Bar-
celona.  L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, va obrir l’assemblea amb un mis-
satge a totes les en(tats: “ens en sor(-
rem amb recursos, sí, però també amb 
cooperació i enfocament comunitari”. 
 
IMPULS A L’INCLOU FUTUR 
La directora d’ACAPPS, Laia Sullastres, va 
presentar les actuacions de la Xarxa per 
a la Inserció Laboral de Barcelona (XIB) 
de 2019,   com a representant d’aquesta 
a la Taula de Coordinació de Xarxes de 
l’Acord.  En aquest sen(t, va destacar 
l’impuls al servei Inclou Futur, d’acompa-
nyament i assessorament tant per a em-
preses com per a persones amb discapa-
citat o amb trastorn de salut mental, i les 
dues jornades de sensibilització adreça-
des a pe(tes i mitjanes empreses per 
establir estratègies conjuntes per a la 
inserció laboral. 
 
MANIFEST DE LA XAVI 
L’Alta Comissionada de les Nacions 
Unides, Michelle Bachelet, indica que 
totes les mesures que s’adop(n per 
contenir la propagació de la pandèmia 
s’han de poder aplicar garan(nt 
els drets universals. Això es recorda en el 

manifest publicat per la XAVI per defen-

sar el dret a la vida digna i autònoma de 

les persones amb discapacitat i, per tant, 

el dret a l’accessibilitat comunica:va i ^sica per accedir 

a la informació i als serveis bàsics.  

Per això es declara imprescindible que en la ges(ó de l’e-

mergència sanitària i en el posterior desescalament del 

confinament, es preservin els drets de les persones amb 

discapacitat:  

Atenció mèdica i assistencial en igualtat de condicions 

que la resta de la població. 

Serveis d’assistència amb les màximes condicions de pre-

venció i seguretat. 

Con:nuïtat dels serveis d’educació i el conjunt de la for-

mació. Adaptació dels materials, de les propostes peda-

gògiques i els canals u(litzats de manera que es garantei-

xi l’accés a suports tecnològics i personals en forma no 

inferior a d’altres alumnes. 

S’asseguri l’accessibilitat universal a la informació  

 

 

La Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona ha rebut una  

menció als premis europeus EASPD d'inclusió laboral al mercat 

ordinari pel “model de lideratge i participació entre administració  

i entitats” #InclouFutur  

Laia Sullastres, directora d’ACAPPS, va presentar la tasca de la XIB 
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RECURSOS 1. INFORMACIONS D’ÀMBIT MÈDIC: 

Degut a les consultes rebudes, la Confederació FIAPAS, de la qual en som en:tat membre, ha elaborat 

un informe (a par:r dels criteris establerts per la SEORL-CCC) que sinte:tza els principals punts d’inte-
rès en relació als implants coclears i als programes de cribratge audi:u neonatal en l’actual context de 
la pandèmia de la  Covid19. 

CIRURGIA I PROGRAMACIÓ D’IMPLANTS COCLEARS  

La Comissió d’Otologia de la SEORL-CCC divideix les indicacions quirúrgiques entre “urgents, molt prefe-

rents, preferents i diferibles”. 

Cirurgia molt preferent ( < 30 dies) inclou l’implant coclear en hipoacúsia profunda per meningi-

(s, tant en infants com en adults. 

Cirurgia preferent ( < 6 mesos) s’inclou l’implant coclear en infants amb hipoacúsia congènita 

tractant que no es sobrepassi l’edat de 2 anys per realitzar el primer implant. 

Cirurgia diferible ( > 6 mesos), inclou l’implant coclear en adults, els implants de conducció òs-

sea, els implants d’oïda mitja i el implants de tronc cerebral en adults. 

ELS MEDICAMENTS PER TRACTAR LA COVID-19 NO SÓN OTOTÒXICS  

La majoria dels medicaments u:litzats en el tractament de la infecció del virus SARS-CoV2, cau-
sant de la Covid-19, no són ototòxics segons indica un informe de la Comissió d’Otologia de la 
SEORL-CCC. Els medicaments ototòxics són els que poden causar danys a l’oïda (generalment, 

per dosis elevades i durant períodes de temps perllongats). Fins al moment, en els an(virals u(-

litzats en el tractament de la infecció per coronavirus no s’ha descrit ototoxicitat in vivo a excep-

ció de lopinavir i ritonavir, de forma transitòria. Per la seva part, l’azitromicina com la hidroxiclo-

roquina poden ser ototòxiques. El paracetamol, la me(lprednisolona, el metamizol, el remdesivir, 

el ribavirin, la heparina i el tocilizumad, u(litzats també per tractar la COVID-19, no són ototòxics. 

hYps://seorl.net/farmacos-covid-ototoxicos/  
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RECURSOS 2: ORIENTACIONS PER A LES REUNIONS VIRTUALS 
PER A PROFESSIONALS I ALUMNAT AMB SORDESA 

El confinament ha fet que la tecnologia sigui la nostra gran aliada, especialment en l’àmbit edu-

ca:u i laboral. El meet, el zoom, el hangouts, l'Skype i moltes altres aplicacions ja formen part del 
nostre dia a dia per fer classes, reunions de treball o trobades amb els amics. Ara bé, i tal i com 
hem pogut constatar en l’enquesta realitzada pel servei d’accessibilitat (veure pàgina 12), no 
sempre són reunions accessibles per a les persones amb sordesa. 

Per tal, d’entre tots, facilitar la comunicació a les persones amb sordesa i fer que aquestes siguin eficients 

per a tothom, sí que hi ha una sèrie de recomanacions que si complim, faran que la persona amb discapa-
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PUBLICITAT 

Famílies i persones amb sordesa   

Neix En Moviment,  
el primer butlle] adreçat 
a les famílies  

El diumenge passat, 10 de maig, vam estrenar el primer Vermut 

en Família d'ACAPPS.  Ens vam trobar, virtualment, 11 famílies 

amb fills/es amb sordesa de diferents edats però amb bastants te-
mes en comú i amb moltes ganes d'intercanviar opinions. En 
aquesta primera trobada també hi va par(cipar l'Àngels Videla, 
presidenta de l'associació ACAPPS; l'Ana Barrera,  en representació 
de la Comissió de Famílies i la Laia Sullastres, directora de l'en(tat, 
amb la Magda Giralt, tècnica referent del Servei d'Atenció i Suport 
a les Famílies. 
 

La incertesa global d'aquests moments és el que més preocupa a 
les famílies: com serà el retorn a l'escola, com s'estructuraran els 
recursos durant el període de "nova normalitat" i com es recondui-
ran les intervencions i programacions d'implant coclear, un tema 
que també manté en alerta a les famílies que, ens van explicar, es 
troben pendents de saber quan i com es reac(varà la seva situació. 
L'ac(vitat forma part del programa Escola de Famílies d'ACAPPS i 
properament farem una nova convocatòria, us n'informarem! Mol-
tes gràcies a totes les mares i pares per ser-hi diumenge i per la 
vostra implicació, seguim famílies! 

Celebrem amb èxit el primer  
VERMUT EN FAMILIA virtual! 

Des de casa i encara en estat 
d'alerta per la COVID19, el pas-
sat 30 de maig vam enviar el pri-
mer butlle] online per a les fa-
mílies de l'associació ACAPPS.  
De periodicitat setmanal, us por-
tarem cada divendres una pinze-
llada de recursos, noZcies i res-
postes a consultes que ens feu 
les famílies amb l'objec(u de 
compar(r, d'acompanyar-vos i 
de con(nuar estant a prop vos-
tre.  
 
També volem que sigui el vostre 
butlleZ i, per tant, puguem 
comptar amb la vostra par(cipa-
ció: que les mares, pares i altres 
familiars ens adreceu preguntes, 
consultes, opinions i comentaris, 
i que, tant o més important, pu-
gueu compar(r fotografies, di-
buixos, manualitats o vídeos, allò 
que vulgueu, dels vostres fills/es 
fent alguna de les propostes o 
altres que us vinguin de gust! Ells 
són els protagonistes de la nostra 
història.  
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PROGRAMA D’INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA 

A punt per posar-lo en marxa durant el mes de juny  

LA LOGOPÈDIA A ACAPPS, EN XIFRES: 

108   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 

El Programa d’Intervenció Logopèdica d’ACAPPS 
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). 

Com sabeu, cada any posem en marxa 

el Programa de Logopèdia de l’associa-
ció ACAPPS, a través del qual oferim el 
copagament de les sessions de logopè-
dia que feu a nivell privat. Aquest any 
us garan(m que el farem i, de fet, ja el 
tenim preparat.  
 
Degut a la incertesa de quan es podrà 
fer atenció presencial, estem valorant la 
possibilitat de fer les sessions de logo-
pèdia online. Si bé, per poder oferir 
aquesta opció, necessitaríem tenir ga-
ran(t que totes les famílies hi poden ac-
cedir (tenen connexió a internet), ja 
que l'en:tat no pot excloure del pro-
grama ni una sola família per manca  
de recursos. 

 

Per tant, estem treballant en diferents variables i el 
que us podem assegurar és que es durà a terme i 
que tan aviat us puguem ampliar la informació, us la 
farem saber.  
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Comencem, virtualment, els dos nous Grups d’Ajuda Mútua  
per a persones  amb sordesa 

A mesura que anaven passant els dies de confi-
nament ens vam adonar que la necessitat de 
contacte social i de desfogament emocional 
anava creixent.  Des d’ACAPPS, abans del confi-
nament, estàvem organitzant un grup d’ajuda 
mútua presencial. A par(r de l’estat d’alarma, 
hem treballat per poder oferir aquest servei a 
les persones usuàries dins del marc del projecte 
de Grups d’ajuda mútua per a persones amb 
sordesa i, el passat 12 de maig, el vam posar en 
marxa en format online. 
 
El GAM es farà en grups reduïts de 3-4 persones 
amb una duració d’una hora i mitja. Per tal de 
poder garan(r que totes les persones que par(-
cipen (nguin un espai per poder parlar lliure-
ment, caldrà respectar unes normes de torns de 
paraula. A més, es tracta d’un espai lliure de 
judicis, en el que tots podem explicar la nostra 
situació personal sense ser jutjats.  A més, amb 
els torns de paraula garan(rem que tots els 
par(cipants puguin fer  lectura labial dels seus 
companys/es. 
 
Per ara, hi ha organitzats dos grups del nou 
GAM, el del dilluns i el del dimecres, els dos de 
16:00 a 17:30. Durant aquestes sessions com-

PUBLICITAT 

Malgrat el confinament, l’associació ACAPPS ha 
posat marxa els nous Grups d’Ajuda Mútua 

par(rem experiències i adquirirem coneixe-
ments, trobarem un espai de suport i acom-
panyament emocional on reforçarem l’apo-
derament per ser persones ac(ves. Crearem  
vincles i xarxes de suport social, treballarem 
l’acceptació de la pròpia discapacitat i de  
l’autoes(ma i, tot això, millorarà el benestar 
personal de les persones par(cipants. A més, 
les videoconferències comptaran amb la sub-
(tulació en directe del Servei d’Accessibilitat 
a la Comunicació de la Federació ACAPPS. 

Gisela López. Psicòloga i tècnica d’ACAPPS. 

(GAM) per a persones amb sordesa, conduïts  
per Gisela López, psicòloga i tècnica d’ACAPPS 

La sessió del GAM del 18 de maig va comptar amb  
sub(tulació en directe. 
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GAES, marca d’Amplifon: dona:u de piles per a implants  
coclears per a famílies i persones amb sordesa en situació  
de vulnerabilitat 

Davant l’emergència sanitària i social per la Covid-19, GAES, marca 
d’Amplifon, vol donar suport a les famílies i persones amb sordesa 
en condicions d’especial vulnerabilitat* amb la donació de piles per 
als implants coclears. Des de l’associació ACAPPS en farem la distri-
bució i se’n podran beneficiar famílies i persones amb sordesa sò-
cies i usuaries d’un o dos implants coclears. 

*Que el conjunt d'ingressos de la unitat familiar no superi, en el mes anterior, el 

límit de 4 vegades l'IPREM. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM 
per cada fill a càrrec (o 0,15 vegades per cada fill a càrrec en el cas d'unitat famili-
ar monoparental) L'IPREM mensual el 2020 són 537.84, de manera que quatre 
vegades l'IPREM són 2.151,36 euros bruts, en el cas de famílies amb membres 
amb discapacitat. 

 

La Jove Orquestra Graeme Clark ja té el seu canal a youtube!  
Els nostres amics de la Jove Orquestra Graeme Clark acaben d'obrir el seu propi canal a youtube per, a 
poc a poc, anar-hi publicant la seva història i actuacions. Per ara, hi han publicat el vídeo de presentació 
del seu primer concert a l'auditori de Sant Joan de Déu. En el vídeo els veiem assajar i, sobretot, disfrutar 
sen(nt i fent música.  Ens expliquen, amb les seves paraules, què és l'implant coclear i què significa per a 
ells. També sen(m els tes(monis de les persones que els acompanyen. En poques paraules, és el relat 
d'una història que no us deixarà indiferents: hbps://youtu.be/5RJFb4EkOiU  

BREUS INFORMATIUS  

Els programes de l’InfoK, sub:tulats al web de TV3  
L'Info K del canal Súper té una bona no]cia per als infants amb sordesa i les famílies: malgrat el confi-
nament, el servei de sub:tulació de TV3 està sub:tulant els programes publicats al web. Per ara, estan 
sub(tulades les edicions de l'Info K completes (no els clips curts). Si veieu algun programa de l'InfoK sen-
se subZtols, comuniqueu-nos a acapps@acapps.org per solucionar-ho el més aviat possible amb TV3. 
Per als més joves, us recomanem el programa Ja t'ho faràs, també online i sub(tulat, per descobrir mol-
tes coses a fer aquests dies que encara hem de passar moltes hores a casa.  

CONTACTEU AMB NOSALTRES PER ACCEDIR AL RECURS: Si sou una família i/o persona amb sordesa  
amb una situació econòmica vulnerable, poseu-vos en contacte amb nosaltres per optar a la donació de piles  
al correu saaf@acapps.org (Magda Giralt) 

 

El web del programa Incorpora de l’Obra Social la Caixa es fa ressò del suport a distància 
del nostre Servei d’Inserció Laboral 
Així afronta l'en�tat ACAPPS l'orientació laboral durant el confinament: “De les crisis, en neixen oportuni-

tats”. Sota aquest (tular, l’Obra Social la Caixa ens publica un extens ar(cle sobre la feina que està realit-
zant el nostre Servei d’Orientació i Inserció Laboral d’ençà l’inici del confinament.  Com assenyala l’ar(-
cle, en tot aquest període, “ACAPPS no sols ha buscat noves formes per con(nuar amb la seva ac(vitat, 
sinó que ha adaptat els recursos que ja tenia a la nova situació. Així, per exemple, les sessions grupals 
anomenades Clubs de feina han estat subs(tuïdes per sessions alterna(ves virtuals per con(nuar donant 
suport grupal a les persones en risc d'exclusió social que segueixen interessades en la cerca d'ocupació 
de manera ac(va”. 
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postlocutius 

 

 laboral 
MÉS FÀCIL, MÉS PROPERS: Obrim dos canals a telegram 
per compar:r recursos i informacions d’àmbit laboral 

Des de l’inici de l’estat d’alerta pel Covid19 i el con-

finament, el nostre Servei d’Orientació i Inserció La-
boral ha buscat alterna:ves per con:nuar oferint-
vos atenció i suport en la recerca de feina. Per millo-
rar aquest suport i per garan:r la seva qualitat, hem 
obert un nou cal de comunicació: comencem a fer 
servir el TELEGRAM. 

Si no coneixes el Telegram, et podem dir que és 
una aplicació de missatgeria súper ràpida i gratuï-
ta. La diferència amb whatsapp és que Telegram és 
una aplicació més segura per enviar informacions i 
dades i, per això, l’hem escollit com a nou canal per 
comunicar-nos amb vosaltres. 

QUÈ TROBARÀS ALS NOSTRES CANALS DE TELEGRAM? 
Hem creat dos canals: informació laboral i tallers laborals. Per unir-t’hi i seguir les informacions, només 
cal que ens ho comuniquis a laboral@acapps.org 

 

Una de cada tres persones amb discapacitat ha perdut la FEINA  
durant la pandèmia a Barcelona.  
 

A Catalunya, només el 32% de contractes fets a persones amb discapa-
citat van ser al MERCAT LABORAL ORDINARI 

En els moments més difícils, perseverem.  
Continuem treballant cada dia per al dret a l’ocupació  

de qualitat a l’empresa ordinària. 

1 DE MAIG, DIA DEL TREBALL 2020, INCIDIM EN:1 DE MAIG, DIA DEL TREBALL 2020, INCIDIM EN:1 DE MAIG, DIA DEL TREBALL 2020, INCIDIM EN:1 DE MAIG, DIA DEL TREBALL 2020, INCIDIM EN:    

A ACAPPS: INFORMACIÓ LABORAL, hi trobaràs 
informació diversa i d’interès en l’àmbit labo-
ral. Per exemple, t’explicarem què és un ERTO, 
quins serveis d’assessorament jurídic gratuïts 
tens al teu abast, com t’has de donar d’alta al 
SOC telemà(cament, … 

A ACAPPS: TALLERS LABORALS publicarem les 
càpsules forma(ves que farem virtualment i recur-
sos que t’ajudaran en  la recerca de feina. Per 
exemple, t’orientarem sobre els sectors professio-
nals on hi ha més demanda actualment i com 
aprofitar aquest temps a casa per treballar i millo-
rar les teves competències professionals. 
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laboral 

 
 

Des del primer dia d'ençà va 
començar el confinament per 
la Covid-19, el passat 13 de 
març, el Servei d’Orientació i 
Inserció Laboral va con:nuar 
oferint atenció directa a dis-
tància, com mostren els resul-
tats que presentem a la gràfica 
superior. 

 

A poc a poc es va avançant en el desconfinament, per fases. 
La nostra en(tat, amb local d’atenció directa a Barcelona ciu-
tat, con(nua tancada i l’equip tècnic està encara fent teletre-
ball i suport a distància. No obstant, ara la situació ens per-
met de nou oferir SUPORT PRESENCIAL A L’EMPRESA, ja sigui 
en una entrevista de feina o al lloc de feina de la persona 
usuària amb sordesa. Això sí, si necessiteu aquest suport cal 
ser usuari/a ac(u del Servei i demanar-ho prèviament al vos-
tre tècnic/a referent. + laboral@acapps.org 
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accessibilitat 
Les aplicacions de videoconferències suspenen en accessibilitat 
a la comunicació per a les persones amb sordesa 

Conèixer les situacions en què les per-
sones amb sordesa no han  pogut acce-
dir a un servei i/o informació durant la 
crisis sanitària per la Covid19 per la 
manca d’accessibilitat. Amb aquest ob-
jec(u, el Servei d’Accessibilitat a la Co-
municació de la Federació ACAPPS va 
promoure una enquesta entre les per-
sones usuàries de l’en(tat per poder 
fer, a través de les seves experiències i 
opinions, una fotografia de l’estat global 
pel que fa a accessibilitat en els àmbits 
educa(u, laboral, de salut i en les relaci-
ons socials. Una trentena de persones 
han  par(cipat a la mostra, majoritària-
ment dones, sòcies d’ACAPPS i usuàries 
de pròtesis audi(ves (25).  
 
Els estudiants, gens sa:sfets amb l’ac-
cessibilitat en les videoconferències 
Un total de 9 estudiants representants 
de les diverses etapes educa(ves 
(primària, ESO, cicles forma(us, batxille-
rat i universitat) han par(cipat a l’en-
questa. Tots u(litzen més d’una aplica-
ció per a les videoconferències. Les més 
u(litzades, per aquest ordre, són Meet, 
Zoom, Skype i Hangouts. 
 
PAUTES QUE ELS FUNCIONEN EN LES 
VIDEOCONFERÈNCUIES 
De les respostes, dels estudiants i de les 
persones amb sordesa que estan fent 
teletreball, es desprenen idees claus 
que faciliten el seguiment d’una video-
conferència, com els suports tècnics, la 
funció del moderador/a o el suport per 
xat d’un company/a (per a més informa-
ció, veure Recursos pàg. 6).  
 
En general,  però, les persones que han 
respost a l’enquesta coincideixen en no 
recomanar cap aplicació en par:cular 
degut a les mancances que presenten 
totes en accessibilitat a la comunicació. 

L’Andreu treballa com a tècnic de prospecció a les empreses 

del Servei d’Orientació i Inserció laboral. Això vol dir reunions 

periòdiques amb les seves companyes i companys del Servei, 

format per 6 persones. Ens explica com s’organitzen i com ho 

viu: 

 
Durant els primers dies del confinament no tenia gens clar 
com m’anirien les reunions online amb els companys però 
amb temps, paciència i l’aportació personal dels companys i 
companyes, el meu neguit ha anat disminuint. Crec que per 
millorar la comunicació en les videoconferències cal: 
 
Una ordre del dia el més detallada possible i que se segueixi 
escrupolosament. 
 
Bona il·luminació dels par(cipants i que (nguin l’ordinador 
el més elevat possible perquè l’angle de visió es(gui tant a 
l’altura dels ulls com sigui possible (respecte la càmera). I no 
estar a contrallum! Personalment, prefereixo les plataformes 
en què puc veure a tots els par(cipants de la reunió. Nosaltres 
u(litzem Meet. 
 
M’ajuda molt si els par(cipants demanen la paraula abans de 
parlar i que només (ngui ac(vat el micròfon la persona que 
està parlant. De vegades, a alguna càmera dels par(cipants li 
ha fallat la connexió, impossibilitant la lectura labial. En aquest 
cas hi ha una companya o company que em resumeix el con-
(ngut pel xat de la plataforma. 
 
Per úl(m però també important és que les reunions virtuals 
no s’allarguin innecessàriament perquè és un sobreesforç se-
guir-les. 

“Amb l’aportació de tots/es, les  
reunions virtuals ja no són un neguit” 
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 accessibilitat 

DRET A ESTAR INFORMATS  
Durant aquest període de confinament i d’estat 
d’alarma per la Covid19 la informació ha estat 
essencial per conèixer què estava passant i, so-
bretot, com havíem -i hem- d’actuar: en quins 
casos es podia sor(r, quines mesures de preven-
ció hem de complir i, ara, en temps de desconfi-
nament, què és el què es pot fer i el què no en 
cada fase i a cada regió sanitària. Per tant, la in-
formació s’ha conver(t, ja no només en un dret 
sinó també en un deure i una responsabilitat ciu-
tadana col·lec(va per ajudar a contenir la pandè-
mia. Una informació transmesa pels mitjans de 
comunicació que no sempre ha comptat amb la 
sub(tulació i, per tant, no ha estat accessible a 
les persones amb sordesa.  

DRET A COMUNICAR-NOS  
Des del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació 
també s’està realitzant una tasca d’anàlisis dels 
canals de contacte que ofereixen les ins(tucions 
dels seus serveis d’atenció a la ciutadania. Malau-
radament detectem que en la gran majoria dels 
casos es con(nua oferint només el telèfon com a 
canal de contacte, fet que exclou les persones 
amb sordesa.  
 
En aquest sen(t destaquem que el Col·legi Oficial 
de Psicologia de Catalunya va incorporar, respo-
nent a la nostra demanda, el canal de Telegram i 
un compte de correu electrònic per contactar i 
sol·licitar el servei que ofereixen de suport psico-
lògic per videoconferència.  
 

La sub:tulació garanteix el dret a la informació a tot el 
col·lec:u de persones amb sordesa  

Televisió de Catalunya sub(tula en directe les rodes de premsa del departament de Salut a pe(ció de la Federació ACAPPS 

BONES NOTÍCIES: el nostre Servei d’Accessibilitat a la Comunicació ha començat a sub:tular en directe 

les rodes de premsa per videoconferència del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la prime-
ra la del secretari d’Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, per valorar l’impacte de la Covid19 al sector 
agroalimentari, el 22 de maig, i el 27, la roda de premsa del conseller Chakir El Homrani, conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, anunciant el Pla d’Es(u de Lleure per a infants i joves. A més, en resposta a la 
nostra demanda, TV3 emet totes les rodes de premsa en directe. 

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


