La Federació d’Associacions de Pares i Persones amb Sordesa de Catalunya, després de
reflexió interna vers els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides es planteja la concurrència dels seus valors fundacionals amb els ODS.

Som conscients que la nostra aportació pot ser anecdòtica en alguns dels fronts que com
a espècie i més enllà com a planeta, tenim enfront, però no volem deixar escapar

l’oportunitat de mostra a totes aquelles persones a les que pot resultar rellevant la nostra

posició que no menystenim la mínima aportació individual, doncs és de la suma del
compromís de tota la humanitat que aconseguirem revertir allò que tants anys fa que
com a humanitat demostrem no saber fer bé.

És per això que vol compartir amb les persones que formen part de les seves entitats

membres i tota mena d’institucions i persones que amb ella s’hi relacionen el seu
posicionament sobre com es compromet a col·laborar-hi.

Aquesta declaració vincula totes i cadascuna de les entitats membres de la Federació que

podran ampliar-ne el seu compromís o concretar-lo millor, però que n’estaran vinculades
des de la seva aprovació.
1. Fi de la Pobresa:

Per què des de la necessitat d’una part de la ciutadania ni es pot construir un món

millor, la Federació ACAPPS i les seves entitats membres es comprometen a recolzar

les iniciatives que estiguin al seu abast per a la reducció de la pobresa en el seu entorn
i més enllà, doncs avui el nostre entorn és global.

Des de l’atenció prioritària de les persones amb discapacitat auditiva en situació de
pobresa, desplegant estratègies específiques al recolzament de campanyes de terceres
entitats que puguin suposar una passa en favor d’aquest objectiu.

2. Fam zero:

Participant i convidant a fer-ho a les persones sòcies, en les estratègies de suport
comunitari com els recaptes com a forma de compromís amb una societat sense fam.

Treballant en xarxa amb les entitats especialitzades per ajudar-les a arribar al col·lectiu
de persones amb discapacitat auditiva que pateixen la xacra de la fam.
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3. Salut i benestar:

Les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies requereixen de l’atenció de
les institucions públiques en els àmbits de la salut i el benestar. En el nostre treball
quotidià coincidim amb entitats d’altres col·lectius amb les que reafirmem diàriament

el nostre compromís i aliança per assolir nivells cada cop més alts de salut i benestar
per a tota la ciutadania.

Per això no exercirem la defensa dels nostres drets desentenent-nos del conjunt del
sistema i de les altres persones que poden necessitar el suport públic o privat, sinó
que ho farem des del reconeixement del conjunt de necessitats socials i quan en
tinguem l’ocasió amb l’aliança i la concertació.

4. Educació de qualitat:

Per què només l’educació ens farà lliures i ens permetrà construir un món millor

apostem per l’educació de qualitat, inclusiva i prou dotada per esdevenir la primera
estratègia de lluita contra les desigualtats en drets i oportunitats.

5. Igualtat de gènere:

Perquè només mirant les desigualtats que generem en la nostra manera d’organitzar-

nos, només qüestionant-nos de manera permanent la nostra base cultural serem
capaços d’acabar amb les iniquitats

6. Aigua neta i sanejament:

Des la nostra capacitat d’acció, als locals de les nostres entitats promourem un ús
responsable de l’aigua i informarem els nostres usuaris perquè també en puguin fer.

7. Energia assequible i no contaminant:

Als nostres locals promourem un ús responsable de l’energia, amb electrodomèstics de
màxima eficiència que s’escaigui la renovació, bombetes de baix consum i apostant per
companyies d’energia renovable.

8. Treball decent i creixement econòmic:

En els nostres acords de proveïdors (quan aquests hagin de ser d’imports que justifiquin
acords) i finançadors inclourem clàusules contra el treball infantil i degradant.

9. Indústria, innovació i infraestructura:

En el nostre entorn promourem l’ús de tecnologies i l’empoderament de les persones
més desafavorides en el seu ús. Així mateix, com a persones amb discapacitat auditiva
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fem una aposta per les tecnologies de la comunicació per a la millora de les capacitats

de les persones que conformen el nostre col·lectiu en el seu procés de millora i
creixement personal.

10.

Reducció de les desigualtats:

Les desigualtats en drets i en oportunitats que impedeixen l a plena participació social,
cultural o econòmica del nostre col·lectiu, així com el d’altres ens trobarà en front, com

un dels obstacles que haurà de superar. Amb les nostres accions i aliances estarem de
forma permanent treballant per aminorar o eradicar l’escletxa per la que s’escolen totes
les desigualtat que de la nostra societat un projecte acreedor de justícia i solidaritat.

11.

Ciutats i comunitats sostenibles:

En els nostres mètodes de treball promourem sempre que sigui possible l’ús del

transport públic, bé sigui per la mobilitat dels nostres professionals o la ubicació de
les nostres activitats.

12.

Producció i consum responsables:

Com a entitat ens evitarem caure en dinàmiques de promoció del consum no
responsable amb la venda de merchandising sense funcionalitat.

13.

Acció per al clima:

El reciclatge estarà plenament incorporat en el funcionament de la nostra activitat. Tant

la recollida selectiva dels residus que generem com la tria de productes de consum
que limitin al màxim els residus que generen.

14.

Vida Submarina:

Des de la nostra modesta aportació vetllarem per a què els desaigües del nostre local
evitin els olis i les tovalloletes, així com altres residus altament contaminants.

15.

Vida d’ecosistemes terrestres:

L’atenció i reducció de les pautes de consum de cel·lulosa i la recollida selectiva de
residus son les mínimes aportacions que ens proposem per reduir les causes de
desertificació i reducció de la biodiversitat.

16.

Pau Justícia i institucions sòlides:

Perquè només des de la pro activitat dels poders i institucions públiques podem assolir
el compliment dels drets de la Declaració Universal dels Drets Humans, els Drets

Econòmics Socials i Culturals, així com el conjunt de tractats i convencions que en el
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marc de les NNUU s’han aprovat per garantir el dret de les persones al ple
desenvolupament de les seves potencialitats i al gaudi de la felicitat.

És per això que des del compromís democràtic de l’entitat apostem en tota la nostra
acció per la no violència activa i el reforç de les institucions al servei de la ciutadania.

17.

Aliances per assolir objectius:

Com a entitats compromeses amb la democràcia, i amb el projecte col·lectiu que
suposa la convivència, apostarem en totes les ocasions que se’ns presenti per sumar
actors diversos en la lluita per l’assoliment d’aquests objectius.

Aprovem aquesta declaració a Barcelona, el 29 de juny de de 2020 i encomanem a
Presidents de la Federació i les Associacions membres i Secretari a fer-ne signatura per
formalitzar així el compromís de les entitats membres.

Raimon Jané Campos

Àngels Videla Ces

Federació ACAPPS

ACAPPS Barcelona

Ramon Espinach Grau

Carlos Monfort Castell

ACAPPS Vallès

ACAPPS Lleida
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