
La Federació ACAPPS treballa per defensar 
i fer visible els DRETS 
de les persones amb SORDESA
que es comuniquen en LLENGUA ORAL 
i per a l'ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ



DRETS: ACCIONS EN INCIDÈNCIA POLÍTICA 
A través de la Federació ACAPPS, que aglutina les associacions territorials de Barcelona, Vallès i

Lleida, representem i defensem, a Catalunya, els drets de les persones amb sordesa que es

comuniquen en llengua oral en els àmbits d'educació, salut, ocupació i de participació social i cultural.

DRETS. Representem les persones amb sordesa al CODISCAT 
Formem part, en representació de les persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen oralment i les seves
famílies, del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), des de la seva creació el 2016. Amb el
CODISCAT, el Govern facilita la participació activa dels col·lectius de la discapacitat en els processos d'adopció de
les polítiques i els programes que ens afecten directament.

ACTIUS PER AL PACTE NACIONAL PELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

En data 9 de gener de 2020, presentem a la
reunió de la Taula per al Pacte Nacional sobre
els drets de les persones amb discapacitat els
38 grans reptes i 276 mesures específiques
consensuades pels diferents grups de treball
creats per abordar els grans temes de la
discapacitat. La major part d’aquestes mesures
parteixen del mandat de la Convenció
Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat.

Participem, en representació de les persones amb discapacitat
auditiva que es comuniquen oralment i les seves famílies, en
quatre grups de treball de la Taula per al Pacte Nacional de la
Discapacitat -que té un total de sis-: 

en el d'accessibilitat i mobilitat; en el d'educació, infància i
famílies (que coordina la Federació ACAPPS); en el d'inserció
laboral i en el de sostenibilitat del sistema i finançament. 

El repte de la Taula i de totes les organitzacions i administracions
que hi formem part és l'aplicació, a Catalunya, de la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb discapacitat
per avançar en pro de la seva autonomia i inclusió.



DRETS. Reivindiquem les pròtesis auditives com a un dret
universal de totes les persones amb sordesa
El gener de 2020 es fa efectiva, a Catalunya,  l’actualització del
catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei
Català de la Salut. El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
la Salut de 2018 va acordar l’ampliació gradual en el límit d’edat per
tenir finançats els audiòfons, passant dels 16 anys actuals als 26. Per
tant, el catàleg català aplica l’ampliació progresiva per trams
fins que es faci efectiva l’any 2023.

Tot i que hem aconseguit, gràcies al treball en incidència 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 reconeixement d’aquest dret sense
cap límit d’edat.

Les pròtesis auditives 
(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

DRETS. Presentem més de 50 al·legacions al decret d'accessibilitat 
Continuem treballant i fent un seguiment del procés que ens ha de portar a l’aprovació i entrada en vigor del
Codi d’Accessibilitat. Tot i que moltes de les aportacions fetes per la nostra entitat ja van ser introduïdes, encara hi ha
qüestions que cal ampliar i millorar per reconèixer els drets de les persones amb discapacitat auditiva que es
comuniquen en llengua oral, parlant, a Catalunya. 

Per això, des de la Federació ACAPPS presentem a la proposta de Decret, més de 50 al·legacions perquè el text final
que s’aprovi s’ajusti als principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i sigui adequat a les necessitats actuals i futures del col·lectiu.

 



Des de l'inici de la pandèmia
per la Covid19 i el confinament,
traslladem al departament
d'Educació, en reunions amb la
Subdirecció general d’Educació
Inclusiva, per traslladar les
necessitats de l’alumnat amb
sordesa i conèixer els suports
fins a final del curs escolar
2019-20 i per al curs 2020-21. 

Durant l'etapa de confinament i

educació en línia, demanem un

reforç en el suport i la intervenció

online a l’alumnat i l’acompanyament

a les famílies i la subtitulació dels

materials audiovisuals que les

escoles estan fent servir per

permetre el ple seguiment dels

continguts curriculars amb

plataformes virtuals totalment

accessibles per a aquests alumnes.

DRETS. Educació i ús de mascaretes.
ACCIONS per garantir l'accessibilitat a la comunicació i la inclusió 
de l'alumnat amb sordesa 

COMPAREIXENÇA 
DAVANT LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ. 
La Federació ACAPPS compareix, el 20 d'octubre, davant la Comissió
d’Educació del Parlament de Catalunya per explicar les necessitats de
l'alumnat amb sordesa escolaritzats en modalitat oral: suports tècnics per
poder accedir a la informació en plena igualtat de condicions que els
seus companys oients: les emissores FM, els bucles magnètics als
centres educatius i la subtitulació de tots els recursos i continguts
audiovisuals. 

I per garantir-ho, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, demanem 
es destini una partida pressupostària específica per a aquests suports.

L'ALUMNAT AMB SORDESA SUPERA
L'ENSENYAMENT SECUNDARI
OBLIGATORI (ESO) AMB
XIFRES COMPARABLES A LA MITJANA
GENERAL DE L'ALUMNAT OIENT

1.993
ALUMNES AMB SORDESA 
ESCOLARITZATS EN MODALITAT ORAL 

el

91%



DRETS. Covid19. ACCIONS per garantir l'accessibilitat a la
comunicació i la inclusió de les persones amb sordesa 

EN LA GESTIÓ DE LA CRISIS SANITÀRIA PER LA COVID19 I EL CONFINAMENT:
Fem seguiment de les actuacions del govern català per incidir en les necessitats i demandes de les persones
amb sordesa, amb l'objectiu que es gestionin i adoptin polítiques públiques que hi donin resposta. 
A través de reunions setmanals amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en una reunió, el 15
d'abril, amb el president de la Generalitat, Quim Torra, incidim en:

ACONSEGUIM 
LA SUBTITULACIÓ 

de totes
 les rodes de premsa

 de la consellera de Salut,
Alba Vergés.

GARANTIR EL DRET A LA INFORMACIÓ I A LA COMUNICACIÓ. 
La informació a la ciutadania a través de canals oficials ha estat clau en
la gestió sanitària de la Covid19:  vam incidir en la prioritat de garantir
l'accés a la informació a les persones amb sordesa en tots els
canals de Salut (audiovisuals al web, apps i xatbot) i de potenciar la
difusió de canals de contacte accessibles ja habilitats, com el
Telegram 061 accessible. 

SALUT. Insistim en que es garanteixi l'accessibilitat a les persones amb
sordesa en els hospitals i centres d'atenció primària. Posem sobre la taula
la necessitat de reactivar les intervencions i programacions d'implant
coclear.

OCUPACIÓ. Per combatre la crisis econòmica derivada de la pandèmia,
ens avancem a demanar accions específiques de foment de l'ocupació
del col·lectiu i activar les convocatòries de suport a la inserció laboral al
mercat laboral ordinari.



A LA FEINA, TAMBÉ! També hem enviat més de 200 mascaretes a
les empreses amb treballadors/es amb sordesa.

PER A UNA REGULACIÓ DE LES MASCARETES TRANSPARENTS.
Juntament amb la Confederación FIAPAS, hem demanat i assessorat
en la normativa que regula les mascaretes higièniques i que, per
primer cop, han inclòs les mascaretes transparents a la comunicació
(en vigor des del 13 de març).

INFORMACIÓ PER A UN CONSUM SEGUR. 
Hem reivindicat i assessorat per tenir unes mascaretes transparents,
segures i funcionals, que permetin llegir bé els llavis a curta i mitja
distància. També, davant de la proliferació de diverses mascaretes i
dubtes entorn la seva certificació i, per tant, protecció, obrim un
FAQS al nostre web, actualitzat periòdicament.

El 2020 ha estat un any marcat per
la Covid19 i en el cas del nostre
col·lectiu,  les persones amb
sordesa, per l'ús obligatori de les
mascaretes per evitar el contagis.
Tal i com he fet visible a través de la
campanya de comunicació
#VullLlegirElsLlavis, les mascaretes,
en tapar la boca i reduir el so, han
estat una greu barrera de
comunicació per a les persones amb
sordesa, que necessiten llegir els
llavis per saber allò que els estan
dient. 

PER A L'ALUMNAT AMB SORDESA. 

Com a entitat representant, a Catalunya, 
de les persones amb sordesa que es
comuniquen en llengua oral, hem incidit
davant l'administració per aconseguir
mascaretes transparents a tots els centres
educatius amb alumnat amb sordesa, fita
aconseguida a finals del primer trimestre
del curs escolar.

DRETS. Mascaretes transparents, única opció per a les persones 
amb sordesa



Assessorem en matèria
d'accessibilitat 
i mesures de suport a la
comunicació ORAL, 
sobre la qual hi ha un gran
desconeixement, 
perquè ho incorporin als seus
respectius 
plans municipals
d'accessibilitat

A través de la nostra federació, continuem la campanya iniciada el 2014 per a la
sensibilització en accessibilitat als governs locals. Hem visitat 48 ajuntaments i dos
consells comarcals en total. 

En concret, el 2020 hem mantingut reunions de treball col·laboratives 
amb els ajuntaments de:

BARCELONA 
FIGUERES
IGUALADA
LA GARRIGA
LLEIDA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
MOLINS DE REI
MOLLET DEL VALLÈS   
RUBÍ
SANT BOI DEL LLOBREGAT
SANTA COLOMA DE GRAMENET
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANTA PERPETUA DE MOGODA

TÀRREGA

TERRASSA

TORTOSA AJUNTAMENTS 
EN COL·LABORACIÓ 

A CATALUNYA

ACCESSIBILITAT. 
A CATALUNYA, ENS MOVEM PER A UNES CIUTATS INCLUSIVES

48

2
CONSELLS COMARCALS

EN COL·LABORACIÓ 
A CATALUNYA



FEM L'ACCESSIBILITAT DE LES PERSONES AMB SORDESA
El Servei d'Accessibilitat a la Comunicació fa accessible per a les persones amb sordesa 
o amb pèrdua auditiva qualsevol acte, intern o públic. Amb l'accessibilitat es garanteix 
el dret a la participació de les persones amb discapacitat en l'àmbit social i cultural, 
tal i com s'estableix a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les
Nacions Unides.

El 2020 
van fer
actes
inclusius:

 364  463
HORES D'ACTES 
ACCESSIBLES (SUBTITULATS 
I/O AMB BUCLE MAGNÈTIC

 PERSONES BENEFICIÀRIES



X
 

SOM NOTÍCIA.
Ressò de la campanya als 
MITJANS DE COMUNICACIÓ:  
TV3  (informatius, Els Matins,
InfoK, Tot Es Mou)· TVE · Tele5 
 La2 · Betevé · Catalunya Ràdio 
La Cope · Ràdio 4 · La Xarxa  Ràdio
Sant Feliu ·Diari Ara · El Punt-Avui ·
La Vanguardia · El Periódico 
Diari de Girona · Regió 7 ·Eix Diari 
 L'Opció · Vilaweb · Nius · Xarxanet  
Social.cat · Diario.es 
Diari de l'Educació 
Diari de la Discapacitat · 
La República · Diari Més Digital

Aconseguir i fer visible la necessitat de mascaretes
transparents certificades perquè les persones amb
sordesa puguin llegir els llavis i tornar-se a
comunicar amb el seu entorn. Amb aquest objectiu
neix, coincidint amb el Dia Internacional de les
Persones amb Sordesa, la campanya
#VullLlegirElsLlavis: més de 20 persones amb
sordesa d'edats diverses que expliquen, amb la
seva veu, com viuen i què els provoca aquesta
situació. 

La nostra reivindicació i la tasca en incidència
politica per aconseguir les mascarates accessibles
va ser recollida per més de 30 mitjans de 
 comunicació: aconseguim que la necessitat de les
persones amb sordesa de llegir els llavis hagi estat
notícia i continuï sent notícia.

Comuniquem per donar a conèixer el col·lectiu que representem. 

Per fer-lo visible i per provocar canvis. Comuniquem per transformar:

trencant els estereotips entorn la comunicació de les persones amb

sordesa, fent conèixer la diversitat comunicativa del col·lectiu i compartint

les experiències de les nostres persones sòcies i usuàries per mostrar a la

societat que la inclusió educativa, social, laboral i cultural de les persones

amb sordesa no només és possible sinó que també és real. 

perquè en cada acció... comuniquem ACAPPS!



LES NOSTRES ACCIONS EN COMUNICACIÓ HAN ASSOLIT 

 437.385 IMPACTES DIRECTES EL 2020

X

2.340

1.643 180
PUBLICACIONS

75.450
IMPACTES

692
PUBLICACIONSSEGUIDORS/ES

282.050
IMPACTES

SEGUIDORS/ES

650 135
PUBLICACIONS

39.423
IMPACTESSEGUIDORS/ES

Comencem a instagram

25.792
PUBLICACIONS

33.846
IMPACTES

6
EDICIONS BUTLLETÍ
SENTIM I PARLEM

EDICIONS BUTLLETÍ
EN MOVIMENT

VISITES

1.758

20

102

14
E-MAILINGS

6.33498 PUBLICACIONS 125 PUBLICACIONS
IMPACTES



Amb  motiu del Dia Internacional de
l’Implant Coclear, el 25 de febrer, vam
publicar el reportatge  "Imagines no
sentir?"  que tracta un tema d’interès
general com són els implants coclears,
del que suposen per a la persona amb
sordesa i també del què impliquen a
nivell econòmic.

També el 25 de febrer, la Federació
ACAPPS i les seves associacions vam
participar en dues jornades de
sensibilització entorn l’implant coclear: 
amb el Col·legi de Logopedes de
Catalunya, una jornada informativa
sobre la logopèdia per a infants i
persones amb sordesa amb implant
coclear.al Vallès, a la jornada Viure a
Terrassa amb un implant coclear.
Escolta’ns, t’escoltem!. 

La pandèmia per la Covid19 marca l'activitat del 2020: adaptem tota la
nostra activitat al format en línia. Transformem les jornades de formació
anuals presencials en cicles formatius en el marc de la Xarxa de Formació
Especialitzada en la Comunicació Oral de les persones amb sordesa.

Organitzem quatre sessions formatives adreçades a logopedes,
famílies amb fills/es amb sordesa i persones amb sordesa, amb un total
de 199 participants.

CICLE DE XERRADES LA PÈRDUA AUDITIVA: 
PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

23/05 Webinar amb la Dra. Mª Antonia Claveria i Natàlia Coll. 

27/11 Xerrada L’entorn familiar com a eina per al desenvolupament de l’infant amb
sordesa 

12/12 Telepràctica en la intervenció logopèdica de nens i nenes amb sordesa. 

17/12 Manejando las emociones de duelo en las familias con hijos/as con sordera.

 

Impartides per Domingo Reina, treballador social d'ACAPPS i comissionat
d'Accessibilitat a la Comunicació a la Federació ACAPPS.
Poblacions on es realitzen les sessions: Barcelona, Girona-Salt i Terrassa.

i  perquè en cada activitat, sensibilitzem
Xarxa de Formació Especialitzada de les persones  
AMB SORDESA EN MODALITAT ORAL. 

REIVINDIQUEM EL DRET A SENTIR
amb motiu del Dia Internacional 
de l’Implant Coclear


