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Editorial
Àngels Videla

[ presidenta Associació ACAPPS ]
Ens agrada compartir, un any més, la memòria de
l'entitat. Una publicació on fem encara més transparents
les nostres accions i la nostra gestió econòmica. Fent
memòria i plasmant-la en paper és quan ens adonem del
volum d'activitats que hem fet, de projectes que han
avançat i d'iniciatives que hem creat.
El 2021 ha estat l'any de retorn a l'activitat i suport
presencial que tant trobàvem a faltar com a associació i
de continuïtat i d'aposta pels serveis en línia. Creem
vincles enfortint els grups d'ajuda mútua;
l'acompanyament emocional a les persones amb més
risc de vulnerabilitat;
la Xarxa de Dones amb sordesa, les activitats amb les
famílies amb fills i filles amb sordesa. Seguim informant i
publicant continguts en el butlletí Sentim i Parlem, les
xarxes socials i una web renovada on apostem per una
comunicació més directa, més propera. Amb la Federació
ACAPPS, de la qual en som entitat membre, celebrem els
25 anys de Jornades, que recuperen el format presencial
a l'auditori de l'ONCE Catalunya.
Presentem ara la memòria de les actuacions que hem
realitzat el 2021 i que ens situen com a entitat referent i
representant de les persones amb sordesa que es
comuniquen en llengua oral a Catalunya. Agraeixo
també el suport de les persones sòcies de l'associació i
les entitats col·laboradores, administracions i empreses:
sense vosaltres ens seria inviable fer aquesta tasca
d'acció social.
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QUI SOM?

1. Qui som?
Som l'Associació Catalana per a la Promoció
de les Persones amb Sordesa (ACAPPS).
Amb ACAPPS Vallès i Lleida, formem
la Federació d'Associacions Catalanes
de Famílies i Persones amb Sordesa.

SOM

una entitat sense ànim de lucre
declarada d'Utilitat Pública.

DEFENSEM

els drets de les persones amb
sordesa que es comuniquen en
llengua oral, parlant!, i de les seves
famílies.

TREBALLEM

per aconseguir la plena inclusió
de la persona amb sordesa.

PARLEM!

perquè prop del 98% de les
persones amb sordesa ens
comuniquem en llengua ORAL.
Creiem que això facilita la
lectoescriptura i la nostra
autonomia i inclusió educativa,
laboral, social i cultural

L'accessibilitat

els avenços tecnològics
milloren la qualitat de vida i
permeten la plena autonomia
de les persones amb sordesa.

Prop del 98%* de les persones
amb sordesa
es comuniquen en llengua oral,
és a dir, parlant.

*FONT | Institut Nacional d'Estadística.
Any 2020
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EQUIP HUMÀ

5

2. Equip humà

L'equip humà de l'entitat el formem persones voluntàries -persones amb
sordesa, famílies i professionals especialitzats/des. Juntes treballem per
atendre i donar suport a les persones amb discapacitat auditiva i les seves
famílies i per defensar els seus drets educatius, socials, laborals i culturals.

JUNTA DIRECTIVA

EQUIP TÈCNIC

Àngels Videla. Presidenta

Direcció tècnica. Laia Sullastres

Maria Moñino. Vicepresidenta
Xavier Martín. Vicepresident.
Ana Barrera. Secretària i vocal de la Comissió de
Famílies.
Antoni Salamero. Tresorer.
Raimon Jané. Vocal.

Àrea d'Atenció i Suport a les Famílies
i Persones amb Sordesa
Paula Quirante · Magda Giralt · Yanet Osorio
Julieta de Navarra
Àrea d'Orientació i Inserció Laboral.
Xavier Font · Gisela López · Andreu Espinach · Tatiana
Palomanes · Amanda Martínez · Marta Méndez · Laia SolerCabot · Conxi Rafael · Marc Simon
Àrea de Suport i Aliances.
Domingo Reina · Marta Saguer · Maria Riu · Raquel Díez
Administració. Sílvia Molet
Amb el suport de l'equip tècnic de la Federació ACAPPS:
David Prujà, coordinació tècnica;
Francina Ballester, Comunicació
Francesc Senan, gestió econòmica.

TREBALLEM PER MILLORAR

Dediquem temps i atenció als processos per implementar el sistema de qualitat EFQM en el marc
del programa d’enfortiment de la Confederación FIAPAS. Participem en la formació per obtenir el
certificat de qualitat l’any 2021. L’objectiu: optimitzar els processos de gestió interna per enfortir
l’atenció a les persones amb sordesa sòcies i usuàries dels serveis de l’entitat. Aquest procés
s’emmarca dins el Pla Estratègic de la Federació ACAPPS 2019-21.

EN XARXA

3. En xarxa
Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu amb
discapacitat. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, compartim
i aprenem altres enfocaments, perspectives i metodologies.

Federació d'Associacions Catalanes
de Famílies i Persones amb Sordesa.
ACAPPS, ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida formen la
Federació ACAPPS, des d'on s'articulen les accions
conjuntes en defensa i promoció dels drets
de les persones amb sordesa arreu del territori.
La Federació ACAPPS és entitat membre, a nivell
autonòmic, del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI) i del Consell
Català de Pacients. A nivell estatal ho és de la
Confederación FIAPAS.

Confederación FIAPAS
Formem part de la plataforma
estatal de representació de les
persones amb sordesa i les
seves famílies i en defensa dels
seus drets.

En xarxa, guanyem en la qualitat
dels nostres serveis i en capacitat
per aconseguir els nostres objectius.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Fundació "la Caixa"

Participem a l'Acord Ciutadà per
promoure i treballar per a una Barcelona
inclusiva en tots els àmbits:

Sumem 14 anys amb el Programa
Incorpora per a la inserció laboral
de les persones amb discapacitat
auditiva a l'empresa ordinària.

Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona
Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent
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ACAPPS,
prop de 30 anys
oferint
serveis integrals
d'atenció a les
persones amb sordesa
i les seves famílies

SERVEIS ASSOCIACIO

el 2021,
tornem
a omplir

ACAPPS.
4 | Àrees de suport i atenció
a les persones amb sordesa
i famílies
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AMB LES FAMILIES

4.1. Amb les famílies

Un servei de i per a les famílies amb fills/es amb sordesa.
L'equip tècnic especialitzat ofereix acollida, suport i atenció
integral: estem al costat de les famílies des del primer
moment del diagnòstic i les acompanyem en les diferents
etapes del seu/va fill/a per donar resposta a les seves
necessitats: informació, recursos i gestió de demandes, com
l'assegurança de l'implant coclear.

PROGRAMA DE LOGOPÈDIA

gràcies al qual oferim el copagament de sessions de logopèdia.
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.
De 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).

FORMACIÓ EN LÍNIA

Cicle de quatre sessions formatives amb Beth Goring, professional
especialitzada en l'atenció als infants amb sordesa de la John Tracy Center.
La parella davant la sordesa del seu fill/a
Les emocions difícils: processant i invertint cap a un objectiu desitjat
Com enfortir la relació de parella
Els germans i germanes amb fills/es amb sordesa, com ho viuen?
13/02. Totalment connectats. Descobreix i aprofita totes les possibilitats de
connexió dels audiòfons i/o implants coclears. Amb Guillermina Achtleiner,
audiòloga del centre RVAlfa i de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
15/04 Les mascaretes transparents, regulació i ús en l'entorn educatiu.
Amb David Prujà, coordinador de la Federació ACAPPS.
1/07 Els beneficis del diagnòstic genètic de la sordesa. Amb l'equip de medicina
genètica i molecular de l'Hospital Sant Joan de Déu.
25/10 Incloem la música en el nostre dia a dia? Amb Eliana Fredes, pedagoga i
logopeda.
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Suport a

famílies

200
famílies
ateses

824

sessions
de logopèdia

75

infants
beneficiaris/es

12

Xerrades
formatives
en línia

AMB LES FAMILIES
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Acompanyem

Cada vegada trobem la manera de fer-nos més propers a les famílies.
Ens enfoquem a enfortir i potenciar la comunicació amb les famílies: seguim amb el
butlletí En moviment i recuperem, presencialment!, la festa de Nadal de l'associació.

FESTA ESPECIAL DE

Nadal 2021

SEGUIM EN MOVIMENT,
EL BUTLLETÍ
DE LES FAMÍLIES D'ACAPPS

Malgrat que l'origen de la capçalera En
Moviment ha quedat enrere -la pandèmia
i els confinaments- des d'ACAPPS hem
apostat per donar continuïtat al butlletí de i
per a les famílies, com a eina informativa
i de recursos que, dues vegades al mes,
enviem a les més de 500 famílies amb
fills/es amb sordesa subscrites.

L'11 de desembre vam recuperar la festa de Nadal
presencial per a les famílies d’ACAPPS. Una festa
preparada amb molta il·lusió i pensada al 100% pels
infants amb sordesa de l’associació on van poder:
DESCOBRIR. A través dels jocs de Tata Inti.
IMAGINAR. Amb la Marina Purpurina, una artista
pintant cares i fent globoflèxia.
IL·LUSIONAR-SE amb la màgia dels artistes Brando y
Silvana; l’esperat Tió d’ACAPPS, un any més va estar a
l’altura i va tenir regals, molt triats i pensats, per a tots
els infants. També amb un sorteig de regals per passar
temps en família.
RETROBAR-NOS. També va ser un espai de
retrobament de les famílies, compartint un matí
de lleure juntes i de vincle amb l'associació.
Tot gràcies al suport de Drets Socials i de l'Ajuntament de
Barcelona i també a les aportacions de:
Catalunya en Miniatura | CN El Balis | Eurekakids | Haribo
Jugaia | Museu de la Xocolata | Fundació Mona | Accent
Obert | Tata Inti | Victòria Peñafiel | Marina Purpurina | Cep i la
Nansa | Grupo Edebé | Hermez

544
famílies

subscrites

2.289
17
91
impactes
edicions
continguts
AMB GRUP DE WHATSAPP

A través del grup de whatsapp de famílies
de l'associació ACAPPS fomentem la relació
i intercanvi d'experiències entre les famílies
amb fills/es amb sordesa ; resolem dubtes
i compartim informacions d'interès
i dinamitzem la participació activa, la
implicació i la interacció amb l'entitat.

AMB LES PERSONES AMB SORDESA

4.2. Amb les persones
amb sordesa

Des del Servei d'Atenció i Suport a les Persones
amb Sordesa acollim les persones que han
perdut audició i oferim les eines necessàries
perquè puguin tornar a sentir-se connectades
amb la família, els/les amics/gues
i el seu entorn.
Creiem en l'autonomia personal i amb els recursos que
la fan possible. Oferim els serveis gratuïts de:
Rehabilitació auditiva i cursos per aprendre a llegir els
llavis. Perquè l'audició també s'entrena, fem cursos per
treure el màxim profit dels audiòfons i dels implants
coclears per aprendre a sentir de nou. Som la única
associació a Catalunya que oferim cursos per aprendre
a llegir els llavis.

TIVA

Acompanyament emocional i grups de suport. Un
espai on compartir com es senten i què els passa,
sense por a ser jutjats/des. També una oportunitat per
conèixer persones que passen situacions similiars.
Acompanyament emocional i grups de suport. Un
espai on compartir com es senten i què els passa,
sense por a ser jutjats/des. També una oportunitat per
conèixer persones que passen situacions similiars.

Oferim suport.
Fem acompanyament
emocional.

Suport a les
persones
amb

sordesa

101

Persones ateses

336

Sessions
de lectura labial

24

Participants
al Grup d'Ajuda
Mútua
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ENFORTIM XARXES

Enfortim xarxes
CREEM XARXA, VINCLES I COHESIÓ. En un any marcat encara pel distanciament social
i per l'ús de mascaretes -que han causat una nova barrera de comunicació per a les
persones amb sordesa en no poder llegir els llavis- des d'ACAPPS hem apostat per
enfortir les relacions i la comunicació de les xarxes. També hem celebrat i viscut al
màxim el retorn a les primeres activitats presencials!

EN CLAU DE GÈNERE.

Xarxa de Dones amb Sordesa

El 2021 consolidem la Xarxa de Dones amb Sordesa:
un espai per a les dones amb discapacitat auditiva de totes
les edats de l'associació ACAPPS. Un espai pensat per
intercanviar experiències i punts de vista i per crear una xarxa
de suport entre dones que afavoreixi el seu empoderament.

PER UNA UNIVERSITAT ACCESSIBLE

Xarxa d'Estudiantat
Universitari
amb Sordesa

L'estudiantat universitari amb sordesa segueix utilitzant
les classes a distància per videoconferència i fa el
retorn a la Universitat presencial. La Xarxa d'Estudiantat
Universitari d’ACAPPS treballa en la detecció de les
mancances del sistema i de les seves necessitats en
accessibilitat.
I comença a preparar-se per al pas següent: amb les
seves veus, fer-ho públic.

Accions:
12 de febrer| Trobada en línia
de la Xarxa.
Planificació i accions de visibilitat
per al 2021.
8 de març | Campanya de
comunicació amb motiu del Dia
de la Dona, 8 de març
21 de juny i de juliol | Taller sobre
la Discriminació per discapacitat
i per gènere. Amb l'Oficina per a la
No Discriminació i de la Direcció
de Serveis de Gènere i Polítiques
del Temps de l'ajuntament de
Barcelona.
25 de novembre | Sessió d'art
teràpia. Amb l'organització Vivir
con Arte.
15 de desembre | Sortida al
cinema Verdi en versió original
subtitulada.

DONEM UN PAS MÉS.
tenim veu i volem ser
escoltades
La Xarxa d'Estudiants
Universitaris/es dissenya i
inicia el projecte del
documental Per a una
universitat accessible, un
projecte cocreatiu, insistent i
transformador per a una
universitat del demà inclusiva
als estudiants amb sordesa.
Per nosaltres, l'accessibilitat
no és un favor que es demana,
és un dret que tenim.
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ACTIVANT FEINA

4.3. Seguim treballant
per a la inclusió laboral
Enfocats a aconseguir insercions laborals de
qualitat a l'empresa ordinària. Fomentem la
contractació i la gestió d'ofertes d'empreses
ordinàries, amb contractes de llarga durada
i de qualitat. Per aconseguir-ho, sensibilitzem
les empreses i fem treball amb suport.
La crisis econòmica que ha acompanyat la pandèmia per la
Covid19 passa factura a les persones amb sordesa:
augmentem el nombre de persones amb sordesa sense feina
ateses. Bones notícies pel que fa a les persones que han
aconseguit feina el 2021: hem incrementat en un 20% el nombre
de contractacions respecte el 2020 recuperant dades
"prepandèmia". També es manté la tendència a la contractació
del nostre col·lectiu a empreses ordinàries.

EL

75%

DE PERSONES CONTRACTADES
HAN ESTAT A

L'EMPRESA ORDINÀRIA
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Suport
per a la
inclusió

a la feina

173

hem atès prop
de 200 persones
amb sordesa en
recerca de feina

133

Ofertes laborals
gestionades

91

Contractacions
laborals, un 75%
d'aquestes a
l'empresa
ordinària

103

persones han
realitzat les
nostres
formacions
el línia per
millorar seu grau
d'ocupabilitat

ACTIVANT FEINA

Amb les empreses i persones treballadores
Amb les empreses per aconseguir l'èxit en la inserció laboral.
Mostrem al teixit empresarial les capacitats dels i les professionals amb sordesa
per desenvolupar eficaçment una feina. Assessorem i acompanyem
en tot el procés d'inserció, tant als/ a les professionals com a les empreses.

Ens centrem només en allò que
ens pot aportar una persona.
El que falla en un professional
és tenir una mala actitud,
no una discapacitat
MARC RIVAS.
CAP DE SERVEIS DE L'ESCOLA JESUÏTES CASP

Me siento afortunada
de levantarme cada día ilusionada
para ir a trabajar.
ELENA MARTÍN, AMB SORDESA.
CONSERGE A L'ESCOLA JESUÏTES CASP

Xarxa
d'Empreses
Compromeses

amb
la inclusió!
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ACTIVANT FEINA
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Ens digitalitzem
DE LES CRISIS EN FEM OPORTUNITATS. La nova realitat imposada per la Covid19 ens fa
assumir i impulsar un repte pendent: iniciem la digitalització del Servei d'Inserció Laboral
Des de l’inici de l’estat d’alerta pel Covid19 i el confinament, el nostre Servei d’Orientació i
Inserció Laboral ha buscat alternatives per continuar oferint atenció i suport en la
recerca de feina. Per millorar aquest suport i per garantir la seva qualitat, obrim nous
recursos i creem noves eines.

MULTIPLIQUEM LES POSSIBILITATS
DE TROBAR FEINA

Perquè fer una bona recerca de feina va molt més enllà
d’enviar un currículum. Implica treball, ser perseverant i tenir
una visió positiva. El nostre equip de tècnic/ques especialitzats
en inserció laboral acompanya la persona en el procés i dona
les eines necessàries per aconseguir-ho.

NOVES NECESSITATS, NOUS REPTES DE TREBALL:
CREEM XARXA D’APRENENTATGE

Aquest cicle formatiu s’emmarca en una Xarxa
d’Aprenentatge
en què totes les persones usuàries n'han format part amb
l'acompanyament de les tècniques referents del programa.
Amb una eina d’autoavaluació els i les participants poden
comprovar, autònomament, si han interioritzat els continguts.
Mercat Laboral | 25 i 27 de gener .
Entrevistes virtuals de feina | 8 i 10 de febrer
Competències i recerca de feina | 22 i 24 de febrer
Recerca 2.0 | 8 i 10 de març
Eines de recerca de feina i videocurrículum | 22 i 24 de març
Recerca de feina 2.0 | 8 i 10 d'abril
Entrevistes virtuals | 26 i 28 d'abril

PROJECTEM, DISSENYEM i
CREEM L'ARA FEINA,
LA PRIMERA PLATAFORMA
DE RECERCA DE FEINA
EN LÍNIA PER A PERSONES
AMB SORDESA

L'aplicació AraFeina, ja activa.
Les persones usuàries del Servei
d'Inserció Laboral comencen a utilitzar,
el setembre, la plataforma. Totes hi
poden accedir a través d'un usuari i
contrasenya que els facilita el seu/va
orientador/a laboral referent.
Des de casa i en línia, poden consultar
i apuntar-se a ofertes de feina. La
diferència amb altres portals és que la
persona usuària compta, durant tot el
procés, amb l'acompanyament del
seu/va orientador/a laboral, tal i com
es realitza a nivell presencial.

AMB LA XARXA D'INCLUSIÓ LABORAL DE BARCELONA (XIB)
Amb la XIB, de la qual en som entitat membre amb nou
entitats més de la discapacitat, organitzem el Cicle de
Trobades a empreses per a la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat
6 d'octubre | Repensant l’empresa del futur, claus per a la inclusió
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
10 de novembre | Beneficis per a les empreses: la inclusió beneficia
a totes, de les petites a les més grans.
3 de desembre | L’èxit de la inclusió: quins són els factors que ho fan
possible

Amb la Xarxa per a la Inclusió laboral de Barcelona treballem per aconseguir
la contractació laboral de les persones amb discapacitat i/o amb trastorn
de salut mental a les empreses del mercat laboral ordinari.
A totes les empreses. Perquè poden.
I perquè això és inclusió, real, efectiva i responsable.

BALANÇ SOCIAL
EN XIFRES

5. Balanç social
Des d'ACAPPS apostem sempre per ser socialment
responsables amb el nostre entorn i, exemple d'això,
és que contractem serveis i proveïdors a empreses
que tinguin, dins l'equip humà, persones amb
discapacitat i/o en risc d'exclusió social.
Creiem important destacar, no només la nostra
filosofia de treball sinó també la de les empreses i
persones que treballen amb nosaltres.

Apòstrof

Cooperativa sense ànim de lucre i autogestionada que treballa la
comunicació com a eina de transformació social. L'equip d'Apòstrof
ha estat l'encarregat del disseny del nou logotip i línia gràfica
corporativa de les associacions i la federació ACAPPS.

Odisseny

Centre Especial de Treball promogut per la Fundació Pere Mitjans,
una entitat sense ànim de lucre que treballa per
les persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial. Servei
que contractem: la impressió de tots els materials
de difusió de l'entitat (fulletons, carpetes, cartells, rollups).

Apunts
Entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb
discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental.
Proveïdors d'impressió de materials gràfics.
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Implementem el
Pla d'Igualtat

Implementem el Pla d'Igualtat
de Gènere de la Federació ACAPPS i
entitats membres. Assumim com a
compromís vetllar per la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i
homes, eliminant qualsevol tipus de
discriminació per raó de gènere. Els
nostres principis són els de la
solidaritat, la llibertat, el respecte, la no
discriminació i la igualtat. Creem una
Comissió de Gènere, integrada per
professionals de l'equip tècnic i per
representants de la Junta Directiva, que
vetlla per la seva aplicació i
funcionament.

Reforma horària:
exemple de bones
pràctiques

Cuina Justa

Economia social i solidària, inclusiva i generadora d'oportunitats
per a persones trastorns mentals i risc d'exclusió social.

QUÈ MÉS FEM
per contribuir
a un entorn
més SOSTENIBLE?

1

Reduïm
i ho reciclem
tot.
Fem un ús
responsable
del paper,
impressions i
materials
d'oficina.

2

Reutilitzem
mobiliari
d'oficina amb
Pont Solidari.

3

Som conscients
de la
importància
de l'estalvi
energètic
i en tenim cura.

Impulsem una nova cultura del
temps per assolir un model més
eficient i flexible i millorar la qualitat
de vida de les persones
treballadores. Hi som com a exemple
de bones pràctiques amb la
flexibilitat horària, jornada de 35h i
horari intensiu d'estiu. A més, l'entitat
s'ha organitzat perquè aquestes
mesures de conciliació de les
persones treballadores no afecti en
l'horari d'atenció al públic.

4

Sabem que cada gota
d'aigua compta.
Per això, el nostre equip
està conscienciat
en fer-ne un ús
responsable
i de no malbaratament.

MEMÒRIA ECONÒMICA
EN XIFRES

6. memòria econòmica
Ingressos:
439.024,93 €

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
327.032,07 €
Generalitat
257.137,29 €
Ajuntament BCN
69.894,78 €

INGRESSOS PROPIS
29.210 €
Quotes de socis/es
24.310 €
Matrícula labial
4.900 €

SUBVENCIONS PRIVADES
82.782,86 €
Fundació "la Caixa"
40.000 €
Fundación ONCE
42.782,86

Despeses:
437.426,20 €

Atenció a les persones
amb sordesa
333.565,14€

Estructura
28.350,79 €

Atenció a famílies
75.510,27€

DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES:
Sous i salaris
262.577,95 €

Serveis estructurals
30.978,15 €

Seguretat Social
(a càrrec d'ACAPPS)
72.060,08 €

Arrendaments
14.744,50 €

Activitats
46.586,12 €

Subministraments
7.648,34 €

Amortitzacions
2.226,33 €
Impostos i tributs
368,93 €
Despeses financeres
235,19 €
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ACAPPS som part activa de la
Federació d'Associacions Catalanes
de Famílies i Persones amb Sordesa.

La Federació ACAPPS treballa
per defensar i fer visible
els drets educatius, socials,
laborals i culturals
de les persones amb sordesa
que es comuniquen en llengua oral,
amb accessibilitat
i plena autonomia personal
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A través de la Federació ACAPPS -que aglutina les associacions ACAPPS, ACAPPS Vallès i
ACAPPS Lleida- representem i defensem, a Catalunya, els drets educatius, socials, laborals
i culturals de les persones amb sordesa que parlen en llengua oral.

1.DRETS
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

Des de la Federació ACAPPS demanem al nou Govern, amb el
Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI), que l'agenda política dels propers
quatre anys incorpori les necessitats del col·lectiu de les
persones amb discapacitat i s'avanci en la seva inclusió. Entre
aquestes qüestions, demanem que s'avanci en l'elaboració del
Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i que s'aprovi el Decret d'accessibilitat.
També reclamem que es garanteixi el model d'escola inclusiva
i per a tothom i l'eliminació de la bretxa digital per garantir
l'accés a la informació i la comunicació.
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.

Demanem al Parlament
de Catalunya que la
legislació catalana s'adequï
a la Convenció sobre els
Drets de les Persones amb
Discapacitat
Demanar estabilitat política
per afrontar els efectes de la
COVID19, instar a adaptar la
normativa catalana a la
Convenció sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat
i reivindicar una digitalització
accessible i inclusiva a les
persones amb discapacitat.
Aquests van ser els tres punts
claus que vam presentar,
amb el COCARMI, a la
presidenta del Parlament de
Catalunya, Laura Borràs, que
ens va rebre en audiència el
passat 9 de juny.
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DRETS | Amb el COCARMI, ens reunim amb la
consellera de Drets Social i el conseller d'Empresa
i Ocupació per continuar avançant en els drets de
les persones amb discapacitat
MESURES PER GARANTIR
LA FEINA A LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT

La crisis sanitària ha comportat
la destrucció de molts llocs de
treball i les persones amb
discapacitat, un cop més, han
estat les grans perjudicades,
amb un 12% més de persones
a l'atur respecte al 2019. Per
superar aquest nou greuge
demanem al conseller
d'Empresa i Treball, Roger
Torrent, que des del govern es
doni suport actiu i es fomenti
la contractació laboral de
persones amb discapacitat.

Amb el Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat iniciem el setembre una marcada agenda política
amb el nou govern per reivindicar els drets socials i laborals de
les persones amb discapacitat.
En aquest sentit, el passat 9 de setembre ens vam reunir amb la
consellera de Drets Socials, Violant Cervera. En aquesta reunió, on
va assistir el president de la Federació ACAPPS, Raimon Jané, vam
demanar la reactivació del treball conjunt per avançar en el
Pacte Nacional per als Drets de les persones amb discapacitat i
del Consell de la Discapacitat de Catunya (CODISCAT), reunit per
darrer cop el juny de 2019. Un espai de diàleg i de treball conjunt
des d'on podem incidir en el disseny de les polítiques transversals
per garantir el dret de les persones amb discapacitat a
l'educació, a la feina, a la participació social i cultural i a una vida
independent.
També vam insistir, un cop més, en què s'aprovi el Decret
d'Accessibilitat perquè es pugui desenvolupar -i fer real- la Llei
13/2014 d'accessibilitat.
Finalment, també vam demanar que el govern garanteixi la
sostenibilitat de les entitats que fem atenció directa i prestem
serveis a les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, es va
proposar des de realitzar
campanyes de sensibilització
a les empreses fins a sancionar
les empreses que no
compleixen amb la normativa
vigent, que obliga que un 2%
de la plantilla estigui formada
per persones amb
discapacitat.

La feina és un dret
fonamental
per aconseguir la
inclusió i l'autonomia
de les persones amb
discapacitat

SUPORT FEDERATIU

21

Reivindiquem
les pròtesis auditives
com a un dret universal
de totes les
persones amb sordesa

DRETS | Més a prop del
decret d'accessibilitat
Últims passos per a l'aprovació del Decret d'Accessibilitat,
que suposarà un salt significatiu en l'accessibilitat a la
comunicació per a les persones amb sordesa.
Participem en la reunió del Consell per a la Promoció de
l'Accessibilitat, encapçalada pel secretari general del
departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Oriol Amorós.
En aquesta reunió, en línia, es va informar que s'han
incorporat, total o parcialment, el 75% de les 1.678 esmenes
presentades.
Per a les persones amb sordesa que es comuniquen en
llengua oral, entre altres, s'inclou:
Als transports, la retolació lluminosa per als missatges ja
preparats, els ascensors tindran porta de vidre i els taxis nous
tindran bucle magnètic.
Una altra de les esmenes presentades per la Federació
ACAPPS, que ha estat acceptada i que celebrem, és que el
mediador comunicatiu, el/la subtitulador/aa en directe, ha de
poder acompanyar les persones amb sordesa als serveis
jurídics, mèdics o d'atenció personal sempre que la persona
amb sordesa ho demani.

Estem a 14 passos de
poder veure aprovat
el Decret del Codi
d'Accessibilitat.
El govern català subratlla
el seu compromís de
continuar treballant per al
decret i la "transformació
cap a la igualtat del país
i amb visió de futur".

El gener de 2021 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.
És preocupant que els audiòfons
continuïn sent la ÚNICA pròtesis
externa de tota la cartera
ortoprotètica amb límit per raó d’edat
(ara s’ha passat, això sí, dels 16 als 26
anys…). La pròtesis auditiva s’ha de
garantir al llarg de tota la vida d’una
persona amb sordesa ja que és
essencial en el seu itinerari vital. Els
audiòfons han de ser una prestació
universal per a qualsevol persona amb
sordesa que així li indiqui el/la seu/va
metge/ssa otorinolaringòleg/a.

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
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DRETS. Covid19, ús de
mascaretes i la urgència
de suports per a una
comunicació accessible
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 per al curs 2020-21 i
2021-2022.
Amb l'inici del nou curs escolar, que continua marcat l'any 2021 per
l'ús de les mesures preventives per la Covid19, vam mantenir una
nova reunió de seguiment amb Imma Reguant, subdirectora
general d'Educació Inclusiva, i el seu equip.
MASCARETES TRANSPARENTS. Des d'Educació es garantiran
mascaretes transparents a l'alumnat amb sordesa de tots els
centres educatius. En el cas dels docents, en proporcionarà als
centres de titularitat pública. En tractar-se d'un EPI, les escoles
concertades i privades són les responsables de proveir-ne al seu
equip docent.
BUCLES MAGNÈTICS. Des d'ACAPPS, com a entitat que hem
reivindicat la mesura, demanem que s'instal·lin el més aviat
possible els nous bucles magnètics als centres educatius.
FORMACIONS ALS CREDA. També fem arribar la necessitat d'ampliar
i millorar les formacions als CREDA, incorporant al seu catàleg
formacions específiques en eines i recursos per a l'alumnat amb
sordesa en modalitat oral (que representa el 93% a Catalunya).
DRET A L'EDUCACIÓ EN LLENGUA ORAL. En la mateixa línia, creiem
imprescindible que es creïi un grup de treball a Educació dedicat a
la modalitat oral, per fer-la més visible i treballar en els aspectes
educatius d'aquesta modalitat.

2.043
ALUMNES AMB
SORDESA
ESCOLARITZATS
EN MODALITAT
ORAL

el

93%

L'alumnat amb
sordesa ha superat
l'ensenyament secundari
obligatori (ESO)
amb una xifra comparable
a la mitjana general de
l'alumnat oient

Les mascaretes
transparents
continuen sent la
única opció per
a les persones
amb sordesa

El 2021 continua sent un any
marcat per la Covid19 i l'ús
obligatori de les mascaretes per
evitar el contagis. Les campanyes
d'incodència social i política per
part de la nostra entitat i de la
Confederación FIAPAS donen els
seus fruits: el febrer de 2021
s'inclouen les mascaretes
transparents en la normativa
que regula les mascaretes
higièniques. Això suposa un pas
en l'ús de mascaretes
transparents, i una garantia de
seguretat i protecció davant els
contagis.
En aquest sentit, des de la
Federació ACAPPS es continua
incidint en que administracions
públiques i empreses facin ús de
mascaretes transparents
certificades amb total seguretat i
permetent que les persones amb
sordesa puguin llegir els llavis en
tots els àmbits, a la feina, a
l’escola o universitat, en oficines
d’atenció a la ciutadania, als
comerços,…
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DRETS. ACCIONS per garantir l'accessibilitat
a la comunicació i la inclusió de les persones
amb sordesa
Neix l'Observatori d'Accessibilitat
i la Comunicació Oral
de les persones amb sordesa
Actuem
per la no-discriminació
de la sordesa
La SORDESA no pot ser un motiu
per quedar-se fora de cap àmbit:
ni laboral, ni formatiu, ni social ni
cultural.
Les persones amb sordesa tenen
DRET a accedir i participar on
vulguin i necessitin.

Fer visible i incidir en els drets i necessitats
d’accessibilitat del 97% de persones amb sordesa que
es comuniquen en llengua ORAL. Amb aquest objectiu,
des de la Federació ACAPPS creem l’Observatori de
l’Accessibilitat i la Comunicació Oral de les Persones
amb Sordesa.

Una eina transparent i de participació
del col·lectiu

L’Observatori neix amb el doble objectiu de ser una eina
transparent pel que fa a la tasca en incidència política i
social de l’entitat, i també un instrument de participació
ciutadana. En aquest sentit, es podran fer aportacions i
comentaris als documents de l’entitat que seran
revisats d’acord amb els objectius de l’entitat i podran
ser incorporats en el document.
Segons David Prujà, coordinador tècnic de la Federació
ACAPPS, l’Observatori serà l’eina de l’entitat per ampliar
el coneixement del col·lectiu i millorar la tasca en
incidència política per a la transformació social: “Volem
conèixer la visió de cada persona i/o familiar de
persones amb sordesa, ampliar la nostra perspectiva i
coneixement de la seva comunicació en llengua oral
perquè l’Observatori pugui ser referent en aquest
àmbit”.

Tenen dret a demanar mesures
d’accessibilitat que ho facin
possible. Si no és així, esteu sent
discriminats/des per la vostra
discapacitat
Amb aquest objectiu de
despertar consciències, obrim
la campanya,
#NoEnsDeixisFora. En el marc
d'aquesta, fem una crida a les
persones amb sordesa perquè
ens expliquin totes aquelles
situacions del seu dia dia en
què no han pogut accedir a una
informació. Això ens permet
recollir una setentena de casos
el 2021 que analitzem i
gestionem per proposar
solucions accessibles a les
organitzacions. També ens
permet recollir tota la
informació i anàlisis en un
informe anual del projecte.
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Fem accessibilitat

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.

314

374

159

59

HORES D'ACTES
ACCESSIBLES

ACTES
SUBTITULATS
EN DIRECTE

PERSONES
BENEFICIÀRIES

ACTES
SUBTITULATS
EN LÍNIA

El nostre
Servei,
amb 18 anys
de trajectòria
i experiència
professional,
OFEREIX:
Subtitulació en directe i en línia
Subtitulem en directe, com es fa a la televisió, tot tipus d'actes, ja siguin
de caràcter intern (reunions, juntes d'accionistes,...) o públics (jornades,
congressos i altres events).
La subtitulació és la mesura d'accessibilitat universal a tot el col·lectiu
de les persones amb sordesa i amb pèrdua auditiva.
#SubtitulacióEnDirecte

Bucle magnètic i/o emissores FM
Instal·lem el bucle magnètic a auditoris, sales o altres espais de forma fixa o
provisional. Amb el bucle, millora la qualitat del so que arriba a la pròtesis
auditiva (audiòfon i/o implant coclear) de la persona amb sordesa, que només
ha d'activar la posició "T" de la seva pròtesis.
També oferim un servei de préstec d'emissores FM per a les persones
associades a l'entitat. Com el bucle, les emissores FM permeten que el so arribi
directament a la pròtesis auditiva amb més nitidesa.

Formacions i tallers de sensibilització
Posem a l'abast de les organitzacions d'àmbit públic o privat, tallers i
càpsules formatives de sensibilització i prevenció de la discapacitat i pèrdua
auditiva, de naixement o sobrevinguda. El nostre equip combina la seva
formació especialitzada en els camps de la psicologia, pedagogia,
logopèdia i treball social amb l'expertesa en la discapacitat auditiva.

24
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A Catalunya, ens movem
per un territori accessible
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:

57

BARCELONA

CC DEL BERGUEDÀ

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CC GIRONÈS-SALT

MANRESA

CC BAGES

MOLINS DE REI

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
plans municipals d'accessibilitat

SABADELL
SANT ADRIÀ DEL BESÒS
RUBÍ
TERRASSA
TORTOSA

El 2021
van fer
actes
inclusius:
A ACTE
AMB CAD
LE,
A C C E S S IB
QUE ES FA

L
A
E
R
A
F
S
E
S
S IÓ D E L E
L A IN C L U
S
PERSONE
SA
E
D
R
O
AMB S

AJUNTAMENTS
EN COL·LABORACIÓ
A CATALUNYA

5

CONSELLS COMARCALS
EN COL·LABORACIÓ
A CATALUNYA
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4. En cada acció... comuniquem!
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.

Nou logotip d'ACAPPS,

ens definim
com el que som:
famílies i persones amb
sordesa que es comuniquen
parlant!
A ACAPPS estrenem logotip! Aquest
substitueix el logotip que ens ha
acompanyat des de la fundació
de l'associació i que, ara, hem volgut
renovar.

El logotip transmet allò que volíem:

El canvi de logotip s'emmarca en la
estratègia definida en el Pla Estratègic
2019-2021, en què un dels objectius ha
estat avançar en la visibilitat del col·lectiu
que representem i també de la nostra
entitat, que treballa per defensar els seus
drets. I creiem que la imatge que
transmetem, el logotip de la marca,
també té un paper clau en aquest
objectiu.

Comuniquem el
DRET A COMUNICAR-NOS:
Dia Internacional de les
Persones amb Sordesa

En el marc de la celebració del Dia Internacional de
les Persones amb sordesa, el 26 de setembre,
insistim i reivindiquem solucions accessibles perquè
el 98% de les persones amb sordesa que parlen en
llengua oral comptin amb els suports que
necessiten per no ser excloses:
Subtitulació, bucles magnètics, emissores FM i
mascaretes transparents.

Posem l'accent a la marca,
ACAPPS.

Ens identifiquem com el que som:
famílies i persones amb sordesa.
Defineix el que representem. La icona
expressa el diàleg i l'audició, com a
entitat representant a Catalunya dels
infants, joves i persones amb sordesa
que es comuniquen en llengua oral, és a
dir, parlant.

SOM NOTÍCIA
15 APARICIONS
A MITJANS DE
COMUNICACIÓ

X

TV3 (324) · La Vanguardia
El Punt-Avui · Xarxanet · Social.cat
Diari de la Discapacitat
La República · El Quinze ·
Diari Més · Inclusió.cat ·
Incorpora Fundació La Caixa
Llagostera Ràdio

X
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Millorem el web
acapps.org:
més accessible
a les Famílies,
persones amb
sordesa i empreses
Presentem una nova estructura del
nostre web, acapps.org, perquè la
informació dels serveis que oferim
des de l'associació ACAPPS sigui molt
més accessible. Volem que tothom trobi,
fàcil i directament, la informació que
busca. Per això, només entrar, podràs
adreçar-te directament a l'apartat
FAMÍLIES; PERSONES AMB SORDESA o a
EMPRESES.
Dins de cada perfil, es pot accedir
directament a tota la relació d'activitats
que t'oferim des de l'associació
(acompanyament, logopèdia,
suport en la recerca de feina, formacions,
grups d'ajuda mútua, activitats de lleure i
oci,...).

Obrim, també, noves
seccions al web:
el Fons Audiovisual
Subtitulat, l'Observatori
i la campanya
#NoEnsDeixisFora

MÉS PROPERS A LES FAMÍLIES
I PERSONES AMB SORDESA
També hem fet que la informació sigui molt més clara,
propera i accessible per a totes les persones. Ens posem
a la pell, perquè ho hem viscut, de la família que necessita
orientació perquè acaba de saber que el seu/va fill/a té
sordesa, o de la persona que perd audició, o de qui té
sordesa i està buscant feina: per a tots/es volem que el
web sigui la primera porta d'acollida a l'associació.
La nostra activitat en accessibilitat la presentem com a un
servei transversal, posant l'accent, per fer-lo visible, en el
nostre servei de subtitulació en directe.

Acompanyem els nous projectes de l'entitat amb pàgines
pròpies al web. En aquest sentit, el 2021 obrim tres nous
espais: L'Observatori d'Accessibilitat a la Comunicació i la
campanya No Ens Deixis Fora per recollis situacions
d'inaccessibilitat (veure pàgina 23).
També vam estrenar, el 2021, el Fons Audiovisual Subtitulat
des d'on es pot accedir, des de la web, a una selecció de
recursos audiovisuals, accessibles amb la subtitulació en
X
directe, en matèria d'orientació laboral, educació, salut i
benestar emocional, drets i cultura.

X
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Les nostres accions en comunicació han generat
392.750 impactes l'any 2021

2.443

536

206.300

1.673

145

41.495

846

119

38.638

56.580

23

96

6

17

SEGUIDORS/ES

SEGUIDORS/ES

SEGUIDORS/ES

VISITES

1.928
SUBSCRIPTORS/ES

TUITS

PUBLICACIONS

PUBLICACIONS

CONTINGUTS
(NOVES PÀGINES)

EDICIONS BUTLLETÍ
SENTIM I PARLEM

66

CONTINGUTS

IMPACTES

IMPACTES

IMPACTES

PUBLICACIONS

EDICIONS BUTLLETÍ
EN MOVIMENT

104

CONTINGUTS

36

E-MAILINGS

12.276
IMPACTES

X
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5. Formació, conscienciació, sensibilització

Tornem per celebrar.

25 anys de Jornades de la Federació ACAPPS
Així convidàvem als 25 anys
de les Jornades d’ACAPPS, perquè
degut al context de pandèmia no
vam poder realitzar el 2020 les
jornades presencials i, sobretot,
amb la gran il·lusió de retrobarnos, persones amb sordesa,
famílies i professionals, i de
celebrar plegats els 25 anys
de Jornades de Formació de les
Persones amb Sordesa en
Modalitat Oral.
Una crida amb una gran resposta:
més de 200 persones que ens van
acompanyar i a les entitats que van
fer possible la 25a edició de les
jornades, celebrades el 27 de
novembre a l’auditori ONCE
Catalunya. Unes jornades que, un
any més, van complir l’objectiu
d’aquest projecte: fer visible i
aportar temes d’interès en relació
als drets de les persones amb
sordesa i les seves famílies, en els
avenços d’implants coclears i
audiòfons, en accessibilitat i en
inclusió educativa, social, laboral i
cultural.

Un programa amb la força dels 25 anys!
La 25a edició de les Jornades va comptar amb un programa molt
especial que va posar en valor el treball fet i els reptes assolits en
els darrers 25 anys. D'on partíem el 1996 quan un grup de famílies
amb fills/es amb sordesa i persones adultes amb sordesa
comencen a organitzar, voluntàriament, aquestes Jornades. I on
som ara: què hem aconseguit i què queda per fer per a la inclusió
real dels infants i persones amb sordesa. Per fer-ho ens van
acompanyar persones que, en els seus respectius àmbits, van ser
referents, com la Núria Silvestre, responsable del grup de recerca
GISTAL de la Universitat Autònoma de Barcelona; la Rosa Vallverdú,
responsable d'accessibilitat de Televisió de Catalunya, i Antonio
Guillén, president del COCARMI. També i molt especialment, en
Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS i pare de dos joves
amb sordesa, la Sílvia i l'Adrià; i la Mireia Soler, amb sordesa i sòcia i
voluntària activa de l'associació ACAPPS.
L'Accent: la inclusió dels infants i persones
amb sordesa
Els drets de les persones amb sordesa van tornar a ser el motor
de les Jornades. Per fer-ho, vam comptar, entre altres, amb Carmen
Jáudenes, directora de la Confederación FIAPAS; Imma Reguant,
subdirectora general d'Educació Inclusiva i amb una presentació
d'Ann Geers, investigadora de la Universitat de Texas (Estats Units)
sobre l'efecte de la modalitat de comunicació en l'aprenentatge
dels infants amb sordesa. També ens va fer molta il·lusió la
presentació del llibre El llenguatge secret, protagonitzat per la Maria
Teresa, amb sordesa de naixement i usuària d'implants coclears.
Un llibre que l'Anna Manso, la seva autora, ha dedicat a la Jana
Esteve, amb sordesa i sòcia d'ACAPPS.

CICLE DE XERRADES LA PÈRDUA AUDITIVA:

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

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: Terrassa i Salt.
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Tornem per celebrar.
25 anys de Jornades; 25 anys d'altaveu per la inclusió
Com assenyalem, en la
celebració dels 25 anys de
Jornades calia subratllar tota
la tasca feta, amb la
conseqüent evolució, per
defensar la inclusió en el
sistema educatiu, garantint
els recursos necessaria per a
l'alumnat amb sordesa que es
comunica en llengua oral,
com la subtitulació i el bucle
magnètic. Per parlar-ne'n ens
va acompanyar la directora
del CREDA Lleida, Maite
Balsells, que va explicar la
gran evolució en els darrers
anys que ha impulsat la
inclusió de l’alumnat amb
sordesa a les escoles.
El canvi de model del propi
sistema educatiu cap a la
inclusió; els avenços en
audiòfons i implants coclears
i la detecció precoç de la
sordesa han fet possible
aquesta major inclusió si bé,
Balsells, va remarcar la
necessitat de més suports en
accessibilitat. En aquest sentit,
va fer al·lusió als dos centres
educatius de Lleida on s’ha
instal·lat aquest curs el bucle
magnètic, que millora el so
que arriba als audiòfons i/o
implants coclears dels
alumnes amb sordesa.

Després de la seva intervenció, Mònica Capell, Jordi Noya i Sílvia
Jané, joves amb sordesa, van explicar la seva experiència
educativa, universitària i laboral. Entre moltes altres consignes per
als joves estudiants amb sordesa, ens quedem amb:
Ningú es superior a nosaltres: que la sordesa no us talli les ales ni
la motivació per estudiar i fer allò que realment voleu fer i teniu
capacitat per fer.
Cal demanar els suports que necessiteu per seguir les classes:
l’accessibilitat no és un favor, és un dret que tenim i que cal
demanar i moure’s per aconseguir.
A la feina us trobareu amb les mateixes situacions: cal dir que teniu
sordesa, demanar els suports que siguin necessaris i també
implicar-se en el canvi cap a la normalització i inclusió: contribuint
en buscar solucions i siguent actius per fer la mateixa feina encara
que sigui amb eines alternatives, com per exemple, enlloc d’una
atenció al client/a per telèfon, fer-la en línia per poder llegir els
llavis de la persona.

Premis Federació
ACAPPS 2021

En motiu del 25è anivesari
de les Jornades, atorguem el
reconeixement
a 25 joves que han crescut amb
els 25 anys de Jornades.
Per ser exemple d’esforç i de
superació. Per demostrar que
els infants i joves amb sordesa
poden fer tot allò que us
proposeu.

Acompanyats de Raimon Jané, Maria Moñino i Àngels Videla, en representació de la Junta
Directiva, i de l'Arnau i la Mireia, que ens van oferir l'acompanyament musical.
ELS PREMIATS: Míriam Bachs, Mònica Capell, Marta Cervera, Sheila Cristóbal, Andreu Espinach,
Pedro Garcia, Víctor Gómez, Miguel Gutiérrez, Ariadna Hernández, Adrià Jané, Sílvia Jané,
Òscar Luque, Guillem Martínez, Judith Martínez, Andrea de Miguel, Jordi Noya, Marc Paraire,
Víctor Parcerisa, Carlos Pérez, Joan Rosell, Jordi Rosell, Francesc Sallés, Laura Sánchez, Alba
Solé, Roser Serret i Jesús Trabado
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