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El passat 14 de desembre, el 
president de la nostra entitat, 
Raimon Jané, va participar a la 
primera reunió de treball del 
Consell de la Discapacitat de 
Catalunya (CODISCAT) presidi-
da per la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Dolors 
Bassa. A la reunió també hi van 
assistir representants de les enti-
tats municipalistes i de les  princi-
pals federacions d’entitats de per-
sones amb discapacitat. 
 

Entre altres, la consellera va 
anunciar que, durant el primer 
trimestre del 2017, el departa-
ment enllestirà el document de 
bases de la futura Llei Catalana 
de Promoció de l’Autonomia Per-
sonal.  
 
Durant la trobada també es van 
definir les línies estratègiques  de 
les polítiques adreçades a les 
persones amb discapacitat. El 
CODISCAT va assenyalar com a 
qüestions primordials per al 
col·lectiu: 
 
 

sobre el CODISCAT 
 

El CODISCAT vol contribuir a do-
nar a les persones amb discapa-
citat l’oportunitat de participar 
activament en els processos d’a-
dopció de decisions sobre políti-
ques i programes, inclosos els 
que els afecten directament.  
 
La intenció del Govern és facilitar 
les condicions per tal que la lli-
bertat i la igualtat de les perso-
nes amb discapacitat siguin reals 
i efectives.  

la Llei per a la Igualtat de Tracte 
i no Discriminació 
 

la Llei Catalana de Promoció de 
l’Autonomia Personal 
 

el procés de revisió de la Carte-
ra de Serveis Socials 
 

el PIAISS (Pla Interdepartamen-
tal d’Atenció i Interacció Social i 
Sanitària) 2017-2020 
 

el Foment de l’Ocupabilitat de 
les persones amb discapacitat. 

 

Participem a la primera reunió de treball del Consell de la Dis-
capacitat de Catalunya presidida per la consellera Dolors Bassa 

Els números dels pressu-
postos socials del Govern 
 
El Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI), del 
qual en som entitat membre, 
ha demanat al Govern de la 
Generalitat informació detalla-
da (per departaments i progra-
mes) sobre l’import i el percen-
tatge de pressupost que es 
destinarà el 2017 a polítiques 
publiques per a la inclusió so-
cial de les persones amb dis-
capacitat i la millora de la qua-
litat de vida del col·lectiu. 
Aquestes dades  s’haurien  de 
poder analitzar en el sí del 
Consell. 
  
També es va demanar l’e-
boració de pressupostos 
transversals i amb perspectiva 
de discapacitat, per ajudar a 
identificar i classificar la pro-
porció de recursos destinats a 
garantir la inclusió social i la 
millora de la qualitat de vida 
de les persones amb discapa-
citat i les seves famílies. 
 

La petició va tenir lloc en el 
marc de la primera reunió del 
Consell de la Discapacitat de 
Catalunya (CODISCAT) –
constituït el maig. Des del Co-
mitè es valora molt positiva-
ment el compromís del govern 
amb el col·lectiu duent a ter-
me, entre altres mesures, la 
nova ordre sobre els “diners 
de butxaca” i els avenços en 
l’àmbit d’inserció laboral on es 
mantenen els recursos i  es 
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volen augmentar el 2017.  
 
En accessibilitat, s’estan intro-
duint les aportacions que hem fet 
les entitats del COCARMI al Codi 
d’Accessibilitat que desenvolupa 
la Llei d’Accessibilitat aprovada el 
2014. Malgrat estar fora de termi-
ni, és important que el reglament 
sigui consensuat amb el sector. 
En aquest sentit, des de la Fede-
ració ACAPPS hi hem treballat 
activament des de l’inici (tant en 
la llei ja en vigor com amb el Codi 
a punt d’enllestir-se). 

Per a tot això, aplaudim  que el 
Govern hagi fet seves les priori-
tats del  COCARMI, però creiem 
que ara cal anar més enllà esta-
blint un calendari amb totes les 
actuacions que queden per fer i 
en les quals hi puguin participar 
els representants del col·lectiu 
de la discapacitat. També cal 
que s’aprovi un mecanisme que 
permeti al CODISCAT exercir el 
seu paper consultiu, és a dir, 
que qualsevol norma, programa, 
recurs o servei que dissenyi  la 
Generalitat, contingui l’informi 

consultiu del Consell en el seu 
expedient. 
 

En la cloenda de la reunió, el 
president del COCARMI i vice-
president segon del Consell, 
Antonio Guillén, va expressar el 
nostre objectiu d’ “apoderar les 
persones amb discapacitat  i 
apostar per a una “societat des-
institucionalitzada”. “Això és un 
risc, però ho preferim a tenir les 
persones amb discapacitat con-
trolades a les institucions”, va 
afegir Guillén, que va reivindicar 
la participació de les persones 
amb discapacitat de forma plena 
i en igualtat de condicions a la 
resta de la societat i en tots els 
àmbits de la vida: laboral, edu-
catiu, social, cultural i d’oci. Per 
al COCARMI i les seves entitats 
membres, la societat del futur 
serà inclusiva o no serà. 

La XIB presenta el programa + valors  
davant el Consell Rector de l’Institut  

Municipal de les Persones amb Discapacitat 

Ens reunim amb la  
Dra. Clavería a l’HSJD 

El president de la nostra enti-
tat, Raimon Jané, va poder 
exposar la tasca d’ACAPPS 
en matèria d’inserció laboral a 
l’empresa ordinària com a en-
titat membre de la Xarxa In-
serció Barcelona (XIB). 
 
L’exposició, juntament amb la 
dels altres representants de les 
associacions adherides, va tenir 
lloc durant l’acte de presentació, 
el passat 12 de desembre, del 
programa + Valors de la XIB. 
Jané va agrair el valor real i el 
lideratge de l’Ajuntament de 
Barcelona en aquest projecte 

 

El passat 29 de novembre ens vam 
reunir amb la dra. Clavería, otorino-
laringòloga de l’Hospital Sant Joan 
de Déu.  
 

Aquesta trobada va tenir el doble 
objectiu de conèixer el seguiment 
de l’aplicació del Protocol per a la 
Detecció Precoç i de presentar la 
professional actual del Servei d’A-
tenció i Suport a les Famílies, la 
Magda Giralt.  
 

Des d’ACAPPS considerem molt 
important el suport que reben les 
famílies en el moment que se’ls 
comunica que el seu fill/a és sord/a 
i l’acompanyament i orientació en 
aquesta primera fase. Per això, 
apostem per continuar el treball 
col·laboratiu amb l’hospital Sant 
Joan de Déu. 

que aposta per a la inserció la-
boral de les persones amb dis-
capacitat a l’empresa ordinària. 
També va destacar que “cal con-
tinuar treballant en l’apropament 
al teixit empresarial”. 
 
La trobada va estar presidida per 
la Laia Ortiz, l’Assumpta Soler i 
Ramon Lamiel, presidenta, coor-
dinadora i gerent de l’IMPD res-
pectivament. La coordinadora de 
la XIB, Lola Montejo, va exposar 
els resultats de la xarxa: 8 ser-
veis d’inserció laboral; 70 profes-
sionals especialitzats, prop de 
1.400 ateses (el 2015) i 620 con-
tractes laborals aconseguits. 
 
Laia Ortiz va tancar l’acte con-
certant una nova trobada, abans 
de l’estiu, amb els representants 
de la Xarxa per fer un seguiment 
de les actuacions. 
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Una fantàstica notícia!: s'ha aprovat la creació d'un regis-
tre estatal de dades dels resultats de l'aplicació del Pro-
grama de Detecció Precoç de la Sordesa a l'estat espanyol 
amb la col·laboració de les comunitats autònomes. 

Pels drets de les persones sordes que es comuniquen en 
llengua oral, FIAPAS -de la qual en som entitat membre a 
Catalunya- recorda que la Llei 27/2007 també garanteix el 
dret a la comunicació oral de les persones sordes i als re-
cursos de suport 

A 

FIAPAS vol recordar que la denominació cor-
recta d'aquesta llei és Llei 27/2007, de 23 d'oc-
tubre, per la qual es reconeixen les llengües de 
signes espanyoles i es regulen els mitjans de 
suport a la comunicació oral de les persones 
sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, 
ja que també regula el dret als recursos de 
suport a la comunicació oral, que actual-
ment fan servir més d'un 95% de persones 
sordes. 

FIAPAS també va estar en l'origen d'aquesta 
llei, serà una de les entitats que formarà part 
d'aquest grup de treball convocat per la minis-
tra, que destacava d'aquesta forma el seu 
"compromís amb les persones sordes, amb dis-
capacitat auditiva i sordcegues" . Per tant, la 
Confederació participarà de nou proactivament 
en aquest grup de treball –cal assenyalar que, 
des de fa un any, FIAPAS va enviar a aquest 
departament les seves propostes per a aquesta 
reglamentació-. 

La Comissió per a les Polítiques Integrals de 
la Discapacitat del Congrés dels Diputats ha 
aprovat una proposició no de llei que insta al 
Govern la creació d'un registre estatal de da-
des dels resultats de l'aplicació del Programa 
de Detecció Precoç de la Sordesa a Espanya 
en col·laboració amb les comunitats autòno-
mes.  
 
L'objectiu és que, a través d'aquest registre, es 
pugui disposar de dades epidemiològiques i d'in-
cidència de la sordesa i de la sordceguesa en la 
població infantil amb l'objectiu de millorar la pre-
venció, la detecció i el diagnòstic, així com el 
tractament. La proposta ha comptat amb el suport 

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
Dolors Montserrat, va anunciar, en la compareixen-
ça a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del 
Congrés dels Diputats que, el proper 10 de gener, 
es celebrarà la primera reunió del grup de treball 
per el desenvolupament reglamentari de la Llei 
27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconei-
xen les llengües de signes espanyoles i es regulen 
els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sor-
dcegues. 

Una llei que sol aparèixer anomenada només com 
"llei de les llengües de signes espanyoles", invisibi-
litzant a una gran majoria de les persones sordes 
del nostre país que es reconeixen en l’altra part de 
la denominació que, habitualment, s'omet i que és 
la que constitueix la garantia al seu dret a la co-
municació oral i als recursos de suport que ne-
cessiten. 

de tots els grups, menys el del Partit Popular 
(PP) que va decidir abstenir-se. Punt que des 
de FIAPAS no s’entén, ja que el programa de 
Detecció Precoç de la Sordesa va ser possible 
per a tot l'Estat el 2003 amb l’aprovació del Go-
vern del PP, amb Ana Pastor com a ministra de 
Sanitat. 
 
En la mateixa sessió, la comissió va aprovar 
instar el Govern a ampliar i millorar la qualitat 
del servei del subtitulat per a les persones amb 
discapacitat auditiva i l'audiodescripció, per 
complir amb la normativa al respecte que impo-
sa un calendari d'implantació en totes les tele-
visions del país, tant públiques com privades.  
  

nivell estatal 
mb la Confederació FIAPAS 
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El passat 14 de desembre, el nos-
tre servei d’inserció laboral va par-
ticipar activament a la 13a Jornada 
de Formació i intercanvi. En 
aquesta edició, es va treballar so-
bre el “paper de les empreses en 
els processos d'inserció sociola-
boral” i d’intercanvi d’experiències 
i metodologies dels serveis amb 
les altres entitats membres de la 
Xarxa Laboral de FIAPAS.  
 
La jornada, que es celebra anual-
ment, té per objectiu oferir un espai 
d’intercanvi d’experiències i de forma-
ció específica per als membres de la 
xarxa laboral. 

El paper de les empreses en el procés 

d’inserció i les competències emocionals, 

eixos de treball en la 13a formació de la  

Xarxa Laboral de FIAPAS 

En breu... 
 
Les proves d’avaluació de 
Batxillerat per a l’accés a la 
Universitat hauran de con-
templar les adaptacions cur-
riculars realitzades per a l’a-
lumnat amb sordesa durant 
aquesta etapa. Particularment, 
les que tenen a veure amb l’a-
valuació de l’assignatura de 
llengua estrangera, fonamentals 
per a l’alumnat amb sordesa. A 
més, aquestes adaptacions no 
es tindran en compte en cap cas 
per minorar la qualificació obtin-
guda. 
 
M e s u r a  s e g o n s  O r d r e 
ECD/1941/2016, de 22 de de-
sembre, por la que se determi-
nan las características, el diseño 
y el contenido de la evaluación 
de Bachillerato para el acceso a 
la Universidad, las fechas máxi-
mas de realización y de resolu-
ción de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones ob-
tenidas,  para el  curso 
2016/2017.  

En aquesta edició, Gregorio Rodrí-
guez, responsable de relacions 
amb empreses i Responsabilitat 
Social Corporativa a l’Associació 
Eslabón, va oferir un seminari pràc-
tic sobre tècniques innovadores en 
la prospecció empresarial. Manuel 
Ferreo, doctor en psicologia i coach 
certificat membre de la Internatio-
nal Society of Emotional Intelligen-
ce, va donar un taller -també parti-
cipatiu- sobre com potenciar les 
nostres competències emocionals 
per augmentar la qualitat dels nos-
tres acompanyants. 

Segons Ester Montaño, que va 
assistir com a coordinadora del 
nostre Servei d’Inserció Laboral, 
a la jornada,  va ser una forma-
ció “molt profitosa ja que vam 
poder nodrir-nos de les experi-
ències d’altres companys. Vam 
compartir les novetats que es-
tem introduint en el nostre ser-
vei  en relació a l’apropament a 
l’empresa per fer-les extensives 
a nivell estatal per a tot el 
col·lectiu de persones sordes." 

El COCARMI es reuneix amb el departament 

d’Ensenyament per impulsar l’educació inclusiva 

Raimon Jané, president de la 
Federació ACAPPS, i altres 
membres del comitè executiu 
del COCARMI, es van reunir el 
passat 21 de desembre amb la 
directora general d’Educació 
Infantil i Primària, Carme Ortoll. 

En la reunió, el COCARMI va 
exposar l’Acord de Prioritats a 
favor de les persones amb dis-
capacitat a Catalunya destacant 
els punts prioritaris en educa-
ció: 

Garantir el model d’escola 
per a tothom, basat en la 
igualtat d’oportunitats i la lli-
bertat d’elecció, així com la 
seva viabilitat. 

Entendre la inclusió educati-
va a tot el sistema educatiu i 
en les diferents etapes. 

Des del Departament van con-
firmar que la proposta del De-
cret de l’Atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu, ja ha ini-
ciat els tràmits d’aprovació. 
Està previst que, al mes de 
gener, es presenti al Consell 
Escolar de Catalunya i després 
s’obri el procés d’exposició que 
haurà de portar a la seva publi-
cació, prevista pel mes de 
juny. 
 
També es van tractar altres 
t e m e s  p e r  i m p u l s a r 
l’accessibilitat universal a les 
escoles i els recursos per 
avançar cap a una educació 
inclusiva i d’atenció a la diver-
sitat. 
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A la Jornada del Consell de Pacients 

El passat 16 de desembre 
vam assistir a la Jornada  
anual del Consell Connectant 

persones i organitzacions per a la 

millora dels resultats en salut. 

 
David Elvira, secretari d’Atenció 
Sanitària i Participació del De-
partament de Salut va presentar 
els aspectes més rellevants del 
Pla estratègic del Consell pel 
període 2017-2020– Entre els 
mes destacats el  foment de la 
participació, enfortiment i visibili-
tat de les entitats de pacients, 
potenciar el nou model relacio-
nal de les persones amb el sis-
tema de salut i reconeixement i 
visibilitat sectorial i a la societat. 

La Federació ACAPPS és una 
de les 35 entitats que formen 
part del Consell.  Durant aquest 
últim any hem participat en el 
disseny del pla estratègic per 
donar veu a les necessitats de 
les persones sordes en l’àmbit 
sanitari. Des d’aquí volem donar 
les gràcies a la Yolanda Lejardi, 
de la Secretaria d’Atenció Sani-
tària i Participació, i a la Nuria 
Costa, coordinadora del Con-
sell, per tot el suport i predispo-
sició per entendre i activar els 
mecanismes d’accessibilitat co-
municativa perquè les persones 
sordes poguessin formar part 
d’aquest procés participatiu en 
primera persona. 
 
La conferència inaugural Del 

Pacient que s’adapten al siste-
ma, als serveis que s’orienten a 
les persones va ser a càrrec de 
Sebastià Santaeugènia, respon-
sable del Programa d’atenció a 
la Cronicitat. Aquest va exposar 
que hi ha un nou entorn  en sa-
lut, que  passa  “de ser reac-
tiu,centrat en la malaltia, frag-
mentat i paternalista a un siste-
ma proactiu, centrat en la perso-
na, integrat i deliberatiu perquè 
una mateixa malaltia es pot pre-
sentar en els pacients de dife-
rent maneres i hem d’adaptar-
nos a les especificitat de cada 
persona”.  
 

“S’ha de garantir una  
atenció de qualitat, en el lloc 
més adient i tenint en compte 

les necessitats,  
experiències i vivències i res-

pectant els valors i  
preferències  

de les persones ateses”  
Sebastià Santaeugènia. 

  
A la jornada es van presentar 
tres iniciatives que creiem que 
poden ser molt útils per les per-
sones sordes pel fàcil accés a la 
informació. L’Anna Garcia, res-
ponsable de l’Observatori del 
sistema de Salut de Catalunya, 
va presentar la central de resul-
tats, les dades del sistema de 
salut per a la ciutadania. En 
aquest espai es poden consultar 
les dades d’atenció dels centres 
sanitaris de tota Catalunya: 
atencions directes, resultats de 
les intervencions, entre d’altres 
dades, us animem a consultar-
ho: http://bit.ly/2ikuw9f   
 
La Cari Almanzan , responsable 
en l’àmbit de l’atenció centrada 
en la persona ens va presentar 
el Projecte Essencial. Aquest 
projecte consisteix en poder 
identificar les pràctiques de poc 
valor i elaborar recomanacions 
per evitar-les . La Dra. Almazan 
ens va exposar  alguns exem-
ples, com ara,  les bronquitis 
amb lactants no s’haurien de 

tractar de forma rutinària amb 
broncodilatadors (tipus sabuta-
nol). “L’evidència científica ens 
diu que els broncodilatadors són 
medicaments molt utilitzats per 
tractar la bronquitis en infants no 
funciona en lactants i  els efectes 
adversos són taquicàrdia, tremo-
lors,... Això ens indica que cal dei-
xar de prescriure”, va explicar la 
Dra. Almazán. 
 
Podeu consultar més de 59 recoma-
nacions : 
http://bit.ly/2iaPM0l  
Nuria Escoda, de la divisió de Presta-
cions farmacèutiques, ens va presen-
tar el Canal Medicaments i Farmà-
cia.http://bit.ly/2iaIuKb  

Escoda ens va informar que 
aquest canal està adreçat a la ciu-
tadania per donar resposta a dub-
tes freqüents sobre medicaments 
i la seva utilització. Treballen per 
donar una informació objectiva, 
fiable, entenedora, pràctica i sen-
sible als temes d’interès de la ciu-
tadania. Hi ha un cercador de me-
dicaments en un llenguatge  sen-
zill i clar i en 7 idiomes disponible. 
També ens van presentar el Ce-
dimcat, una plataforma on pots 
consultar la informació d’un medi-
cament amb un llenguatge ente-
nedor per la ciutadania. Et convi-
dem a conèixer aquest recurs a 
l’adreça: http://www.cedimcat.info/ 

La nostra finalitat com a entitat és 
vetllar perquè tots aquest projec-
tes siguin accessibles per a les 
persones sordes, i d’aquí la reivin-
dicació que hem fet perquè tots 
els mitjans audiovisuals estiguin 
subtitulats: així ho vam transmetre 
als responsables de l’organitz-
ació. Esperem que aquesta mesu-
ra es contempli aviat en totes 
aquestes iniciatives. Si trobeu al-
gun suggeriment a aquesta inicia-
tiva us animem a que ens ho feu 
arribar i poder servir de pont amb 
l’Administració per millorar con-
juntament. 

Susana Díaz 
Coordinadora Institucional  

El Consell Consultiu de 
Pacients és l’òrgan assessor 
que representa les entitats de 

pacients davant de  
l’Administració catalana  

i que permet  
donar veu als pacients. 
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sensibilització 

La biblioteca virtual de  
FIAPAS s’amplia i incorpora 
millores per a la gestió  
i consulta de materials. 

 
Hi trobareu publicacions, re-
vistes, memòries, vídeos, ma-

nifestos i, fins i tot,  
contes de FIAPAS: 

 
http://www.bibliotecafiapas.es 
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laboral 

Important per a totes les perso-
nes sordes que esteu buscant 
feina: el nostre Servei d’Inserció 
Laboral obre un curs intensiu 
sobre Eines pràctiques de recer-
ca de feina. La formació tindrà 
lloc del 31 de gener al 3 de fe-
brer, de 10:00 a 14:00, i constarà 
de 4 sessions formatives en què 
treballarem com buscar feina, 
com aconseguir el lloc de feina 
i, un cop el tenim, com mantenir
-lo i consolidar-nos a l’empresa. 
 

Sessió del dia 31 

En aquesta primera sessió ens 
coneixerem i ens centrarem en 
treballar les competències: quines 
es demanen per a cada perfil pro-
fessional. Per exemple, per a una 
plaça d’administrativa es valora, a 
més de l’experiència i la formació, 
la capacitat d’organització i de pla-
nificació. 

Sessió de l’1  

En aquesta sessió ens centrarem 
en les noves tecnologies: quines 
aplicacions mòbil són les més en-
certades per trobar feina. I ho po-
sarem en pràctica: ens les ins-
tal·larem al nostre mòbil o tableta i 
veurem com són (googledrive, lin-

Sessió del 2  
Coneixerem com presentar au-
tocandidatures a les empreses i 
què necessitem per fer-ho: la 
carta de presentació, un currí-
culum creatiu i les cartes de 
recomanació -si en tenim-. 

Sessió del 3  
En la última sessió del curs, 
ens prepararem per a una en-
trevista de feina: farem un si-
mulacre per analitzar què fem 
bé i quins punts podem millorar. 
També parlarem de, un cop 
aconseguim una feina, què 
hem de fer per mantenir-la: de-
mostrar, dia a dia, les nostres 
competències per les quals ens 
han contractat. 
 
Totes les sessions seran 
pràctiques i participatives: 
farem dinàmiques de grup per 
treballar en equip, roleplayings i 
pràctiques amb les aplicacions. 
 
La formació serà accessible 
amb la subtitulació en directe 
i el bucle magnètic. 
 
On es fa el curs?: Hotel d’Enti-
itats de Gràcia. C. Providència, 
núm. 42, entresòl. Barcelona. 

 

El curs és gratuït però les pla-

ces són limitades i, per tant, 

cal que us hi inscriviu enviant 

un correu electrònic a:  

laboral1@acapps.org  

o un whatsapp al: 

600 40 16 31. 

 

Per poder participar al curs, 
també cal que omplis el qües-

tionari d’interessos laborals 

de Barcelona Activa abans del 

27 de gener: 

 

https://goo.gl/xGSGUL  
 
Pots fer-ho de tres maneres: 

 
Opció a) Amb nosaltres a la 
nostra oficina (del carrer Tres 
Senyores amb carrer Salines) 
 
Opció b) Fer-lo a casa i enviar-
nos-el per correu electrònic en 
format .pdf a l’adreça:  
 

laboral.1@acapps.org 
 
Opció c) Fer-lo a casa, imprimir-
lo i portar-nos-el a ACAPPS. 
 

Recomanacions per al curs: 
 

Portar un mòbil o tableta amb 

accés a internet i memòria su-

ficient per poder descarregar 
algunes aplicacions a l’aula. 
 
Portar una memòria USB (un 
pendrive) amb espai suficient 
com per gravar un vídeo. 
 

No trobes feina?  
Apunta’t al curs Eines pràctiques de  

recerca de feina per aconseguir-ne! 

 

inscriu-te al curs! 

Gràcies a: 

Foto: Freepik 

Foto: Freepik 
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laboral 

En global, què feu des de la Fundaci-
ón Quiero Trabajo? 
Fem el procés final en un procés de 
reinserció. Oferim un servei de dues 
hores en què fem una sessió d’estilisme 
i després una sessió amb un coach per 
preparar l’entrevista: com expliquem el 
nostre currículum i també com respo-
nem a les preguntes que ens fan en els 
processos de selecció. 
 
Qui fa aquestes sessions de “coach” 
i què es treballa? 
Les fan tant psicòlegs com caps de re-
cursos d’humans d’empreses, professi-
onals molt preparats que ofereixen vo-
luntàriament aquest servei a la funda-
ció. Coneixem la situació de la persona i 
a partir d’aquí, l’ajudem a preparar un 
discurs positiu. També fem un roleplay 
per empoderar la persona i fer que tin-
gui més possibilitats d’aconseguir la 
feina. Li donem confiança i l’ajudem a 
guanyar seguretat. 
 

Pel que fa a l’estilisme, perquè 
creieu que és important cobrir 
l’aparença física? 
Sabem que pot semblar, des de 
fora, un treball frívol però no ho és, 
en absolut! Per això ens és neces-
sari donar a conèixer la nostra fei-
na. Més enllà del currículum i les 
competències, en una entrevista 
tens deu minuts per presentar-te i 
per impressionar. I sí, la primera 
impressió compta, i molt. I es basa 
en la imatge. 
 
I com treballeu en aquesta ses-
sió? 
Doncs, en primer lloc, treballem 
amb la dona usuària del servei i 
preparem la seva imatge per a 
l’entrevista de feina en funció del 
lloc de feina al que es presenti. 
Tenim sempre en compte els seus 
criteris i gustos personals. 
 
O sigui que, per un lloc de feina 
concret, cal vestir d’una manera 

determinada?  
Sí, hi ha un codi de vestimenta 
per als llocs de feina. En gene-
ral, cal anar amb un baix neutre, 
com uns pantalons foscos, i la 
part superior no ha de ser ni 
molt escotada ni amb molt es-
tampat. També donem consells 
en el pentinat i en el maquillat-
ge. Molta gent es muda per a 
una entrevista de feina i no es 
tracta d’això, cal anar arreglat 
però també transmetre naturali-
tat, que vesteixes així en el teu 
dia a dia i no per a l’ocasió. 
 
I els hi doneu la roba. 
Sí, els hi donem el conjunt sen-
cer per a l’entrevista: la roba, les 
sabates i els complements 
(collarets, bossa,…). Si la feina 
és d’atenció al públic i l’a-
consegueixen, poden venir amb 
el contracte signat i els hi do-
nem fins a quatre conjunts més 
per afrontar el primer mes de 
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feina fins que cobrin el primer sou i pu-
guin cobrir les necessitats de vestimen-
ta. 
 
Doncs feu una bona tasca. I la roba i 
tot el que doneu és nou… 
Sí, sí i això ho podem fer gràcies al pa-
trocini d’Inditex, de Mango, d’Adolfo Do-
mínguez,… 
 
Quins són els requisits per accedir al 
servei? 
Ser dona, derivada de serveis d’inserció 
laboral –entre ells el d’ACAPPS- i tenir 
una entrevista de feina confirmada. 
I perquè només ho oferiu a les do-
nes? 
Per una qüestió només de logística. 

Acabem de començar i hem de 
concentrar els recursos i esforços. 
Per atendre també a homes haurí-
em de tenir més espai que, ara, 
no tenim. Primer ens volem con-
solidar treballant per a les dones, 
que també cal dir que estan més 
obertes a ser assessorades en el 
seu estil. Si tot va bé sí, podríem 
obrir-ho al treball amb homes. 
 
Si no s’aconsegueix el lloc de 
feina, en feu seguiment? 
Sí, és clar. I poden tornar a venir 
en quan tinguin una nova entre-
vista. En aquest segon cas només 
els hi oferim la sessió de coach 
per repassar i corregir les pautes, 

però no la sessió d’estilisme. 
 
Quins resultats esteu tenint? 
Doncs tot i ser molt nous -just 
hem obert aquest any- podem dir 
que, set de cada deu dones que 
hem atès, han aconseguit el lloc 
de feina. 
 

Francina Ballester. Departament 
de Comunicació F.ACAPPS. 

La Núria Martínez i la Eulàlia Elorriaga, dues usuàri-
es del nostre Servei d’Inserció Laboral, han provat 
l’experiència de ser assessorades per la Fundación 
Quiero Trabajo. Les dues tenien una entrevista con-
certada per la mateixa vacant de feina: d’admini-
strativa al Col·legi Jesuïtes de Barcelona. Les dues 
van rebre, individualment, l’assessorament d’estil (a 
la fotografia amb el look escollit) i la preparació amb 
el coach.  
 

N’hem parlat amb elles per tenir el seu punt de vista. 
 

Núria Martínez (esquerra) Eulàlia Elorriaga 
Estic encantada amb el servei que em van oferir. En un 
principi, quan des del vostre Servei d’Inserció Laboral m’hi 
vau derivar, vaig pensar que seria molt frívol… però ha re-
sultat ser tot al contrari! Vaig exposar el lloc de feina al que 
em presentava i una estilista em va fer passar al showroom 
i em va provar diferents looks per veure amb quin em sen-
tia més a gust (des de la roba, el calçat, l’abric, el mocador, 
tot!). A més, la noia era molt maca i, curiosament, mare 
d’un fill sord! 
 
Després vaig fer la sessió amb la psicòloga i vam estar 
preparant durant una hora l’entrevista. Les preguntes que 
s’acostumen a fer en un procés de selecció, què respondre 
i com presentar el currículum. El tracte va ser exquisit. És 
una molt bona iniciativa i em va fer anar molt més segura a 
l’entrevista. De fet, l’entrevista va anar molt bé però, la-
mentablement, per a aquest lloc no em van agafar. No obs-
tant, m’han trucat per dir-me que els interessa el meu perfil 
i que em tindran en compte per si hi ha una altra vacant. I 
ara a continuar buscant feina com a administrativa! 
 
També vull agrair a les empreses col·laboradores del pro-
jecte perquè ho fan per a nosaltres, perquè trobem feina. 

Sóc administrativa comptable i estic en 
recerca activa de feina amb el vostre 
Servei d’Inserció Laboral. Tenia una en-
trevista amb el meu perfil i vaig anar a la 
Fundación Quiero Trabajo, per anar més 
preparada. Em va agradar molt com tre-
ballen, vaig sortir molt motivada i amb 
molts ànims per encarar l’entrevista. 
 

Pel que fa a l’estil, em va agradar molt el 
que em van escollir, tenen molta roba i 
ho fan també d’acord amb els teus gus-
tos i el que t’escau més bé. I el coach 
em va animar molt i em va anar molt bé 
perquè vaig recordar tota la meva trajec-
tòria professional i em va preparar per 
poder-ho explicar tot a l’entrevista. 
 

Malauradament no ha pogut ser però 
confio en què aquest any vinent pugui 
trobar una feina com a administrativa 
comptable. 
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 accessibilitat 

El passat 1 de desembre , la 
Fanny Llorens i el Domingo 
Reina, vicepresidenta i tècnic 
d’accessibilitat de la Federació 
ACAPPS respectivament, van 
participar a la Jornada d’acce-
essibilitat i comunicació 2016 
organitzada per Apropa Cultura 
i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Aquesta jornada s’adreçava als 
diferents responsables i directors 
dels equipaments culturals amb 
la finalitat de conèixer i aprofundir 
en estratègies per  millorar la co-
municació de les mesures d’ac-
cessibilitat.  
 

A la Jornada van participar Alex 
Dobaño, d’Avanti Studio, que va 
recalcar que “l’usuari normal no 
existeix” i que cal partir de “les 
necessitats específiques de cada 
persona per enriquir l’experiència 
de tothom”.  Mònica Suris va po-
sar diferents exemples de bones 
pràctiques en la comunicació de 
l’accessibilitat com, per exemple, 
la Royal Opera House de Lon-
dres. També es van comentar 
diferents casos d’èxit com el mu-
seu de Vilajoiosa o el Teatre del 
Liceu –amb la instal·lació del bu-
cle magnètic. 
  
Durant la Jornada les entitats re-
presentants de les persones amb 

 

Han estat accessibles ... 

 

discapacitat vam estar a la fila 
0 i vam participar activament 
en un taller sobre com fer un 
programa de mà accessible. 
També vam expressar les ex-
periències i les necessitats 
concretes del nostre col·lectiu. 
 
La jornada va comptar amb la 
subtitulació en directe del nos-
tre Servei d’Accessibilitat. 

L’accessibilitat és un dret que implica fer possible la igualtat d’oportunitats entre totes les 
persones de la societat. Va més enllà d’adaptacions i canvis per a les persones amb necessitats 
especials. Esdevé una oportunitat per oferir un millor servei també al gran públicoportunitat per oferir un millor servei també al gran públicoportunitat per oferir un millor servei també al gran públicoportunitat per oferir un millor servei també al gran públic, cada dia més 
divers i exigent. Però per on es comença? Com millorar? 
 

Tots aquests temes es van plantejar a la Jornada d'Accessibilitat i Comunicació Apropa Cultura 
2016, aquest document conté tota la documentació i presentacions de aquest document conté tota la documentació i presentacions de aquest document conté tota la documentació i presentacions de aquest document conté tota la documentació i presentacions de la jornadala jornadala jornadala jornada, que va tenir 
lloc al Gran Teatre del Liceu l’1 de desembre: 

http://apropacultura.cat/formacio-mediatecaFitxa.aspx?id=126 

A +: la nostra entitat participarà 
aquest any en el projecte Apropa 
Cultura. Fruit d’aquesta 
col·laboració obtindrem descomp-
te per a activitats culturals per als 
nostres socis i sòcies.  
 

Us en informarem! 

... Apropa Cultura :  1 de desembre.  
La Jornada d ’Access ib i l i ta t  i  Inc lu-
sió 2016 organitzada per Apropa Cultura en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, que 
va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu. 
 
...  Festival Inclús: 12 i 18 de desembre 
Els actes d’inauguració i de cloenda i les conferèn-
cies TedTalk sobre la discapacitat i la superació del 
Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de 
Barcelona van ser accessibles amb la subtitulació 
en directe i el bucle magnètic. 

... Ajuntament de Barcelona: 15 de desembre.  
L’acte de lliurament dels Premis Horta-Guinardó a l’hotel 
Alimara va comptar amb la subtitulació en directe.   
 
 
...  Escola Tàber: 16 de desembre. 
Un any més, la festa de Nadal que organitza l’escola Tàber 
va ser un acte inclusiu per a les persones sordes. 



 

www.acapps.org                                           www.facebook.com/federacio.acapps @federacioacapps 11 

famílies 

El passat 2 de desembre la Maria Moñino, lo-
gopeda, persona sorda i vicepresidenta de la 
nostra entitat, va fer la segona xerrada de l’es-
cola de mares i pares. En aquesta sessió, va 
explicar el desenvolupament lingüístic, comuni-
catiu i social dels nens amb pèrdua auditiva.  
 
Va ser molt interessant i enriquidor escoltar-la. 
Les famílies hi van participar activament i van 
compartir les seves vivències. 
 
Maria Moñino, va explicar: "Seria important re-
cordar que no hi ha un perfil únic i exclusiu per 
als alumnes sords, sinó que s'ha de tenir en 

El passat 1 de desembre vam oferir una xer-
rada de sensibilització sobre la sordesa a 
l’escola Ferran i Clua de Valldoreix. Amb 
aquesta sessió, els alumnes de quart de pri-
mària van poder complementar el sentit de 
l’oïda que estaven estudiant. 

Els alumnes es van mostrar molt participatius i comu-
nicatius. També tenien moltes preguntes a fer sobre la 
sordesa: volien saber com ho feien els nens i nenes 
sords/es per escoltar música, per aprendre matemàti-
ques, ....  
 
En aquesta escola havien tingut una nena amb disca-
pacitat auditiva usuària d’audiòfons. Actualment, no 
tenen integrat cap nen/nena amb sordesa.  
 
Va ser una jornada molt enriquidora. I des d’aquí feli-
citem aquests nens i nenes i els donem les gràcies 
per convidar-nos. 
 
 

Servei d’Atenció i Suport a les Famílies  
Magda Giralt 

a/e. saaf@acapps.org   

 tel.. 93 210 55 30  

whatsapp i/o sms 620 993 422  

Apropem la sordesa a l’escola 

Ferran i  Clua de Valldoreix 

compte la interacció entre una bona adaptació protè-
sica  (audiòfon o implant coclear), la personalitat i les 
capacitats del nen amb sordesa i el context familiar i 
escolar. Sense oblidar el paper essencial de la famí-
lia en les etapes inicials, però també al llarg de tota la 
infància i adolescència per a adquirir una bona com-
petència en la llengua oral, els aprenentatges, l'auto-
coneixement i la relació amb els altres... adquisicions 
determinades per l'actitud de la família en l'accepta-
ció de la pèrdua auditiva." 

El divendres 20 de gener tindrà lloc 
una nova sessió de l’escola de ma-
res i pares, a càrrec de Sheila, jove 
sorda i psicòloga, i Andreu Espi-
nach, també sord i tallerista per a 
infants i joves amb sordesa. Serà un 
taller dinàmic que convidarà als pa-
res i mares a participar activament 
per veure quins mites i creences 
s’associen a la sordesa i com els 
podem trencar. 

Parlem sobre el desenvolupament  

lingüístic, comunicatiu i social  

dels infants sords 

Dia: 20 de gener 
Hora: 18:00 
Lloc: ACAPPS.  
c. Tres Senyores, 7. 
Barcelona 
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 Oci, lleure i cultura  

 
 
 

 
 
 

Intèrprets: Ivan Benet i Andreu Benito. 

Sinopsis: A l’hora fosca en què les persianes dels comerços ja 
s’han tancat, dos desconeguts es troben clandestinament per 
portar a terme una transacció que posarà en risc alguna cosa 
més que la satisfacció de les intencions secretes de cadascú. 

Accessibilitat per a les persones sordes: Es recomana 
a les persones usuàries del subtitulat que comprin les se-
ves entrades a partir de la segona meitat de "Platea" o a 
les butaques on està la zona de "control", aconsellem ad-
quirir les localitats en el sector imparell (butaques 3 a la 
17), a partir de la fila 7 i fins a la 10. També hi ha bucle 
magnètic i so de sala amplificat –es deixarà un dispositiu 
individual per accedir-hi-. 

Lloc: Teatre Nacional de Catalunya 
(pl. de les Arts, 1. Barcelona). 
 
Preu:  19,50€ per a persones amb 
discapacitat. 23€ entrada general.  
 
A twitter: #enlasolitudcampscotó 

                   La Asamblea de las mujeres,  

                                al Teatre  Sant Cugat 

Oci, lleure i cultura 

Us informem que el diumenge 22 de gener l’obra de teatre La Asamblea 
de las mujeres serà accessible a les persones sordes amb la subtitulació 
en directe i el bucle. Les entrades però per a aquest espectacle estan 
exhaurides des de desembre. 

        En la solitud dels camps de cotó,  

             al Teatre  Nacional de Catalunya 

Sessions accessibles: Dissabte 4 de febrer a les 20:00 i diumenge 5 a 
les 18:00. 

 postlocutius 

Des del nostre Servei d’Atenció i Suport a les 
persones Sordes Postlocutives (SASP), volem 
agrair al departament de Treballs, Afers Soci-
als i Famílies i a la Fundación ONCE el seu 
suport en el projecte, gràcies al qual hem po-
gut desenvolupar el curs de lectura labial.  

 

35 persones  
que han perdut audició se n’han pogut beneficiar. 

La primera sessió del Grup d’Ajuda Mútua de 
Continuïtat per a persones sordes postlocutives 
va ser el dilluns 9 de gener a ACAPPS. 
 
També continuarem amb el Grup d’Ajuda Mútua 
d’acollida. 


