DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA L’11 D’OCTUBRE 2006

CIF: G-08621922

Albert Ramón Casellas Garriga
President de FESOCA des del 2018
Sóc una persona sorda de naixement i provinc de família sorda també. La llengua de signes catalana
és la meva llengua materna.
Experiència professional:
- Guionista, director i actor en teatre "Eleccions" de CERECUSOR, amb gir a Espanya i a
Europa (1996)
- Coordinador de l’equip de Webvisual.tv (2003-actualitat)
- Guionista, director, actor, muntador del curtmetratge “El chico X” de VGB (2006)
- Presentador en INFOBCN de BTV (2007-2008)
- Realitzador del documental “Catalunya accessible a les teves mans (Prehistoria)” de
FESOCA (2008)
- Realitzador, guió i presentador SIGNES25 a Canal25 durant el període 2008-2009
- Guionista, director, actor, muntador en el curtmetratge “El otro Dios”, de VGB (2010)
- Guionista, director, actor, muntador en el curtmetratge “96 Horas” de VGB (2012)
- Co-guionista, director i muntador en el curtmetratge "Tienes un mensaje" de VGB (2014)
- Productor executiu, muntatge i actor en el curtmetratge "Celular_01.V" de VGB (2017)
- Guia de Ruta de Barcelona (LSC i SSI) durant 2012-2019
- Guionista, director y muntador del llargmetratge "Cançons horror" (2019-2020)
Experiència en el moviment associatiu:
- President del Centro de Difusión de Audiovisual “VGB” (1999-2007)
- President de CERECUSOR (2007-2010)
- Representant de les persones amb discapacitat auditiva a l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat de Barcelona (2011-2016)
- Coordinador CERECUSOR (2013-2016)
- Vocal de Accessibilitat de FESOCA (2008-2010)
- Vicepresident de FESOCA (2010-2014)
- 1r Vocal del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI)
(2018- actualitat)
He col·laborat i participat en l‘organització de diferents activitats del moviment associatiu català,
com per exemple:
- Membre de Comitè VIII Convivència de Catalunya de Sords 1996, organitzat per
CERECUSOR, amb la col·laboració de FESOCA
- Membre del Comitè organitzador de Dia Mundial de las Persones Sordes Catalunya
(FESOCA) 2008, 2012 en Barcelona i 2013 a Ripoll
- Membre del Comitè organització del Festival II Mobiledeaf de VGB en 2017
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Marc Tàpia Guardeño
Vicepresident i Vocal d’Educació de FESOCA des del 2018
Sóc una persona sorda. La llengua de signes catalana és la meva llengua materna.
Formació:
- Graduat en Batxillerat Tecnològic a l’IES Consell de Cent de Barcelona (2005)
- CFGS Disseny i producció editorial a l’Escola del Treball de Barcelona (2008)
- Curs d’Extensió universitària d’Especialista i Professors de LSC i assessor sord a la
Universitat de Barcelona (2009)
- Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social al CEIR-Villarroel de Barcelona (2012)
Experiència professional:
- Monitor i subcoordinador d’activitats per nens sords d’APANSCE (Associació de pares i
- Monitor de colònies d’estiu en diversos campaments de nens sords. Fundació Pere Tarrés
(amb col·laboració d’APANSCE).
- Tècnic de projectes socials per a les persones sordes. Fundación Grupo Hada. Barcelona.
- Dissenyador gràfic i productor editorial en pràctiques. Diputació de Barcelona
- Professor de reforç i de lectura amb un grup de nens sords. CEIPM Tres Pins. Barcelona.
- Especialista de la LSC per al projecte de la web-guia bàsica de la comunicació en Llengua de
Signes Catalana “SIGNEM.CAT”. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona)
Experiència en el moviment associatiu:
- Delegat de Joventut de la FESOCA (2007-2010)
- Membre de la Comissió LGTB de FESOCA (2008-2011)
He col·laborat i participat en l‘organització de diferents activitats del moviment associatiu català.
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Delfina Aliaga Emeterio
Vocal de Política Lingüística de la LSC de FESOCA des del 2018
Sóc una persona sorda de naixement i provinc de família sorda també. La llengua de signes catalana
és la meva llengua materna.
Experiència professional:
- Professora associada al departament de traducció i ciències del llenguatge de la UPF.
- Forma part de l’equip de treball de la direcció general de política lingüística en el
desenvolupament del projecte de nivells de LSC d’acord amb el marc europeu (MERC).
- Sempre ha treballat en la docència i la recerca de la llengua de signes catalana i és docent
de la LSC des de fa 15 anys.
Experiència en el moviment associatiu:
- Vicepresidenta del Casal de Sords de Barcelona
- Responsable del Departament de Formació del Casal de Sords de Barcelona (2001-2019)
He col·laborat i participat en l‘organització de diferents activitats del moviment associatiu català
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Miguel Pérez Penalva
Vocal del Moviment Associatiu de FESOCA des del 2020
Sóc una persona sorda de naixement i provinc de família sorda també. La llengua de signes catalana
és la meva llengua materna.
Experiència professional:
- Actualment, pensionista
- Encarregat de l’empresa Metal·lúrgica Herrera S.A. durant molt anys
Experiència en el moviment associatiu:
- Vocal del Casal de Sords de Barcelona (1980-1986)
- President de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC, 1995)
- Vicepresident del Casal de Sords de Barcelona (2004 – 2005)
- Vicepresident de l’Associació de Sords Blanes i La Selva (2019)
He col·laborat i participat en l‘organització de diferents activitats del moviment associatiu català.
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Nita Moreno Gómez
Vocal de Persones Grans Sordes de FESOCA des del 2018
Membre del Consejo de Mayores de la CNSE des del 2018
Sóc una persona sorda. La llengua de signes catalana és la meva llengua materna.
Formació:
- Estudis primaris a l’escola pública La Puríssima de Barcelona
- Curs de tapís a l’Escola d’Arts aplicades i oficis artístic (1974-1976)
- Curs de mecanografia (1978-1979)
Experiència professional:
- Auxiliar d’oficina a Proas (Fundación General Mediterrània)
- Servifoto (serveis i subministres fotocinematogràfics S.A)
Experiència en el moviment associatiu:
- Responsable del Departament de Cultura (1980-1982)
- Delegada de l’àrea de Cultura a CERECUSOR (2007-2011)
- Presidenta de CERECUSOR (2011-2013)
He col·laborat i participat en l‘organització de diferents activitats del moviment associatiu català
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