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QUI SOM 

 

Qui Som 
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), entitat sense ànim de lucre fundada l’any 
1979, ha continuat realitzant la seva activitat i oferint els seus serveis durant l’any 2013. 

 
Actualment compta amb 32 associacions de persones sordes afiliades i entitats col·laboradores i a més, és 
membre de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) i del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI). 

 
La FESOCA és una entitat declarada d’utilitat pública des del 2006. Com a reconeixement social de la 
tasca de l’entitat, el Ministerio del Interior, va declarar d’utilitat pública a la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya, prèvia presentació de sol·licitud per part de l’entitat, publicant-se al BOE a l’ordre 
INT/3327/2006. 

 

Es regeix pels estatuts modificats i aprovats per l'Assemblea General del dia 24 de març de 2012, inscrits 
en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques el 21 de setembre de 
2012. 
 

Òrgans de govern 
 
L’ASSEMBLEA GENERAL  
És l’òrgan suprem de govern, està presidit pel President/a de la Federació i es composa per 
representants de cada associació membre. 
 
L’any 2013 es van celebrar tres assemblees: 

1. Assemblea General Extraordinària el 23 de febrer de 2013 
2. Assemblea General Extraordinària 6 d’abril de 2013 
3. Assemblea Ordinària 1 de juny de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA  
És l’òrgan de representació de FESOCA, exerceix totes les funcions de govern no reservades en exclusiva 
a l’Assemblea General. Tal i com consta als estatuts de FESOCA, els membres de la Junta Directiva 
exerceixen el seu càrrec gratuïtament, encara que pot ser compatible amb la prestació de serveis a 
FESOCA per altres conceptes, sigui en règim laboral, professional o empresarial.  
 
Durant l’any 2013, les reunions de Junta Directiva es van celebrar a les dates següents: 
 
 GENER: 19 de gener.  

 MARÇ: 22 de març 

 ABRIL: 5 d’abril 
 

 MAIG: 13 de maig. 

 JULIOL: 16 de juliol. 

 SETEMBRE: 18 de setembre. 
 

 OCTUBRE: 25 d’octubre. 

 NOVEMBRE: 22 de novembre. 
 

EL CONSELL D’ASSOCIACIONS  

Òrgan de caràcter consultiu, integrat pels presidents/es de les entitats afiliades, on s’informa, assessora i 
delibera sobre l’activitat de FESOCA. Al mateix temps és un espai de trobada per contrastar opinions, 
exposar queixes i plantejar problemes sorgits a les associacions. L’any 2013, es va celebrar només un 
CiA, el dia 21 de desembre, ja que en les dates previstes per realitzar els altres Consells es varen 
celebrar Assemblees. 
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QUI SOM 

 

 
Associacions membres 
L’any 2013, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), va estar integrada per 32 entitats 
membres. El llistat de les entitats membres distribuïdes per les diferents poblacions el podeu veure a 
continuació: 
 
 

BARCELONA 

BAGES Manresa Casa Social del Sord de MANRESA i Comarques 

BAIX LLOBREGAT Sant Just Casal de Persones Sordes de SANT JUST i Comarques 

BARCELONÈS 

Badalona Llar de Persones Sordes de BADALONA 

Barcelona 

Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE) 
Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS) 
Casal de Sords de Barcelona (CSB) 
Cercle d’Artistes Sords Units (ASU) 
Centre de Difusió Audiovisual (VGB) 
Centre d’Estudis de Llengua de Signes Catalana (ILLESCAT) 
Centro Recreativo Cultural de Sordos (CERECUSOR) 
Fundació FLOR LARA 
SORDPRESS (Para El Fomento i Acceso de la Información, Prensa y Noticias) 

Hospitalet Associació de Comunicació Visual i LSC (LENCOVIS) 

GARRAF Vilanova Cercle de Sords de VILANOVA i la Geltrú 

MARESME 
Mataró Centre de Persones Sordes del Maresme a MATARÓ 
Pineda de Mar 
Calella 

Agrupació de Persones Sordes del MARESME 
Associació de Persones Sordes de CALELLA de la Costa 

OSONA Vic Agrupació de Sords de VIC i Comarca 

VALLÈS 
OCCIDENTAL 

Sabadell Associació de Sords de SABADELL 

Terrassa 
Asociación de Personas Sordas de TERRASSA 
Associació de Premsa de la Comunitat Sorda 

VALLÈS ORIENTAL 
Mollet 
Canovelles 
Granollers 

Asociación de Personas Sordas de MOLLET del Vallès 
Associació de Sords de CANOVELLES 
Associació de Persones Sordes de GRANOLLERS 

 
 

GIRONA 

GARROTXA Olot Agrupació de Persones Sordes de la GARROTXA 

GIRONÈS Girona Associació GIRONINA de Sords 

RIPOLLÈS Ripoll Agrupació de les Persones Sordes del RIPOLLÈS 

SELVA Blanes Associació de Persones Sordes de BLANES i la Selva 

 
 

LLEIDA 

SEGRIÀ Lleida Llar de Persones Sordes de LLEIDA 

 
 
 

TARRAGONA 

BAIX CAMP 
Reus 
Cambrils 

Associació de Sords de REUS 
Associació de Persones Sordes de CAMBRILS 

TARRAGONÈS Tarragona Associació de Persones Sordes de TARRAGONA i Comarques 
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QUI SOM 

 

Personal 
En finalitzar l’any 2013 el personal de FESOCA estava distribuït de la manera següent: el 44% de la plantilla estava 
format per intèrprets de llengua de signes. Respecte al 56% del personal tècnic, veiem com la distribució entre 
persones sordes i oïdores és al 50%. Quant a la distribució per sexe, el 71% corresponia al sexe femení i el 29% al 
masculí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonts de finançament 
L’any 2013, el 67% de les fonts de finançament de la FESOCA han provingut de fons públics, per tant, els fons privats 
han suposat el 33% del finançament. A les gràfiques següents es pot observar la distribució dels mateixos.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 Serveis a Fundació Fundación Gobierno Diputació Diputació Diputació 
Ajunt. 

Benestar Salut Empresa i Justícia 
entitats 

privades 
  La Caixa   ONCE   España Barcelona Girona LLeida Barcelona 

 
Social  Ocupació  

 

 

Dones

81%

Homes

19%

81%

19%

Públic Privat
Dones

81%

Homes

19%

Dones 
71% 

Homes 
29% 

Intèrprets 
44% 

Tècnics sords 
28% 

Tècnics oients 
28% 

Serveis a entitats privades 

Obra Social La Caixa 

Fundación ONCE 

49% 

8% 

43% 

FONS PRIVATS: 33% 
 

Gobierno de España 

Diputació de Barcelona 

Diputació de Girona 

Diputació de Lleida 

Ajuntament Barcelona (IMPD) 

Generalitat de Catalunya 

5% 

3% 

1% 

2% 

4% 

67% 

FONS PÚBLICS: 67% 
 

 
 

            

GENERALITAT DE CATALUNYA (58%) 

16% 

2,5% 

14% 

4% 
1,5% 0,5% 1% 2% 

54% 

3% 
0,5% 1% 
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RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

Relacions Institucionals 
Correspon a l’Àrea de Presidència la funció representativa de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) davant els diferents estaments polítics i òrgans de l’administració local, autonòmica i 
estatal, així com davant d’altres entitats i organitzacions públiques o privades, així com la representació 
del col·lectiu de persones sordes de Catalunya davant els mitjans de comunicació.  
 
Són especialment destacables la ronda de reunions institucionals dutes a terme tant amb algunes 
conselleries de la Generalitat de Catalunya (Benestar Social i Família, Interior, ...), diputacions provincials, 
ajuntaments locals, diferents partits polítics, entitats representatives de persones amb discapacitat 
autonòmiques i estatal, com el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) 
i la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entitats privades, entre d’altres.  
 
A través de les Delegacions Territorials de FESOCA (Tarragona, Lleida i Girona) s’ha acompanyat i 

proporcionat el recolzament institucional necessari a les associacions davant les entitats públiques, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones sordes del territori. A més a més, s’ha consolidat 
la imatge i autonomia dels delegats/des de les províncies catalanes a la seva respectiva província. 
 
A més a més, a la Junta Directiva trobem la Vicepresidència de Política Lingüística de la LSC que, basant-
se en el desplegament de la Llei 17/2010 de la LSC, manté reunions, principalment, amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la constitució del Consell Social de la LSC que ha de ser 
l’òrgan de referència de la comunitat lingüística de la LSC. Així  com amb el Departament de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya per concretar els aspectes que a desenvolupar la Llei de la 
LSC. 
 
Els objectius principals de les accions han estat donar a conèixer l’entitat i la seva tasca donades les 
circumstàncies especialment difícils de temps de crisi, defensant els drets i les necessitats de les persones 
sordes de Catalunya.  
 

Àrea de Presidència  
 

 

11-01 Reunió amb el president de la Diputació de Lleida 
El Sr. Joan Reñé, va rebre la visita del president de FESOCA, de la 
delegada territorial de FESOCA a Lleida, Lídia Sánchez i al president 
de la Llar de Persones Sordes a Lleida, David Falguera, per parlar 
sobre els serveis d'interpretació de la LSC de l'últim quadrimestre de 
2012 i els acords de cara l'any 2013. D'altra banda, es va acordar 
iniciar accions que permetin la posada en marxa d'un servei de 
teleassistència adaptada a persones sordes grans. 
 

 

24-01 Reunió amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

El Sr. José Orive i la Sra. Josefa Recio, cap de Serveis Personals, varen 
rebre al president de l'Associació de Granollers, Salvador Estafanell i al 
president de FESOCA, Antonio Martínez per dur a terme accions que 
permetin donar a conèixer l'existència de les 3 associacions de la 
comarca (Granollers, Mollet i Canovelles) i de la FESOCA entre les 
persones sordes del Vallès Oriental, alhora que es potencien els serveis 
d'atenció i socials municipals que garanteixin una accessibilitat completa. 

 

 

25-02 Reunió amb la Consellera de Benestar Social i Família  
En aquesta trobada la consellera es va comprometre a donar continuïtat 
als acords econòmics anuals amb FESOCA, a crear places públiques de 
residència per a gent gran sorda que permetin un agrupament en 
cadascuna de les províncies catalanes, a estudiar l'augment el servei 
d'ILS i a treballar amb la federació dins del marc del Consell Social de 
la LSC i de la futura Llei de Persones amb Discapacitat. 

  



  Federació de Persones Sordes de Catalunya                                                                                                                                           Memòria 2013 

                                         

 

7 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

27-02 Reunió al Parlament de Catalunya, amb APESOTE i FESOCA 
La reunió entre diferents institucions (Conselleria de Benestar Social, 
ICASS, G.P. de CiU, Ajuntament de Terrassa, FESOCA i l'Associació de P. 
Sordes de Terrassa, acompanyat de dos membres de la junta directiva) 
per tractar la preocupant situació que està travessant l'associació amb 
greus problemes d'equipament i dràstiques retallades pressupostàries 
pel servei d'intèrprets de LSC. Es va acordar impulsar les accions 
necessàries per garantir el dret de les persones sordes a una 
accessibilitat universal. 
 

 
 

09-03 Consell de Presidents de la CNSE a Madrid 
La reunió que es va celebrar a Madrid i es varen tractar diversos 
assumptes relacionats amb l'actual situació econòmica, l'elaboració de 
diversos documents de funcionament eficaç per al moviment associatiu 
sord nacional, accions per millorar les situacions d'àmbit jurídic, actes 

que es duran a terme al llarg d'aquest any a més de valorar les 
diferents propostes per part dels presents. 
 

 
 

12-03 Reunió entre FESOCA i els Mossos d’Esquadra 
El cap de l'àrea de proximitat i seguretat ciutadana es va reunir amb 
membres de FESOCA amb l’objectiu d’ampliar la col·laboració existent, 
amb noves accions, com sessions informatives, el disseny d'un protocol 
d'actuació en casos de maltractaments a dones sordes, difondre el 
coneixement de les característiques pròpies de les persones sordes entre 
els agents, difondre la formació de la LSC, entre d’altres. 
 

 

13-03 Conveni amb SignLab 
SignLab és una empresa que desenvolupa tecnologia accessible i aquest 
acord permetrà, entre altres coses, millorar l'expansió d'TextoSign, una 
eina de programari que permet la conversió de text a LSC. Això el 
converteix en un servei de traducció a la carta i en temps real que 
podrà ser integrat, entre molts serveis, en webs, audiovisuals, pantalles 
d'informació i assistents virtuals.  
 

 

14-03 Reunió amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Reunió a Terrassa entre els presidents de l'Associació de Sabadell, de 
l'Associació de Terrassa i de FESOCA amb la presidenta del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, sobre la necessitat de potenciar els 
serveis d'intèrprets de LSC d'aquesta comarca, de posar en marxa 
campanyes informatives dirigides a persones sordes per a què coneguin 
l'existència de les 2 associacions de la zona. 
 

 

27-03-2014 Conveni amb ADESOM 
Aquesta presta serveis jurídics (laboral, civil, consum i fiscal) a uns preus 

especials per a persones sordes afiliades. Durant aquest 2013 es duran 
a terme accions formatives en aquest àmbit a les entitats afiliades a 
FESOCA El gran avantatge és que un d'ells és coda i com coneix la 
llengua de signes, pot atendre als clients directament en LSC.  
 

 

02-05 Reunió amb el Consell Comarcal del Segrià 
Aquesta es va centrar en abordar la situació de les persones sordes de 
la zona pel que fa a accessibilitat i la disposició d'una figura de 
mediació social que permeti garantir l'atenció a les persones sordes. A 
causa de les dificultats econòmiques del moment es recull la proposta 
per al seu estudi. 
 

 

16-05 Reunió amb la Federació de Municipis de Catalunya 
La finalitat de la reunió va ser d'establir una col·laboració entre entitats 
que permeti la difusió entre els ajuntaments dels municipis, de la realitat 
de les persones sordes, de l'existència de la FESOCA i de les 
associacions que integren i dels serveis que s’ofereixen.  
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RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

16-05 Participació a l’acte reivindicatiu del DINCAT 
Entitats, familiars i persones amb discapacitat varen sortir al carrer, en 
diversos actes reivindicatius, per demanar a les Administracions Púbiques 
que no apliquin més retallades a aquest sector, ja que aquest any han 
vist com es reduïa un 40% les subvencions per atendre als col·lectius 
amb discapacitat. FESOCA es va adherir a l’acte que es va organitzar 
per reclamar més consciencia social a les administracions.  
 

 

22-05 Reunió amb el rector de la UPC  
L'objectiu de la reunió va ser donar a conèixer l'existència de la nostra 
federació, la realitat actual de les persones sordes i interessar-se per la 
situació dels estudiants que sol·licitin un intèrpret de LSC, dins del 
Programa d'Atenció a les Discapacitats, de manera que s'ha acordat 
crear un camp de treball basat en l'intercanvi d'informació per dur a 
terme accions que garanteixin la total accessibilitat dels futurs estudiants 

sords a la universitat. 
 

 

23-05 Reunió amb el Consell Comarcal del Solsonès 
Aquesta reunió segueix la ronda de contactes a nivell local i municipal 
per donar a conèixer la FESOCA, la situació de les persones sordes i 
fer-los arribar un seguit de propostes encaminades a una eficaç 
eliminació de barreres comunicació. El president es va mostrar molt 
interessat i es va comprometre a posar en marxa aquestes propostes en 
la major mesura possible. 
 

 

13-06 Reportatge de TV3 sobre el servei d’Emergències 112  
Un equip de TV3 va realitzar una entrevista a la Delegada Territorial 
de FESOCA a Tarragona recollint l'opinió i valoració, com a entitat i com 
a persona usuària, del servei d'emergències del 112 a la província de 
Tarragona.  
Aquest reportatge va ser emès pel Telenotícies Comarques de la 
província de Tarragona en aquesta data. 
 

 

15-06 Assemblea General Ordinària de la CNSE en Sevilla 
Es va celebrar a Sevilla i es van aprovar tant els comptes, la memòria, 
el projecte com el pressupost sense dificultat a més de l'actualització 
molts diversos assumptes que la pròpia confederació informarà 
pròximament.  
A la LXVII Assemblea General Ordinària de la CNSE, varen assistir 72 
delegats, dos dels quals representaven a Catalunya. 
 

 

19-06 Reunió amb la Diputació de Tarragona 
Es va celebrar entre FESOCA, la delegada territorial a Tarragona i els 
presidents de les associacions de Reus, Cambrils i Tarragona i 

Comarques. Es va acordar posar en marxa les gestions necessàries 
perquè la província disposi de més intèrprets de LSC, la creació d'una 
oficina per centralitzar l'atenció socio-laboral a Tarragona i la possible 
creació d'una residència per a la gent sorda gran.  
 

 
 

 

25-06 Participació al Consell d’alcaldes del Maresme   
La FESOCA va ser convidada per exposar la necessitat de potenciar les 
polítiques municipals d'atenció a persones sordes i l'actual situació de les 
mateixes. Es va demanar la creació d'una taxa d'accessibilitat 
comunicativa a càrrec dels pressupostos municipals que permeti una 
suficient disposició d'intèrprets de LSC i de treballadors socials, 
coordinats per FESOCA. El president del Centre de Persones Sordes del 
Maresme a Mataró, va demanar un esforç per a que les persones 
sordes de la comarca siguin tingudes en compte. El diector de SOGAM 
va demanar un impuls per part d'aquests municipis al seu projecte 
d'inserció laboral per a persones sordes que estan en situació de risc 
social. 
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09-07 Mobile World Capital Barcelona (MWCB) 
FESOCA va ser present al Working Group on Mobile Accessibility del 
MWCB per participar en l’elaboració d’un document amb pautes que 
garanteixin l’accessibilitat universal, manifestant que amb la multitud 
d'aplicacions i models s’han pràcticament eliminat les barreres de 
comunicació però que el principal problema són els abusius preus envers 
les persones sordes. 
 

 

23-07 Compareixença de FESOCA al Parlament de Catalunya 
FESOCA va comparèixer dins el tràmit per a l'aprovació de la Llei 
d'Accessibilitat, recalcant que: "Les persones amb discapacitat són les 
grans oblidades d'aquesta crisi econòmica i política”, sol·licitant 
l'aplicació de sancions davant l'incompliment de la Llei de la LSC i 
confiant en que l'aprovació d'aquesta nova Llei d'Accessibilitat a 
Catalunya suposi un impuls a la Llei 17/2010, marcant un abans i un 

després en l'accés de les persones sordes a la informació i en la 
consecució d'una igualtat d'oportunitats real per a aquest col·lectiu. 
 

 

17-09 Reunió entre FESOCA i FESC 
Es varen repassar el conveni existent entre entitats, analitzant la situació 
econòmica actual que afecta a les associacions i clubs esportius de 
persones sordes a Catalunya. S'ha decidit posar en marxa una sèrie 
d'accions que permetran impulsar a les persones sordes tant en l'àmbit 
social com l'esportiu, que seran estudiades i valorades per les juntes 
directives i comunicades públicament a mig termini. 
 

 

20-10 Reunió amb els Mossos d’Esquadra a Lleida 
Es va celebrar a la Llar del Sord de Lleida una reunió entre el 
sotsinspector Vicent Sus de la Unitat Unitat Regional de Proximitat i 
Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat, Jordi Cortasa, de la 
mateixa unitat; David Falguera, president de la Llar, i Lídia Sánchez, 
delegada territorial de FESOCA a Lleida. L'objectiu de la reunió era 
donar a conèixer el servei d'emergències del 112 a Lleida i explicar els 
problemes específics que tenen les persones sordes a l'hora de dirigir-se 
a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. 
 

 

28-10 Reunió amb el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA  
ICV-EUiA es va interessar per la situació de la Llei de la LSC arran de la 
compareixença parlamentària en la Llei d'Accessibilitat. Es va acordar 
posar en marxa un pla per impulsar la Llei de la LSC al Parlament i 
iniciar un procés de normalització lingüística de la LSC, garantint 
l'accessibilitat de la LSC a tots els àmbits de la vida social d'acord amb 
aquesta llei i la Convenció de l'ONU per a Persones amb Discapacitat.  
 

 

14-11 Resolució 442/X sobre el suport als alumnes sords (PSC) 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una resolució que 
garanteix la accessibilitat dels estudiants sords d'acord amb la Llei de 
la LSC. FESOCA segueix treballant per garantir la plena accessibilitat a 
les aules per a tots aquells estudiants sords que demanen la disposició 
d'un intèrpret de LSC en totes les hores del currículum educatiu.  
 

  

19-11 Reunió amb el Conseller d’Interior 
FESOCA va explicar la necessitat de potenciar accions que permetin una 
accessibilitat garantida en les diferents àrees d'aquesta conselleria com 
el 112 i l'atenció a la dona sorda en situació de maltractament. S’ha 
demanat la renovació del conveni del 2006. El conseller, molt interessat 
i atent ha manifestat que entén perfectament que les persones sordes no 
han de tenir barreres de comunicació i que es valoraran les propostes.  
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03-12 Reunió amb el CECAT 112 per a l’Aplicació 112 
A la reunió entre FESOCA, una delegació del Servei d'Emergències 112 
de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l’empresa 
Telefònica s'ha avaluat i acordat la posada en marxa d'una aplicació 
per a telèfons mòbils pel mes de desembre que permetrà a les persones 
sordes accedir a aquest servei de manera immediata i sense barreres 
de comunicació. Després de la reunió, els presents han tingut ocasió de 
visitar les instal·lacions de la federació i el seu funcionament. 
 

 

03-12 Acte del Dia Internacional de la Discapacitat 
En el que es va homenatjar al secretari general de la FESC, Sebastià 
Montesinos. L'acte es va celebrar al Monument a la Superació, de 
Barcelona i va ser organitzat per la Federació Catalana d'Esports per a 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual. El president de la FESC i el de 
FESOCA, van dirigir unes paraules als presents i van manifestar "no 

volem ser persones discapacitades, volem ser només persones". 
 

 

03-12 Acte del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
El COCARMI va commemorar ahir el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat amb un acte simbòlic i reivindicatiu que va acabar al 
Departament d’Economia i Coneixement.  Un cop allà, una delegació de 
la institució es va entrevistar amb el conseller per expressar-li la seva 
preocupació per les retallades que en els últims anys han patit els 
diferents àmbits de la discapacitat i que poden abocar  milers 
d’afectats i les seves famílies a la pobresa i l’exclusió. 
 

 

18-12 Moció 64/X sobre l'escola inclusiva (ICV-EUiA) 
El Parlament de Catalunya va aprovar una moció, aquesta vegada del 
grup ICV-EUiA, que garanteix el dret a una educació inclusiva als 
alumnes sords. 
 

 

27-123 Acte de presentació de la APP112 
A l’acte de presentació de l’APP112 organitzat pel CAT112 i amb la 
participació de Telefónica i FESOCA, es van signar el conveni per iniciar 
una prova pilot de l’APP 112 per a telèfons intel·ligents que permet una 
comunicació ràpida, fàcil i intuïtiva a les persones sordes amb el telèfon 
d’emergències 112. Està basada en pictogrames que recullen les 
principals emergències i que també inclouen vídeos en llengua de signes. 
 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

29-04 Entrevista a El Periódico de Catalunya  
Arrel de la situació en les retallades econòmiques a l’àmbit social a 
causa de la crisis econòmica, el president de FESOCA va proporcionar 
una entrevista a aquest mitjà de comunicació per fer visible aquesta 

problemàtica a la societat en general.   
 
07-06 Entrevista a Radio Euskadi  
Dins el programa “Somos Cómplices”, es va concedir una entrevista 
telefònica en la qual es reclamava i reivindicava la situació de l’alumnat 
sord a Catalunya. 
 
Setembre -13 Article a La Revista Capaç 
La Fundació MAP és una entitat social sense afany de lucre de la zona 
del Ripollès que treballa per poder donar uns serveis adaptats a les 
persones amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Aquesta 
publicació inclou articles, reportatges, entrevistes... de qualitat redactats 
per a professionals del sector de la discapacitat, que s’edita 
quadrimestralment.  
FESOCA va participar en el número 3 de la Revista CAPAÇ parlant 
sobre la sordesa i les formes de comunicació de les persones amb 
discapacitat auditiva. 
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RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

Vicepresidencia de Política Lingüística 
de la LSC 
 

 

21-02 Constitució del Consell Social de la LSC 
La reunió de constitució del Consell Social de la LSC, que és l’òrgan 
d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del 
Govern amb relació amb la llengua de signes catalana, està presidit pel 
conseller de Cultura i integrat per 14 membres, dels quals 7 assisteixen 
en representació de la Generalitat, i 7 en representació de les entitats 
del sector, professionals i persones usuàries de la llengua de signes 
catalana. 
 

 

13-03 Assessorament al projecte avatar de La Caixa 
APSIS4All és un projecte europeu que té com a objectiu eliminar les 
barreres d'accessibilitat a què s'enfronten les persones amb discapacitat, 
que no estan familiaritzades amb les tecnologies quan interactuen amb 
dispositius d'ús públic com són els caixers automàtics. FESOCA ha 
proporcionat assessorament lingüístic per als Avatars dels caixers. 
 

 

13-06 Trobada amb la Directora General de Política Lingüística  
S'han tractat qüestions pendents pel que fa a la normalització de la LSC, 
la posada en marxa de diferents accions encaminades a potenciar 
aquesta llengua així com també, la difícil situació de l'educació de les 
persones sordes, amb el resultat que a curt termini s'intentarà buscar una 
solució a la polèmica ocasionada per les desafortunades paraules d'una 
de les responsables de la Conselleria d'Ensenyament. 
 

 

22-09 Lectura del Petit Príncep en LSC 
El dia 22 de setembre a la Plaça de Catalunya de Barcelona, coincidint 
amb les Festes de la Mercè, es va realitzar l’acte de lectura pública de 
“El Petit Príncep”. Un text traduït a 45 idiomes diferents i també a la 
Llengua de Signes Catalana. 
 
 
 

 

10-10 Reunió amb el CECAT a Webvisual.tv  
L'equip del CECAT va visitar el plató de televisió de Webvisual per seure 
les bases d’un projecte de col·laboració que és l'adaptació a la LSC els 
consells i avisos d'emergències de Catalunya. Amb aquesta iniciativa les 
persones sordes tindran accés a informació en LSC a través del web del 
CECAT. Un projecte que situa a la comunitat sorda en igualtat de 

condicions amb la resta de ciutadans. 
 

 

28-11 Reunió amb el Departament de Política Lingüística 
Es van tractar aspectes relacionats amb el desplegament de la Llei de la 
LSC, ja que alguns articles són competència del Departament 
d'Ensenyament. Es va acordar la creació d'una comissió multidisciplinar 
que s'encarregarà de treballar els diferents aspectes relacionats amb la 
LSC, com el disseny curricular dels diferents nivells de la LSC, la 
convalidació per als professors sords de LS i una titulació específica, etc. 
 

 

03-12 Web del F.C. Barcelona accessible en LSC 
El web del F.C. Barcelona, està adaptada a les persones sordes a través 
de la LSC, LSE i SSI, a més de amb subtítols. Aquest treball ha comptat 
amb l'assessorament de FESOCA. A més, existeixen diversos espots, d'uns 
minuts amb els jugadors, Xavi i Piqué signant en LSC. 
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MOVIMENT ASSOCIATIU 

 

Moviment associatiu 
 

Correspon a l’Àrea de Vicepresidència del Moviment Associatiu la funció de representar a les 32 
associacions de persones sordes d’arreu de Catalunya. Així com impulsar i promoure la realització 
d’activitats a les entitats afiliades per potenciar la inclusió social de les persones sordes que formen part 
de les associacions. A través de les activitats socio-culturals organitzades i o en les que col·labora, es 
pretén preservar la cultura pròpia de les persones sordes catalanes i potenciar i defensar els seus valors, 
interessos i drets.  
 
A través de les Delegacions Territorials de FESOCA (Tarragona, Lleida i Girona), és factible abraçar tot 
el territori i ser presents a totes i cadascuna de les accions que demostren el patrimoni cultural, propi de la 
comunitat sorda catalana. 
 

 

08-01 Reunió amb l'Ajuntament de Ripoll pels actes de la CCC 
Durant el 2013 la ciutat de Ripoll ha estat la Capitalitat Cultural 
Catalana i per aquest motiu, es va acordar dus a terme els actes de 
celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya 
allà.  A la reunió es va acordar elaborar un conveni de col·laboració 
entre l'associació i l'ajuntament amb finançament econòmic per garantir 
l'accessibilitat de les persones sordes en els actes més importants. 
 

 

26 i 27-01 60è Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Lleida  
Durant el cap de setmana es varen dur a terme la ciutat de Lleida 
múltiples activitats, conferències, activitats esportives concursos que han 
comptat amb la presència de membres de l'associació, amics, familiars i 
institució. A més a més es va escollir a la Pubilla Silenciosa 2013, es va 
dur a terme una missa i es va concloure amb un gran banquet 
d'aniversari. 
 

 

03-02 Homenatge a Fray Ponce de León  
L’homenatge anual a Fra Ponce de León i Juan Pablo Bonet, l’organitza 
el Casal de Sords de Barcelona i acostumen a assistir molts dels 
presidents de les entitats. Abans de l’ofrena floral, es va celebrar la 
missa commemorativa a la Parròquia Sagrat Cor de Maria amb Mossèn 
Xavier Pagès i, l’historiador Antonio Gascón va oferir una conferència 
sobre el frare a la seu del Casald e Sords de Barcelona. 
 

 

10-03 Caminada Solidària del CERECUSOR 
A aquesta activitat solidària varen participar unes 500 persones per 
reivindicar les grans dificultats econòmiques que està patint tant el 
moviment associatiu sord com els serveis adreçats a les persones sordes. 
Des de FESOCA, però, es va animar a seguir amb aquest tipus d'actes 

perquè la societat sigui conscient les dificultats de les persones sordes.  
 

 

13-04 L’alcalde de Terrassa visita APESOTE 
L’alcalde de la ciutat de Terrassa va voler comprovar personalment la 
situació en que es troba el local social d’APESOTE, després de les 
protestes per part de la junta directiva al consistori. L’alcalde també va 
valorar les necessitats del moment, que es basen en l'ampliació del 
servei d'intèrprets de LSC, la disposició d'un treballador/a social i les 
reformes urgents del local, tal i com va poder comprovar. 
 

 

20-04 Inauguració de la seu social del Centre de Persones Sordes del 
Maresme a Mataró 
Després d'aconseguir un acord favorable amb l'Ajuntament de Mataró, 
l'entitat disposa per fi d'un ampli local en què s'oferiran tant serveis 
adreçats a persones sordes com classes de reforç escolar per a joves 
així com cursos de formació a més de ser un punt de trobada de les 
persones sordes mataronines. I es va agrair a l'Institut Miquel Badia per 
la seva desinteressada col·laboració en les reformes del local. 
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MOVIMENT ASSOCIATIU 

 

 

05-05 Participació a la Ruta inclusiva de la Diputació de Barcelona  
Coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals es va dur a terme una 
ruta teatralitzada al Parc Natural del Montseny. L'Àrea d'atenció a les 
persones de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Xarxa 
de Parcs Naturals va convidar a federacions d'entitats de persones amb 
discapacitat, entre elles FESOCA, per a realitzar la validació de la ruta 
i/o aportacions de millora. 
 

 

12-05 II Marxa Popular i BTT per la integració de les P. Sordes a Mataró 
El recorregut va ser d'uns 12 quilòmetres, va envoltar tota la ciutat i la 
participació va ser d'unes 400 persones., que varen felicitar a l’entitat, 
tant en la participació com en l'organització de l’activitat. La ciutat de 
Mataró va ser el punt de trobada de les persones sordes, dels que 
lluitem cada dia per aconseguir una veritable inclusió social en igualtat 
d'oportunitats i de ciutadans que es varen sumar a l’activitat.  

 

 

09-06 38è Aniv. de l'Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès 
Amb motiu del 38è aniversari de l'Agrupació de Persones Sordes del 
Ripollès es va celebrar una conferència sobre la memòria del seu 
fundador José Farrés i Sánchez i de la història del moviment associatiu 
sord de la província gironina. A l’acte varen estar presents molts 
presidents del moviment associatiu, així com el CC Ripollès, l’Ajuntament 
de Ripoll, entre d’altres.  
 

 

27-06 Dia Internacional de les Persones Sordcegues a ADCS-Difusord 
Varen assistir diferents autoritats i entitats que varen estar d’acord en 
manifestar les grans dificultats econòmiques impedeixen disposar 
d'eficaços eines d'atenció per a les persones sordcegues que permetin 
un major inclusió del col·lectiu. L’escriptora sordcega Lidia León va 
parlar en diferents ponències sobre les persones sordcegues, les seves 
característiques, etc. essent un exemple de superació per a tots. 
 

 

20-09 Exposició d‘Àngel Calafell a ADCS-Difusord 
L’exposició, sobre la vida i figura del fundador de FESOCA, el Sr. Àngel 
Calafell, es va dur a terme amb motiu de la Setmana Internacional de 
les Persones Sordes que se celebra, anualment, l'última setmana de 
setembre. L’objectiu de realitzar aquesta exposició oberta a tothom va 
ser idea del CC i de l’associació ADCS-Difusord per aconseguir la 
difusió i sensibilització de la societat envers la nostra comunitat i història. 
 

 

11-09 Celebració de la Diada de Catalunya a Ripoll 
Amb motiu de la Diada de Catalunya es va dur a terme una ofrena 
floral a la tomba de Guifré el Pilós de la mà de la presidenta de 
l'Agrupació de Persones Sordes del Ripollès, del president de FESOCA i 

socis del moviment associatiu, en un acte especial que es va celebrar a 
Ripoll l'11 de setembre a la tarda. 
 

 

23-11 Conferència al CPSMM: Per què serveix una associació? 
El vicepresident del moviment associatiu de FESOCA va visitar el Centre 
de Persones Sordes del Maresme a Mataró per realitzar la conferència 
“Per a què serveix una associació?”. Els participants van estar molt 
motivats i va haver-hi molta participació en el col·loqui, es van fer 
aportacions per buscar una solució al futur de les associacions. 
 

 

30-11 IV Festival de Cultura Sorda de Badalona 
El IV Festival de Cultura Sorda de Badalona és una activitat anual que 
organitza l’associació i que mobilitza a la comunitat sorda catalana. Des 
de FESOCA es va agrair a l'associació la seva perseverança en 
l’organització d’aquestes activitats que ajuden a difondre les 
característiques artístiques pròpies de la cultura sorda. 
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MOVIMENT ASSOCIATIU 

 

 

01-12 Reinauguració del local de l’Agrup. de Sords de Vic i Comarca 
La seu ha patit importants reformes, ja que compta amb 41 anys 
d'existència i necessitava un millor condicionament per als socis. FESOCA 
va agrair a l'associació els canvis que està duent per afrontar la crisi 
econòmica i l'organització de noves activitats per millorar l’atenció de 
les persones sordes, gràcies a l'Ajuntament. Van assistir molts socis i es 
va crear un ambient molt positiu que va culminar en una xocolatada pels 
assistents. 
 

 

27-12 III Jornada de APCS-Les Cròniques 
A la tercera jornada de l'Associació de Premsa de la Comunitat Sorda, 
una de les entitats de persones sordes dedicada al periodisme, es va 
parlar sobre el fotoperiodisme i sobre la fotografia històrica de la 
comunitat sorda. A més a més hi va haver-hi una conferència sobre 
l'evolució del diari “Les Cròniques” des de la seva fundació fins a 

l'actualitat.  
 

 
Dia Internacional de les persones sordes 
 
A principis d'any, ja es va començar a organitzar el Dia Internacional de les Persones Sordes 2013 i es 
van dur a terme els primers contactes amb l'Ajuntament de Ripoll, ciutat on es va celebrar aquesta 
jornada, ja que la ciutat de Ripoll al llarg de tot l’any 2013 va estar nomenada Capital de la Cultura 
Catalana.  
 
Segons el que estableix la Federació Mundial de Sords (WFD) el 1958, el DIPS 2013 se celebra 
anualment durant l'última setmana de setembre, aquest any 2013, concretament el 28 de setembre. 
 
Amb aquesta jornada es va pretendre fer visible i reclamar l'atenció dels polítics, autoritats i públic en 
general a la lluita i les preocupacions de les persones sordes de la comunitat sorda catalana, ja que, 
immersos en la situació de crisi econòmica mundial, volíem llançar una crida a la societat per reivindicar la 
visibilitat del nostre col·lectiu, així com la necessitat que es compleixin les mesures que facin possible la 
igualtat d'oportunitats i l'accés a la informació i la comunicació, per evitar l'exclusió social del col·lectiu 
que representem i proporcionar el reconeixement als companys/es del moviment associatiu de persones 
sordes que al llarg de tants anys, per la seva lluita per aconseguir que els drets bàsics de les persones 
sordes siguin una realitat. 
 
Va ser una jornada festiva i reivindicativa, oberta a tothom, on es va crear un espai cultural en què va 
prendre un paper molt rellevant, el treball per la igualtat entre tots els membres de la societat, tenint en 
compte l'especificitat de cada un, amb manifestacions culturals interpretades a la llengua de signes i amb 
traducció oral per a les persones oïdores que hi varen participar. 

 
Durant el matí les accions es van dur a terme a l'aire lliure, centralitzant a la plaça de la Lira de la ciutat 
de Ripoll. Així es va establir com el punt de trobada i va ser on els Pedrenyalers i Trabucaires de la 
ciutat, aspecte tradicional de la cultura catalana, van donar el tret de sortida a la jornada, que va 
començar amb un acte reivindicatiu representat a través d'una marxa que, sortint i finalitzant en el mateix 
lloc, va recórrer els carrers de la ciutat. 
 
Encapçalant la pancarta de la marxa vam poder comptar amb autoritats com l'alcalde i el regidor de 
cultura de l'Ajuntament de Ripoll, el president de FESOCA i la presidenta de l'Agrupació de Persones 
Sordes del Ripollès, la delegada territorial de FESOCA a Girona, entre d'altres.  
 
Posteriorment, es va dur a terme una actuació d’expressió artística, representada per membres de les 
comissions de joventut, igualtat de gènere, col·lectiu LGTB i gent gran de la Vocalia de Polítiques 
Sectorials de FESOCA, sent una mostra de les particularitats de la cultura sorda catalana i que va tenir 
una molt bona acollida per part del públic assistent. Seguidament es va donar pas als parlaments de les 
diferents personalitats de l'àmbit municipal i del moviment associatiu de persones sordes de tot Catalunya 
que vam voler compartir aquesta data amb nosaltres. 
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Punt de Trobada 

 
 

En aquest moment l'alcalde de la població va aprofitar per agrair al 
col·lectiu de persones sordes la celebració del DIPS 2013 a Ripoll, 
recolzant i fent més visible la ciutat i va fer entrega d'un detall del 
nomenament de la ciutat, al president de FESOCA. A continuació es va 
llegir el manifest elaborat per a aquest esdeveniment, per part de 
dues representants de l'Associació Comarcal per a l'ajuda i la 
Promoció a les Persones amb Discapacitat (ACAPD) i, com a colofó 
final, es va deixar en llibertat coloms, representant l'assoliment de les 
fites del col·lectiu de persones sordes al llarg de l'any. 
 
Després del dinar de germanor i ja a la tarda, al Teatre Condal de 
Ripoll, es va poder gaudir de diferents manifestacions culturals 
pròpies de la comunitat sorda catalana, mitjançant una obra de 
teatre, elaborada, dirigida i representada per persones sordes del 
Centre Cultural de sords de Barcelona (CERECUSOR ), una de les 32 

associacions de persones sordes afiliades a FESOCA i amb la 
projecció de tres curtmetratges, elaborats i protagonitzats per 
persones sordes; un de la Comunitat Valenciana, un de la catalana i 
un altre de la Francesa. 
 
Amb l'objectiu que l'assistència al Dia Internacional de les Persones 
Sordes de Catalunya fos la més alta possible, des FESOCA es va dur 
a terme un pla de difusió mitjançant el mailing, en què es van adjuntar 
el cartell i el programa elaborats per la jornada, així com la fitxa 
d'inscripció amb els menús a triar pel dinar de germanor, el mapa de 
situació del punt de trobada, etc. A més a més, també es va publicar 
al Facebook de l'entitat (ja que aquest canal permet fer la difusió en 
llengua de signes catalana a través de fitxers de vídeo), de la 
televisió digital a través d'Internet en llengua de signes catalana i 
mitjançant textos (www.webvisual.tv) de FESOCA i dels fullets i cartells 
penjats a les associacions de persones sordes afiliades i a la pròpia 
entitat. 
 
L'objectiu general que es perseguia amb la celebració del DIPS 2013, 
mitjançant la realització de les diferents activitats proposades durant 
la jornada, era el de promoure, defensar, impulsar i potenciar les 
relacions socials i culturals del col·lectiu de persones sordes, superant 
les barreres de comunicació existents en la societat actual i assegurar 
l'accés a la informació del col·lectiu. Donada l'alta participació durant 
tota la jornada, calculem que van participar en les activitats 
programades en el dia va ser d'unes 150 persones, i l'alta satisfacció 
de les mateixes en totes i cadascuna d'elles, creiem que els objectius 
plantejats s'han assolit completament i que ha estat un èxit.  

Trabucaires de Ripoll 

 
 

Encapçalament de la marxa 

 
 

Expressió artística - Gent Gran 

 
 

Expressió artística - Igualtat 

 
 

Expressió artística - LGTB 

 
 

Expressió artística – Joves 

 

Públic  

 

Parlaments 

 

Lectura del Manifest 

 

Teatre Comtal 
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Polítiques sectorials 
 
La vocalia de Polítiques Sectorials està constituïda per 4 comissions que representen als diferents grups i 
col·lectius que existeixen dins del global de la comunitat sorda que representa FESOCA. Aquesta engloba 
els objectius de totes elles i coincideixen amb els de l’entitat, i que són la lluita per trencar les barreres 
comunicatives encara existents i per defensar la igualtat d'oportunitats quant a l'accés als serveis es 
refereix.  
 
Des de l’àrea de polítiques sectorials, es treballa per donar respostes a les demandes que es reben des 
dels diferents sectors que formen el col·lectiu de persones sordes i també al públic en general, una bona 
mostra és que la 2013 la vocal va ésser entrevistada, en el mes d’abril d’aquest any, per la televisió de 
Mataró (Iemtv) acompanyada del representant de la comissió de LGTB de FESOCA, per la feina feta en 
defensa dels drets de les persones sordes.  

 
La vocalia, any rere any, intenta fomentar la participació activa de les persones sordes propiciant espais 
de coneixement i interiorització dels valors culturals de la comunitat sorda, ja que som un col·lectiu que té 
molt a dir en quant a reivindicació de drets de les persones sordes es refereix. En reconeixement a tota la 
tasca duta a terme al llarg d’aquests quatre anys, al mes de juny de 2013, l’Associació de Pares de Nens 
Sords de Catalunya (APANSCE) va fer entrega del premi APANSCE a la vocalia de polítiques sectorials 
de FESOCA, fet que enorgulleix a l’entitat. 
 
Aquest any 2013, a banda de continuar oferint, dins de cada comissió que conforma l’àrea, diferents 
espais de trobada, com són seminaris, fòrums, xerrades i conferències específiques, i degut a la tan bona 
acollida de l’any anterior en relació a la primera edició de la Diada, durant aquest any s’ha organitzat la 
II Diada de Polítiques Sectorials. Una jornada que va néixer amb l’objectiu de proporcionar un espai per 
poder dur a terme un intercanvi de coneixements, necessitats, interessos i relacions de les persones sordes 
que pertanyen a les diferents comissions que integren les polítiques sectorials de la FESOCA. 
 
Les diferents activitats organitzades per les comissions que engloben la vocalia de polítiques sectorials 
durant aquest any 2013 han estat les següents:  
 

 Comissió de Joventut 
XV Assemblea CJS-CNSE a Madrid  
IV Fòrum de la Joventut Sorda de Catalunya 
Conferencia de la Comissió de Joventut  
Participació catalana a I’Espai Junior de la CNSE 
Preparació de la IX Trobada de Joves sords a Ripoll 
IX Trobada de Joves Sords de Catalunya a Ripoll 
 

 Comissió de LGTB 
Conferencia de la Comissió de LGTB Sorda  
 

 Comissió de Gent Gran 
Consell Consultiu de Persones Grans de la CNSE 
Conferencia de la Comissió Gent Gran a Sabadell 
VII Trobada Estatal de Persones Sordes Grans 
 

 Comissió d’Igualtat de Gènere 
II Fòrum  de la Comissió d’Igualtat de Gènere de FESOCA 

VIII Seminari de la Dona Sorda a Catalunya 
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II Diada de Polítiques Sectorials 
 
Degut a la gran acollida que va tenir en l’edició anterior aquesta activitat, des de la vocalia de polítiques 
sectorials es va decidir que, amb independència de la feina que dugui a terme cada comissió (Joventut, 
LGTB, Igualtat de Gènere i Persones Grans), era molt important trobar un espai per a intercanviar 
informació, experiències, donar a conèixer en profunditat el funcionament i els objectius de cada una de 
les comissions de forma clara i concisa, i on, a través de la feina conjunta entre organitzadors i 
participants dones com a fruit propostes i aportacions que millorin la qualitat de vida dels membres de 
cada comissió i per tant, de la comunitat sorda catalana en general.  
 
Tots els continguts de la Diada varen ser exposats en llengua de signes catalana (LSC) i suport visual 
(PowerPoint) per millorar la capacitat de comprensió i assimilació dels continguts per part dels 
participants. Els responsables i organitzadors van ser, també, partícips de les activitats previstes, com la 
resta d'assistents.  

 
Les activitats estaven enfocades a incentivar la participació, el contacte intergeneracional, la motivació i 
orientació dinàmica dels assistents per prevenir possibles situacions de marginació i exclusió social de les 
persones sordes en general.  
 
Les conclusions de les experiències personals comentades pels participants i la valoració de la "Diada de 
joventut, igualtat de gènere, LGTB i gent gran", indiquen que la Diada va resultar, per segon any 
consecutiu, un èxit de participació, com d'aprofitament dels continguts per part dels assistents, tal com ens 
van comentar els mateixos a través dels qüestionaris d’avaluació. Els participats, que enguany varen 
augmentar respecte l’anterior edició ( de 90 a 122) varen opinar que tant l'activitat com la vocalia de 
polítiques sectorials amb totes les seves comissions, són molt positives, ja que les trobades d'aquest tipus 
propicien l'extraversió dels participants, l’intercanvi generacional, l’empatia, etc. Tot això va animar als 
representants, tant de la vocalia com de les comissions, a treballar amb més afany per organitzar la 
propera edició amb molt d’entusiasme.  
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Comissió de Joventut 
 

 

23-02 XV Assemblea CJS-CNSE a Madrid 
Es va celebrar a Madrid i es va aprofitar per comunicar als 34 joves 
assistents que enguany es commemorarà el seu 25è Aniversari. Els 
representants de les seccions juvenils de les federacions varen fer un 
repàs a les fites aconseguides en aquests 4 anys. A més, es va presentar 
i aprovar la memòria i es va escollir a la nova junta directiva de la CJS-
CNSE pels propers 4 anys. 
 

 

08-03 IV Fòrum de la Joventut Sorda de Catalunya  
El IV Fòrum de Joves Sords de Catalunya es va celebrar a Barcelona i 
va consistir en el debat de diversos temes relacionats amb la joventut 
sorda actual, especialment pel que fa a les diferents problemàtiques i 

dificultats a què s'enfronten els joves d'avui dia, així com a la nova 
concepció i definició del col · lectiu i de la identitat dels joves sords i va 
comptar amb una participació de 35 joves sords. 
 

 

11-05 Conferencia de la Comissió de Joventut  
A la conferència celebrada a Barcelona, es van debatre diversos 
aspectes relacionats amb la situació dels joves sords en un entorn de 
noves tecnologies així com els perills que suposen els preocupants casos 
d'assetjament i maltractament tant psicològic com físic que van en 
augment avui en dia. Els 27 assistents es van mostrar molt interessats en 
els temes plantejats. 
 

 

18, 19 i 20-10 IX Trobada de Joves Sords de Catalunya a Ripoll 
Al llarg del cap de setmana es va celebrar a Sant Joan de les 
Abedesses, un municipi proper a la ciutat de Ripoll la trobada de joves 
sords, sent així una experiència inoblidable per als participants, ja que 
varen poder gaudir de xerrades, tallers, temps lliure, activitats i 
sobretot, d’un espai propi entre iguals. Aquesta any a l’activitat 
organitzada anualment per la comissió, varen assistir uns 23 joves sords. 
  

 

Comissió de LGTB 
 

 

08-06 Conferencia de la Comissió de LGTB Sorda  
La conferència es va centrar en repassar la història de l'homosexualitat 
del col·lectiu sord, així com en debatre sobre la situació actual dels 
homosexuals, lesbianes, transsexuals i bisexuals de la comunitat sorda. 
Es va realitzar al Casal Lambda i va despertar molt interès i una alta 
assistència de persones de participants (unes 40 persones). 

 

Comissió d’Igualtat de Gènere 
 

 

11-05 II Fòrum  de la Comissió d’Igualtat de Gènere  
Es va dur a terme un taller de defensa personal a més de 
interessantíssims debats, posant l'accent en un anàlisi global de les 
estratègies que s'haurien de dur a terme per garantir la igualtat entre 
homes i dones en tots els àmbits de la vida.  
 

 

9 i 10 VIII Seminari de la Dona Sorda a Catalunya 
A aquesta edició es va analitzar tant el paper de la dona sorda en el 
moviment associatiu actual com la situació de les dones sordes en la 
societat actual. Es va demanar el treball conjunt de les associacions 
afiliades en el disseny de noves estratègies. 
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Comissió de Gent Gran  
La comissió de Gent Gran és una de les comissions de la vocalia de polítiques sectorials, juntament amb la 
comissió de joventut, que més iniciativa i ganes mostra en les reunions per organitzar activitats d’interès 
pel col·lectiu que representa, així doncs durant el 2013 varen realitzar les següents accions: 
 

 

16-01 / 30-10 Consell Consultiu de Persones Grans de la CNSE 
Les vocals de la comissió de gent gran de FESOCA formen part del 
Consell Consultiu de Persones Grans de la CNSE, la missió és 
"institucionalitzar la participació política i la col·laboració de la gent 
gran sorda en la definició, aplicació i seguiment de les polítiques 
d'atenció i millora de la qualitat de vida dirigides a aquest sector". 
Aquests òrgan es va reunir dues vegades durant el 2013. 
 

 

02-02 Conferència de la Comissió Gent Gran a Sabadell 

Es va organitzar una conferència sota el títol "Envelliment Actiu" a 
l'Associació de Persones Sordes de Sabadell, on una psicòloga i 
terapeuta ocupacional, va oferir una conferència sobre l'envelliment actiu 
i la teràpia ocupacional. Tots els assistents es varen mostrar molt 
interessats i varen formular moltes preguntes i plantejar dubtes que els 
preocupen de cara al futur immediat.  
 

 

 
 

 

Del 11 al 16-11-13 VII Trobada Estatal de Persones Grans Sordes  
LA VII Trobada Estatal de Persones Grans Sordes va estar organitzada 
conjuntament entre la CNSE i la FESOCA per oferir l'oportunitat al 
col·lectiu de persones grans sordes participar en una trobada en què la 
participació activa, la convivència i la promoció de la cultura, la igualtat 
d'oportunitats i l'accés a la informació i la comunicació, estiguessin 
garantits.  
 
Els participants estaven allotjats a un hotel de 4* a la ciutat de Platja 
d’Aro (Girona) i es varen preveure moltes activitats com excursions (a 
Girona i Barcelona), conferències de foment de la salut i la participació, 
turisme actiu i termal, a més de promoure la convivència i l’oci. Al llarg 
dels 5 dies, els 150 participants (persones grans majors de 65 anys) 
provinents de 13 comunitats autònomes d’Espanya varen estar 
acompanyats per 6 monitors sords, varen comptar amb intèrprets de 
llengua de signes i guies oficials a les visites turístiques,  professionals per 
a les conferències i activitats físiques, autocars (adaptats) pels diferents 
desplaçaments, etc. La valoració de la trobada, basant-nos en els 
resultats obtinguts a partir dels qüestionaris de valoració repartits entre 
els participants en finalitzar la trobada, varen demostrar que el grau de 
satisfacció dels participants va ser molt i molt alt. 
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Servei d’atenció social 
El Servei d’Atenció Social proporciona informació, orientació i atenció integral a la persona sorda i a 
qualsevol persona vinculada amb la sordesa. El seu treball es centra principalment amb aquests col·lectius 
i en aquests àmbits: Dona, Gent Gran, Família, Immigració i Professionals, entre d’altres. 
 
Al mateix desenvolupa altres accions, com l’elaboració de projectes socials (agrupament residencial, 
voluntariat social, etc.) i actuacions per protegir a les persones en risc d’exclusió social, sobretot en les 
actuals circumstàncies especialment difícils de temps de crisi, en les que els col·lectius més vulnerables són 
les persones amb discapacitat. 
 
 

Atenció directa a l’usuari 
 
Durant l’any 2013 des del Servei d’Atenció a Persones Sordes s’ha realitzat un total de 370 atencions 
per atendre les diferents situacions plantejades. 
 
Aquest any s’ha continuat oferint una especial atenció al col·lectiu de persones immigrades, que 
conformen el 25% de les atencions. Les persones sordes immigrades són un col·lectiu en risc d’exclusió 
social, ja que a la situació econòmica actual, els col·lectius minoritaris, de diferents cultures i amb 
dificultats de regularització de documents, són els més vulnerables i els que pateixen més etapes 
d’inestabilitat social i econòmica. A més de les complexitat pròpies del procés migratori, cal esmentar les 
dificultats que suposa la discapacitat auditiva alhora de l’aprenentatge de la llengua del país d’acollida.  
 
També s’ha de destacar un augment del 14% -respecte l’any 2012- en l’assessorament i l’atenció a 
professionals de diferents recursos i serveis, que en rebre una persona sorda, fan recerca d’una 
orientació per atendre la persona a un servei especialitzat com és el que ofereix la FESOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relació a les zones d’influència, aquest any s’ha diversificat més el servei, tot i que la comarca per 
excel·lència continua sent el Barcelonès amb un 54% seguida de la comarca del Baix Llobregat (11%), 
el Vallès Occidental (10%), el Vallès Oriental (7%) i el Maresme (7%). Les noves comarques d’actuació 
han estat el Tarragonès, el Pla d’Urgell, el Gironès, el Garraf, el Baix Ebre, l’Anoia i l’Alt Penedès.  
 
En relació a la tipologia de consultes1, aquest any el que més ha angoixat a les persones sordes i 
famílies ha estat la seva situació econòmica i la laboral. A nivell econòmic, moltes famílies sol·licitaven 
informació sobre ajudes o pensions. 
 
En relació a la tipologia de consultes, aquest any, com l’any anterior, el que més ha angoixat a les 
famílies i persones sordes ateses ha estat la seva situació econòmica i la laboral. A nivell econòmic, 
moltes famílies sol·licitaven informació sobre ajudes o pensions, o la possibilitat de combinar la PNC amb 
la feina, per poder afrontar els pagaments. Així mateix, hi ha hagut força petició d’informació sobre la 
prestació i subsidi per persones que es troben desocupades. En aquest sentit, moltes persones sordes han 
fet consultes relacionades amb la feina: funcionament del SOC, informació sobre serveis que ofereixin 
borsa de treball, orientació sobre la situació laboral actual, etc. 
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En segon lloc, destacar també, les consultes relacionades amb gestions de documentació bàsica com el 
padró, el certificat de convivència, la targeta sanitària, el certificat de discapacitat, etc. Aquest tipus de 
gestions es realitzen quan la persona que realitza la consulta prové d’un altre país i desconeix el 
funcionament del país d’acollida o bé per la dificultat d’accés a la informació que té el col·lectiu de 
persones sordes que fa que sovint hi hagi cert desconeixement sobre la gestió de tràmits quotidians.  
 

 
1 Tipologia de consultes: 
Econòmiques/Laborals: Informació sobre ajuts, pensions, subsidis o prestacions i consultes relacionades amb la 
recerca feina o la millora de la situació laboral. 
Documentació bàsica: gestió de padró, targeta sanitària, certificat de discapacitat, revisió del mateix, tec.  
Gestions estrangeria: orientació envers la regularització de documents, sol·licitud de nacionalitat, etc. 
Comunicació: informació relacionada amb l’aprenentatge de la llengua de signes o l’opció educativa i 
lingüística més adient per l’infant amb sordesa.  
Mediació Familiar: mediació a l’entorn familiar per a que la comunicació no sigui una font de conflicte i 
desenvolupament del menor. 
Atenció Psicològica: Sol·licitud o derivació a serveis terapèutics d’atenció en llengua de signes. 
Temes Jurídics: sol·licitud d’advocat accessible o servei d’orientació jurídica. 
Recursos Gent Gran: Sol·licitud d’informació respecte a serveis relacionats amb la gent gran amb discapacitat 
auditiva. 
Incapacitat:suport en el procés d’incapacitat o acceptació de la mateixa.  
Violència domèstica: atenció especialitzada en els casos de violència dins l’entorn familiar. 
 
 
El grup de professionals amb els que s’ha col·laborat i que han fet consulta al nostre servei, com s’ha 
comentat anteriorment, és força destacable ja que representa el 34% de les atencions realitzades. Amb 
els professionals de diferents àrees s’ha volgut col·laborar i facilitar informació en relació a les 

característiques pròpies de les persones sordes, oferint una interacció comunicativa i comprensió sobre la 
sordesa.  
 
Sovint, el treball interdisciplinari s’ha presentat com un eix clau per atendre algunes de les situacions 
presentades. En aquest treball en xarxa el Servei d’Atenció Social es presenta com a un servei 
complementari i especialitzat, que no només ajuda a la persona sorda en sí, sinó que proporciona també 
un suport als professionals dels serveis diferents serveis públics a l’hora d’atendre una situació personal o 
familiar d’una persona amb discapacitat auditiva. Aquest any considerem que és destacable el treball 
amb les CASES D’INFANTS amb les que hem col·laborat en dos casos concrets i on s’ha actuat directament 
amb la família i amb els professionals tot orientant sobre les característiques i necessitats de les persones 
sordes.  
 
Des del Servei es col·labora amb un ventall ampli de professionals de diferents sectors, tot i que aquest 
any cal destacar que el 64% de les col·laboracions s’han fet amb professionals de l’àmbit social i el 30% 
de l’àmbit educatiu amb un 30%. El 6% restant pertany a professionals de l’àmbit jurídic, sanitari, 
terapèutic, etc. 
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Desenvolupament de programes socials 
 
1) SERVEIS PER LA GENT GRAN 
 

PROGRAMA D’AGRUPACIÓ RESIDENCIAL 
Una any més, s’ha continuat amb el Programa d’agrupació residencial, que va néixer  l’any 2005 
gràcies a la col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, el Centre 
Assistencial Geriàtric Benviure i la FESOCA.  
 
Actualment a la Residència Benviure hi ha 11 persones sordes i cada any existeixen noves 
demandes d’ingrés. Des de FESOCA s’ha continuat vetllant per la millora de la qualitat de vida i la 
comunicació de les persones sordes residents. Durant aquest any 2013, la FESOCA, a través del 
Programa de Voluntariat ha incorporat a una persona voluntària que està oferint suport i 
acompanyament als residents un dia a la setmana. 
 
Durant aquest any 2013 s’ha continuat fent seguiment de programa per tal d’impulsar-ho a altres 
poblacions. L’any anterior ja s’havia contactat amb la Residencia Montblanc, centre col·laborador 
de la Generalitat de Catalunya i membre de la FEATE (Federació d’Entitats d’Assistència a la 
Tercera Edat Sense Afany de Lucre), que estava interessada en incorporar el programa al seu 
centre residencial per tal d’oferir una atenció de qualitat al col·lectiu de persones sordes. El 10 de 
setembre es va exposar la necessitat del Programa d’Agrupació Residencial a Na Carmela 
Fortuny, Directora General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, la qual no va aprovar 
la descentralització del Programa però que va afirmar el seu compromís amb el benestar del 
col·lectiu de persones sordes grans i es va comprometre a estudiar la situació del col·lectiu als 
centres residencials.  

 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA ADAPTAT A PESONES SORDES 
L’any 2010, gràcies al marc de col·laboració entre FESOCA i Diputació de Barcelona, es va 
incorporar un dispositiu (mòbil tàctil) al servei de teleassistència que possibilitava la comunicació de 
l’emergència a través missatges escrits, que es donen en forma d’una conversa guiada des de la 
central de teleassistència.  
 
Des de llavors s’ha estat treballant conjuntament per l’adaptació i millora del dispositiu. La prova 
pilot va finalitzar al desembre de l’any 2012 i el 13 de Març de 2013 es va realitzar la 
presentació oficial del dispositiu per part de la Diputació de Barcelona i Televida, empresa 
responsable del servei. Des de llavors qualsevol persona sorda pot accedir el servei.  
 
 

 
 

 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
Seguint amb el compromís de millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones grans, la 
FESOCA ha continuant aquest any, vetllant pels interessos del col·lectiu i pel compliment dels seus 
drets.  
 
En aquest sentit s’està treballant en l’accessibilitat dels diferents servei d’atenció al domicili 
promovent que hi hagin treballadors/es familiars amb coneixements de la llengua de signes. Per 
aquest motiu, s’han mantingut dues reunions: inicialment amb l’Institut Municipal de Discapacitat de 
Barcelona, el 25 de febrer de 2013; i, posteriorment, amb el Servei d’Atenció a la Dependència 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el 24 de maig de 2013. 
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2) PROGRAMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 

Durant aquest any 2013 s’han realitzat 24 reunions amb persones interessades en 
participar del Programa. S’han activat 12 voluntariats, on persones oïdores 
coneixedores de la llengua de signes han col·laborat en ajudar a persones sordes en 
l’àmbit que es valori necessari. S’han fet també 9 reunions de seguiments per valorar 
el funcionament dels voluntariats en actiu. La tipologia de voluntariats és molt diversa i 
s’orienta a millorar els aspectes comunicatius, socials, formatius o laborals de la persona 
sorda que ho requereixi.  
 

3) UNITAT D’ATENCIÓ A LA DONA 
Durant l’any 2012 es van mantenir diferents reunions amb Grup Central d’Atenció a la Víctima (GCAV) 
de Mossos d’Esquadra per tractar el tema de la prevenció i l’atenció a dones sordes víctimes de violència 
de gènere.  Arrel d’aquestes reunions va sorgir el compromís entre FESOCA i Mossos d’Esquadra per tal 
de realitzar durant l’any 2013 xerrades a les quatre províncies del territori català sobre la violència de 
gènere i fer arribar a la comunitat sorda la informació necessària al respecte. Les conferències s’han 
pogut realitzar gràcies a les bones sinergies creades entre Mossos d'Esquadra i la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya i han estat possibles gràcies, també, a la col·laboració de les diferents associacions 
de persones sordes afiliades a la FESOCA.  
 
Les conferències realitzades van ser: 
 

 13 de Juny - Agrupació de Persones Sordes del Ripollés: Sala Maria Font. Plaça de la Lira (Ripoll) 

 6 de Setembre - Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques: Casa del Mar de 
Tarragona. C/Francesc Bastos, 19 (Tarragona) 

 4 d’Octubre - Llar de Persones Sordes de Lleida, c/Venus, 12, baixos (Lleida) 

 18 d’Octubre - Associació per la Difusió de la Comunitat Sorda. Sala d'Actes del Centre Cívic Can 
Déu. Plaça de la Concòrdia, 13 (Bareclona) 
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Posteriorment, i degut a l’interès que es va crear, la responsable del servei social de FESOCA juntament 
amb la vocal de Politiques Sectorials, el dia 29 de novembre van realitzar a la Llar de Persones Sordes 
de Lleida, una xerrada informativa sobre el xat de l’Institut de la Dona i el servei del 112 per a persones 
sordes. Durant la ponència es va explicar la situació real que pateixen les persones sordes i quin és el 
procés per a formalitzar una denúncia. Hi van haver moltes preguntes per part dels assistents, i molts es 
van assabentar de temes que no en tenien coneixement. A la conferència van assistir la delegada 
territorial de FESOCA a Lleida, en companyia del president de l'associació. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I MESURES PENALS 
Com cada any, la FESOCA col·labora amb les institucions penitenciàries per tal d’assegurar el 
compliment dels drets de les persones sordes que es troben immerses en un procés de reinserció. La 
FESOCA compta amb un pla de treball específic del qual, aquest any 2013, s’ha beneficiat una persona 
en règim obert.  
 
Així mateix, la FESOCA col·labora amb l’Àrea de Mesures Penals Alternatives del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, oferint la possibilitat a les persones sordes que han comès faltes 
delictives, realitzar Serveis en Benefici de la Comunitat a la Associacions de Persones Sordes que vulguin 
participar.  
 
5) ATENCIÓ PSICOLÒGICA EN LLENGUA DE SIGNES 
Des de l’any 2005, la Federació té conveni amb CatSalut per oferir un servei gratuït d’atenció psicològica 
en llengua de signes a la Fundació Vidal i Barraquer. Durant l’any 2012, la FESOCA va voler diversificar 
el servei i es va signar dos convenis amb altres professionals de l’àmbit terapèutic per oferir atenció 
psicològica en llengua de signes amb unes tarifes reduïdes per la comunitat.  
 
Seguint en aquesta línea, el 4 de febrer de 2013 es va signar un nou conveni de col·laboració entre 
FESOCA i la consultoria psicològica de Mónica Barranco situada a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb 
l'objectiu de potenciar l'atenció psicològica de les persones sordes a la zona sud de Catalunya amb unes 
condicions especials per tal de facilitar l'accés a aquesta atenció. La Mònica Barranco té coneixement de 
llengua de signes, per tant, es proporciona una atenció sense barreres de comunicació oferint teràpies 
d'adults de parelles tant a persones sordes com fills/es oients de pares/mares sords en situacions que 
requereixen solucions a curt termini. 
 
Així mateix, el 13 de Maig es va fer una nova trobada amb el centre d’atenció psicològica Creixent, on 

la terapeuta Purificación Vega ofereix atenció directe en llengua de signes. El centre està situat a 
Barcelona, al barri de les Corts, la qual cosa, afavoreix que les persones residents a Barcelona ciutat 
puguin escollir la línia terapèutica que més s’adeqüi a les seves necessitats. 
 

 
 

4 de febrer 
Conveni amb PSICOLOGIA VILANOVA (psicòloga) Mónica Barranco 
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Servei laboral 
Durant l’any 2013 s'han donat una sèrie de circumstàncies especials que han requerit d'una resposta 
ràpida i efectiva per part de la nostra entitat. Per una banda, la conjuntura econòmica general que està 
afectant de forma extremadament greu a la situació de les persones amb discapacitat, propiciant un 
empitjorament de les seves condicions de vida (situacions d'atur de llarga durada, finalització del 
cobrament de les prestacions d’atur, augment de trastorns de caràcter psicològic, increment de sol·licituds 
purament assistencials, etc.). I per altra, el fet que les demandes per part del sector empresarial han 
variat significativament en comparació amb els anys anteriors a la crisi i que les condicions laborals 
ofertes s'han modificat també, repercutint en una major precarietat del mercat laboral (disminució del 
nombre de contractacions per part de l'empresa ordinària, contractes de curta durada, reducció dels 
salaris, empitjorament de les condicions laborals, reducció de drets, etc.) 
 
Davant d'aquest panorama estructural, des de la FESOCA es va optar per establir un vincle molt més 

estret de dos dels seus departaments (Servei d'Atenció Social i Servei Laboral) i oficialitzar uns protocols 
de treball conjunts que, de fet, ja es realitzaven amb anterioritat. Així doncs, durant el 2013, el Servei 
Laboral ha dut a terme una reorganització completa de les activitats i de la metodologia d'acció, que s’ha 
traduït en una reformulació de les accions directes amb els usuaris i en una modificació de gran part de 
les tasques de treball intern. 
 
Tots aquests canvis han permès un augment en el nombre de persones ateses (presencialment o a 
distància) i en la qualitat de la gestió orientada a la inserció sociolaboral. Per tant, tot i la dràstica 
reducció de personal en comparació a anys anteriors, es podrà apreciar que alguns dels resultats 
obtinguts són molt alts en comparació a altres exercicis, veient-se afectats però, altres objectius plantejats. 
Totes aquestes dades són les que recollim amb més detall en aquesta memòria. 
 
 

Característiques de la població atesa 
 
En total, durant l’any 2013, s’han atès 192 persones sordes sol·licitants de feina. 
A continuació presentem una anàlisi de la població atesa segons les seves característiques personals i 
sòciolaborals i posteriorment passarem a analitzar els objectius aconseguits en relació amb la previsió 
inicial. 
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Donat que la seu de les nostres oficines està ubicada a Barcelona, la gran majoria de persones ateses 
(94%) són residents en aquesta província, mentre que només el 6% provenen de la resta del territori 
català. Durant el 2013 s’han atès 39 persones immigrants (un 20% del total), el que suposa un 3% 
d’augment en relació a anys anteriors.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant l’any 2013 des del Servei d’Atenció a Persones Sordes s’ha realitzat un total de 370 atencions 
per atendre les diferents situacions plantejades. 
 
Aquest any s’ha continuat oferint una especial atenció al col·lectiu de persones immigrades, que 
conformen el 25% de les atencions. Les persones sordes immigrades són un col·lectiu en risc d’exclusió 
social, ja que a la situació econòmica actual, els col·lectius minoritaris, de diferents cultures i amb 
dificultats de regularització de documents, són els més vulnerables i els que pateixen més etapes  
 
 

Anàlisi de resultats: ORIENTACIÓ 
Un dels objectius principals del nostre servei és orientar i formar a les persones sordes per aconseguir la 
seva inserció en el mercat laboral. L’atenció directa als usuaris es desenvolupa mitjançant diverses accions 
d’orientació: 

 Sessions d’acollida i informació: primera entrevista on hi ha un intercanvi d’informació entre 
l’usuari i l’entitat. 

 Tutories de seguiment: de periodicitat variable, es realitzen tutories en les que s’assessora a 
l’usuari sobre sortides laborals, possibles accions formatives adients al perfil, recerca de feina 
personalitzada, etc.  

 Sessions individualitzades d’habilitats socials i transversals: es treballen amb els usuaris aspectes 
sòciopersonals que incideixen en la seva capacitat d’integració en el món laboral.  

 

RESULTATS - ORIENTACIÓ 

Nombre de persones ateses 192 persones 

Nombre de tutories individuals 710 tutories 

Nombre d’atencions a distància (contactes per e-mail, telèfon, videoconferències…)  1.275 atencions 

Nombre d’hores dels itineraris individualitzats 1.383,75 hores 

 
En relació a les accions de formació prelaboral, val a dir que en anys anteriors, entre els mesos de 
setembre i desembre, el nostre Servei Laboral solia realitzar diferents accions formatives grupals de 
temes variats: tècniques de recerca de feina, ofimàtica bàsica, alfabetització per a la inserció, etc. 
 
Durant el 2013, aquesta part de les nostres activitats ha patit importants modificacions degudes a 
diverses causes (sobretot per la reducció de recursos humans) i, donades les circumstàncies, no s’han pogut 
desenvolupar accions grupals. No obstant això, tenint en compte les especials necessitats del col·lectiu a 
les que s'havia de donar resposta i amb la intenció de no deixar d'oferir formació als nostres usuaris, s’ha 
optat per seguir portant a terme algunes de les accions formatives, però d'una manera individualitzada. 
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D'aquesta manera, s’han aprofitat les tutories personals amb els usuaris per tractar temes importants per a 
la inserció i les seves habilitats per al manteniment del lloc de treball.  
 
En l'elaboració inicial de l'itinerari d'inserció personalitzat amb les 192 persones ateses, s’ha informat i 
s’ha ofert la possibilitat d’una formació individualitzada. Les principals accions de formació prelaboral 
que es s’han treballat amb les persones participants han estat les relacionades amb les tècniques de 
recerca de feina, manteniment del lloc de treball i coneixement del món laboral. 
 
Malgrat no haver pogut realitzar les formacions de manera grupal, el cert és que aquesta metodologia 
individual ha suposat una major atenció cap a cada persona i l'obtenció de clars avantatges pel que fa al 
nivell aconseguit en la comprensió i adquisició de coneixements per part dels usuaris. 
 

Anàlisi de resultats: INTERMEDIACIÓ 
LABORAL 
 
El segon gran objectiu del Servei Laboral és promoure i facilitar la integració de les persones sordes en el 
mercat laboral. En aquest sentit, s’han desenvolupat tot un seguit d’actuacions tant en l’àmbit de l’atenció 
directa a les persones demandants de feina com en l’àmbit de la intermediació amb el sector empresarial. 
A la següent graella presentem un resum dels resultats:  
 

RESULTATS -INTERMEDIACIÓ 

Nombre d’empreses contactades i informades 175 empreses contactades 

Nombre d’empreses col·laboradores 26 empreses col·laboradores 

Nombre d’ofertes gestionades 116 ofertes 

Nombre de contractacions en el mercat laboral 84 contractacions 

 
A continuació, detallem cadascuna de les accions per a la inserció laboral. 
 
1) PROSPECCIÓ I SENSIBILITZACIÓ EMPRESARIAL  

 

Durant l’any 2013 el Servei Laboral ha contactat 
amb un total de 175 empreses, amb la intenció 
de realitzar tasques de sensibilització social i 
captació d’ofertes. De totes les empreses 
contactades, 26 d’elles (el 15%) han estat 
empreses col·laboradores, és a dir que ens han 
fet petició de candidats per cobrir vacants a les 
seves plantilles de treballadors.   

 
2) GESTIÓ D’OFERTES DE FEINA  

 
Pel que fa a les ofertes de feina gestionades, hi ha 
hagut un augment important en relació amb anys 
anteriors.  
 
La diferència de les ofertes tramitades es pot 
apreciar a la gràfica. 

 
 
 
La gestió d’ofertes de feina implica diverses actuacions: 

- Difusió de les ofertes de feina de les persones tutoritzades (via e-mail) 

- Orientació individualitzada sobre les diferents ofertes 

- Preselecció dels candidats més adients 

- Enviament a l’empresa els currículums vitae, amb comentaris i informació de cada candidat 

- Gestió de les entrevistes de feina, acordant les dates i les hores amb l’empresa i avisant els candidats 
 



   Memòria 2013                                                                                                               Federació de Persones Sordes de Catalunya                                                                

 

28 

SERVEI LABORAL 

 

Menys 
de 6 

mesos 
39% 

Entre 6 
i 11 

mesos 
3% 

Un any 
o més 

58% 

Indefinit 
0% Operaris 

magatzem 

27% 

Operaris 
bugaderia 

10% 

Operaris 
neteja 

21% 

Operaris 
fàbrica 

41% 

Operaris 
confecció 

1% 

Any 
2008 

Any 
2009 

Any 
2010 

Any 
2011 

Any 
2012 

Any 
2013 

84 
56 

53 
46 

34 

84 

3) ACOMPANYAMENT A LA PERSONA SORDA EN TOT EL PROCÉS DE SELECCIÓ 
Mentre es desenvolupa el procés de selecció oferim acompanyament a tots els participants que ho 
requereixin. En el cas de les persones usuàries de llengua de signes, sempre acudiran a les entrevistes 
acompanyades d'un intèrpret o bé de la seva tutora, depenent del seu nivell d'autonomia i coneixements. 
Pel que fa a les persones que fan servir el sistema de comunicació oral, la tutora i el mateix usuari 
acordaran si cal l'acompanyament o no (per manca de recursos, poca autonomia, dificultats d'expressió, 
deficiències afegides, etc.). 
 
4) SEGUIMENT A LA INSERCIÓ 
Amb l’objectiu d’aconseguir una millor integració de les persones sordes inserides, es realitza un seguiment 
amb l’empresa per donar tota la informació que sigui requerida, així com orientació en la resolució de 
possibles incidències. 
 
 

Anàlisi de resultats: INSERCIÓ EN EL 
MERCAT LABORAL  

 
Els resultats obtinguts gràcies a totes les accions 
desenvolupades en aquest àmbit són, evidentment, 
els relacionats amb el nombre i característiques de 
les contractacions aconseguides.  
 
Durant l'any 2013 s’han aconseguit 84 insercions, 
aquesta és una xifra molt elevada, ja que no se 
n'aconseguien tantes des dels inicis de la crisi 
econòmica, l'any 2008. 

 
 
Pel que fa a les contractacions, malgrat cap d’elles ha esta indefinida, més de la meitat de les 
contractacions (58%) ha estat d’un any de durada, fet que aporta una mínima estabilitat.  
Quan als llocs de treball, les contractacions aconseguides continuen en la línia registrada en anys 
anteriors, de manera que la majoria d’elles pertanyen a categories de baixa qualificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, atenent al tipus d’empresa contractant (15 en total), val a dir que durant el 2013 s’ha arribat 
al punt més alt de la tendència iniciada el 2011, d’una major inserció en empreses protegides que en 
empreses ordinàries. Aquest, sens dubte, es planteja com el gran objectiu per l’any 2014: augmentar els 
esforços invertits en la prospecció i la sensibilització d’empreses del mercat ordinari. 
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Servei d’intèrprets 
Un dels mitjans més efectius amb els que compten las persones sordes per poder accedir a la comunicació 
són els intèrprets de llengua de signes. El departament d’intèrprets de la FESOCA, s’encarrega de 
l’organització i gestió del Servei d’Intèrprets de LSC per a persones sordes que va començar la seva 
activitat l’any 1990.   
 
L’objectiu principal d’aquest servei és eliminar les barreres de comunicació entre les persones sordes i les 
oïdores que desconeixen la LSC i permetre l’accés de les primeres a la informació i la comunicació en la 
seva pròpia llengua.  
 
El professional de la interpretació estableix un canal de comunicació entre la persona sorda usuària de la 
llengua de signes catalana i la persona oïdora. Així, interpreta el que la persona sorda manifesta en 
llengua de signes a la llengua oral (català o castellà) i viceversa, el que la persona oïdora expressa 

oralment és interpretat a la llengua de signes. És important destacar que el professional de la 
interpretació de la Llengua de Signes Catalana actua com a vehicle transmissor de la informació sense 
afegir informació ni estat d’opinió al contingut que està expressant la persona sorda i/oïdora. 
 
 

Serveis ordinaris 
 
El nombre total de servei realitzats des del departament d’intèrprets durant l’any 2012 ha estat de 4.226 
serveis, comptabilitzades en fraccions d’1 hora. Donem aquesta dada perquè el nombre de serveis no 
contempla el temps que inverteix l’intèrpret en la seva realització. Aquesta dada és important perquè ens 
dóna una idea més exacta del temps real d’interpretació i perquè a nivell estatal es comptabilitzen els 
serveis en unitats.  
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Serveis d’interpretació als mitjans de 
comunicació 

 
Al llarg de l’any 2013, des del departament d’intèrprets s’ha donat 
servei a Barcelona Televisió (BTV).  
 
El servei s’ha dut a terme en el marc del programa Connexió Barcelona, 
aquest servei es realitza en horari de migdia, durant 10 minuts de 
dilluns a divendres. Des del gener fins al desembre de 2013, s’han 
realitzat un total de 224 serveis. 

 

Serveis d’interpretació en l’àmbit judicial 

L’any 2013, es va signar uns nou contracte de serveis amb el Departament de Justícia a través de la 
FESOCA. El nombre total de serveis d’interpretació a accions judicials a Catalunya, durant el període 
comprés entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2013, ha estat de 149 serveis.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serveis de vídeo-interpretació (SVIsual) 

Després d’iniciar-se l’any 2012, el servei de videointerpretació SVisual en 
LSC des de les instal·lacions de FESOCA a l’Hospitalet en període de 
prova, va continuar l’any 2013 atenent un total de 4.563 trucades.  
 
Cal afegir que, tot i que el servei es va posar en marxa per donar 
cobertura a la videointerpretació en LSC, el 39% de les trucades rebudes 
i ateses han estat en LSE.  
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Servei de Formació 
 

La FESOCA com màxim representant de la Comunitat Sorda de Catalunya i en compliment de l’article 8 
“Finalitats i activitats” (apartat d) dels seus Estatuts, impulsa i vetlla pel correcte us de la llengua de signes 
catalana, mitjançant el Departament de Formació de la LSC. 
 
Pel que, a través del departament de formació es promou el coneixement de la LSC, impulsant la 
formació dirigida tant a persones sordes i les seves famílies com a un ampli grup de professionals en 
favor d’una política social més participativa i integradora.  
 
Per tant, podem dir que, l’objectiu principal d’aquesta àrea és sensibilitzar a la societat general sobre les 
problemàtiques i necessitats de les persones sordes i la importància de l’ús de la llengua de signes 
catalana (LSC), impulsant la formació i l’aprenentatge de la LSC entre les persones oïdores. 

 
 

Accions formatives 

A petició de diferents empreses i entitats, el departament de formació de la FESOCA realitza xerrades, 
tallers i mòduls de comunicació en llengua de signes catalana. L'objectiu general és proporcionar uns 
coneixements generals sobre la comunitat sorda (necessitats de les persones sordes, barreres de 
comunicació, la llengua de signes, recursos comunicatius per l'atenció a les persones sordes...), així com 
proporcionar-los un nivell bàsic de LSC adaptat a les necessitats específiques del seu àmbit de treball. 
 
Les diferents accions formatives que s’ofereixen estan organitzades de la següent manera: 
 

- CONFERÈNCIA: “Les persones sordes i la comunitat sorda” (xerrada de 2 a 3 hores) 

 

- TALLER: “Introducció a la Llengua de Signes Catalana” (de 15 a 20 hores) 

 

- MÒDULS de Llengua de Signes Catalana: 

o Mòdul A: “Iniciació a la Llengua de Signes Catalana” (30 hores) 

o Mòdul B: “ Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana” (30 hores) 

o Mòdul C: “Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana” (30 hores) 

o Mòdul D: “Gramàtica avançada de la Llengua de Signes Catalana (30 hores) 

 

- NIVELLS de la Llengua de Signes Catalana: 

o A1: “Introducció bàsica a la Comunicació amb la Llengua de Signes Catalana” (120 hores) 

o A2: “Gramàtica i lèxic de la Llengua de Signes Catalana” (120 hores) 

o B1: “Domini i habilitat de la Llengua de Signes Catalana” (120 hores) 

o B2: “Ampliació i aprofundiment de la Llengua de Signes Catalana” (120 hores) 

Amb l’oferta formativa que oferim, es pretén sensibilitzar a la societat general sobre les problemàtiques i 
necessitats de les persones sordes i la importància de l’ús de la llengua de signes catalana (LSC), 
impulsant la formació i l’aprenentatge de la LSC entre les persones oients.  
 
Durant l’any 2013 es varen dur les següents accions: 
 

- Xerrades a: Escoles de Primària i Secundària, Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 

- Tallers de LSC a: Escoles de Secundària, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Grupo Clece, Flisa de Sant Boi i Flisa de Cerdanyola del Vallès. 

 
- Mòduls A (30 hores) a: Ajuntament de Castellar del Vallès. 

 
- Mòduls B (30 hores) a: Ajuntament de Castellar del Vallès. 
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Coordinació de cursos de LSC impartits 
a les entitats afiliades 
 
A través de l’Área de Formació de LSC es fomenta la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge de la LSC 
a través dels cursos que s’organitzen a les diferents entitats afiliades a FESOCA, vetllant pel correcte ús 
lingüístic de la LSC. 
 
Amb l’objectiu de garantir una bona qualitat formativa que garanteixi l’aprenentatge de forma òptima i 
correcta de l’ús lingüístic de la LSC, el departament de formació de FESOCA estableix una normativa de 
regulació i organització dels cursos de Comunicació de Llengua de Signes Catalana (LSC), mitjançant la 
qual les entitats afiliades i organitzadores de cursos de Comunicació de LSC es comprometen a dur a 
terme una bona organització i coordinació dels cursos que s’imparteixen. 
 

L’Àrea de Formació de LSC de la FESOCA realitza una supervisió i avaluació (prèviament acordada) a les 
entitats organitzadores de cursos de Comunicació de LSC que tenen subscrita la Declaració de Compromís 
amb FESOCA, així com als alumnes, continguts formatius, professorat, organització, etc. amb la finalitat de 
conèixer el grau de satisfacció i millorar la docència de la LSC. 
 
Així mateix, convoca reunions periòdiques amb els coordinadors dels cursos que organitzen les entitats 
afiliades. Al 2013 es van realitzar dues reunions, una al mes de gener com a valoració del primer 
trimestre del curs ordinari que es va començar a l’octubre i finalitzar al juny del 2013 i posteriorment, es 
va realitzar una altra reunió al setembre amb iniciatives de cara al inici del nou curs. 
 

- Reunió el 26 de gener al local social de APESOTE (Associació de Persones Sordes de Terrassa). 

L'objectiu principal de conèixer la situació actual de la LSC i també de tractar altres punts, com 

ara: informe del vicepresident de Política Lingüística LSC i de la Coordinadora de Formació LSC, 

informació sobre el Decret del Consell Social de la LSC, propostes per al II Trobada de 

Professors/es LSC, propostes i millores per part dels coordinadors de les entitats afiliades, entre 

altres assumptes. 

  
 

- Reunió el dia 11 d’octubre a la seu de la FESOCA. 

Es va realitzar la valoració global dels cursos 2012-2013, documents per als nous cursos, revisió i 

modificació de normatives per al curs 2013-2014 i es van recollir diferents propostes dels 

coordinadors  

 

Al llarg de l’any es va atendre als coordinadors dels diferents centres per aclarir dubtes, incidències i 
suport, entre altres. 
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Al llarg del 2013 es van portar a terme 101 cursos de Llengua de Signes Catalana i es va formar en 
aquesta llengua a un total de 558 persones. La distribució dels alumnes entre els diferents nivells i cursos 
la podem observar a la següent taula, juntament amb la comparació entre alumnes inscrits i alumnes que 
són finalment aptes. 
 
 

 MÒDULS 
(30 hores) 

CURS A1 
(120 hores) 

CURS A2 
(120 hores) 

CURS B1 
(120 hores) 

CURS B2 
(120 hores) 

 Alumnes 
inscrits 

Alumnes 
aptes 

Alumnes 
inscrits 

Alumnes 
aptes 

Alumnes 
inscrits 

Alumnes 
aptes 

Alumnes 
inscrits 

Alumnes 
aptes 

Alumnes 
inscrits 

Alumnes 
aptes 

Ordinari 25 24 235 214 154 139 58 51 24 19 

Semestral   25 21 11 10 4 4 13 13 

Intensiu Juliol   32 30 7 7 13 12   

Intensiu Setembre   5 5   5 5 5 4 

TOTAL 25 24 297 270 172 156 80 72 42 63 

 
 
Del total de 616 alumnes inscrits, van resultar aptes 558 alumnes, per tant el % d’alumnes aprovats és 
molt elevat (el 90,6%). Si comparem amb l’any anterior podem observar que el nombre de persones 
interessades en aprendre llengua de signes catalana es manté, i els alumnes aptes augmenten lleument. 
 
 

 
 
 
 
A la següent taula es pot observar la distribució dels 101 cursos realitzats per nivells: 
 

 

 Mòdul A 2 cursos 

Curs A1 38 cursos 

Curs A2 22 cursos 

Curs B1 23 cursos 

Curs B2 16 cursos 

TOTAL 101 cursos 

  

Any 2012 Any 2013 

596 

616 

519 

558 

Alumnes inscrits Alumnes aprovats 
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Professionals de la LSC 
 
Dins de l’Àrea de Formació es disposa d’una Borsa de Professionals per oferir ofertes de feina com a 
docents, formació i cursos de reciclatge, informació i noticies d’interés. 
 
Al llarg del 2013, a part d’atenció personalitzada als docents i oferir ofertes de feina, es van realitzar 
diverses activitats dirigides als professionals que són les següents: 
 
II TROBADA DE PROFESSORS DE LSC, dissabte 4 de maig de 2013 

 
La trobada es va dur a terme durant un dia a una 
sala de la Casa del Mar. Tots els participants 
formaven part de la Borsa de Professors de LSC de 
FESOCA. 
 

Al matí es va realitzar un Taller formatiu de ELAN i 
es va dur a terme la Programació i activitats 
didàctiques dins dels cicles formatius i universitats (en 
aquest cas van participar el CEYR-Villarroel i la 
Universitat Pompeu Fabra UPF).  
 
A la tarda, es va tractar la Programació didàctica 
adaptada per als cursos d'A1 fins B2 i es va dur a 
terme l'Exposició-Debat de les funcions i perfils dels 
coordinadors i docents LSC (participant tres 
coordinadors d'entitats afiliades a FESOCA: ÀGILS 
Comunicació, APSO Serveis d'Interpretació i 
Associació de Persones Sordes de Terrassa).  
 
Els participants van mostrat la seva satisfacció per 

l'organització de la trobada, però també van manifestat que prefereixen que la durada d'aquesta 
activitat sigui un cap de setmana complet, ja que així tenen més temps intercanviar experiències. 
 
 
TALLER “ELABORACIÓ DE PROGRAMACIÓ DELS CURSOS DE LSC” 
El passat 5 de juliol es va realitzar un taller específic dirigit a professors de la LSC, amb l’objectiu 
principal d’elaborar la programació i metodologia dels cursos d’LSC. El taller es va dur a terme en una 
sessió de 5 hores una tarda a una sala de la Llar de Persones Sordes de Badalona i van assistir 14 
professionals. 
 
 
CURS DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA LSC PER AL PROFESSORAT DE LA LSC 
El dissabte dia 5 d’octubre va començar el curs de Lingüística Aplicada a la LSC per al professorat de 
LSC amb la col.laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. El 

primer dia de curs es va dur a terme al Museu d’Història de Catalunya amb un acte d’obertura a càrrec 
del vicepresident de Política Lingüística de la LSC de FESOCA, Santiago Frigola i de Xavier Moral, de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Després es va iniciar el curs amb la presentació dels tres docents de l’àmbit de Lingüística LSC i membres 
de LSC Lab (Laboratori de la Llengua de Signes Catalana). Al curs s’han inscrit 20 professors i es 
realitzarà un dissabte de cada mes, amb un nombre total de 63 hores, a les seus de les diferents 
associacions col.laboradores amb la FESOCA. Es té previst que finalitzi el mes de juny de 2014.  
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Webvisual 
 

Webvisual.tv és la televisió en llengua de signes catalana (LSC) de les persones sordes de Catalunya. És 
un mitjà de comunicació a través d’Internet accessible per a totes les persones sordes i oïdores del territori 
català i, cada cop amb més audiència, de l’Estat Espanyol i de l’estranger. 
 
La funció principal de Webvisual.tv és facilitar l’accés a la informació a les persones sordes usuàries de la 
llengua de signes i, alhora, donar a conèixer aquesta llengua al conjunt de la societat.  
 
Webvisual.tv no és una televisió convencional, sinó un mitjà de comunicació a través d’Internet, pel que pot 
ser vista des de qualsevol indret de món i en qualsevol moment. A més a més, des de l’any 2012  
Webvisual.tv es va incorporar al món de les xarxes socials (Facebook, Twitter i Youtube), D’aquesta 
manera els usuaris del nostre web poden rebre informació de l’actualitat amb total comoditat i com més 

els interessi. Ja no existeix només una via o una única manera d’informar-se a través de nosaltres sinó que 
ara, es pot triar la informació més o menys detallada, específica de la xarxa social, etc. i tot gràcies a 
l’accessibilitat que ofereixen aquestes i a la facilitat d’accés mitjançant smartphones i d’altres dispositius. 
 
L’any 2013, Webvisual.tv, la televisió en llengua de signes catalana de FESOCA ha mantingut els 
objectius plantejats durant els deu anys que porta en funcionament. Actualment aquests objectius es 
materialitzen en l’actualització diària del portal web en nou seccions informatives diferents. 
 
La novetat més important en els continguts del web va ser la incorporació l’any 2012 de la secció 
Tweets_LSC en substitució de la secció Breus. L’equip de Webvisual.tv va considerar que renovant aquest 
espai de la plana web donaria al públic una informació més diversificada però segueix essent un mitjà de 
comunicació plenament accessible per a totes les persones sordes o oïdores, usuàries o no de la LSC. 
 
Pel que Webvisual.tv queda organitzada de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

NOTISORD NOTICIES TWEETS_LSC LABORAL 

Recull de notícies de la 
comunitat sorda 

Recull de notícies de la 
societat actual 

 

Breus notícies explicades 
en LSC 

Espai on es realitzen 
consultes laborals 

    

ESPORTS REPOSICIÓ OBRIM CONTES 

Recull de noticies 
d’esport 

Recull vídeos que queden 
eliminats pel pas del 

temps 
 

Recull de notícies curioses 
del món 

Recull de contes en LSC  
pels més petits 
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De totes les seccions reflectides en destacarem dues: 

 Obrim: ja que s’han ofert continguts de cultura general adaptats en LSC de forma entretinguda i 
amena, alhora que és un espai de participació dels usuaris mitjançant l’enviament dels seus vídeos, i 
podem destacar les següents publicacions: coneix Iran mitjançant les mans, VII Trobada Estatal de 
Gent Gran Sorda, Dia Internacional de les Persones Sordes a Ripoll, l’accessibilitat als museus, 
avantatges i contradiccions que ens presenten les noves tecnologies a la societat actual, II Diada de 
Gent Gran, Joventut, LGTB i Igualtat de Gènere, etc. 
 

 Tweets_LSC: diàriament es presenten sis notícies de les quals només s’explica el titular seguint el 
format dels missatges publicats a la xarxa social Twitter. 
 

L’impacte social es pot mesurar amb el nombre potencial de visites que rep la plana o qualsevol dels seus 
apartats. El promig total de visites mensuals a través de Facebook, Youtube, la plana web i Twitter s’ha 
mantingut respecte les xifres de l’any anterior. Enguany parlem d’una mitjana d’unes 35.000 visites al 
mes, amb pics de gairebé 45.000 visites.  
 
Setmanalment Facebook rep més de 3.000 visites. Youtube funciona a través de les subscripcions dels 
usuaris al web i reben directament la informació sense haver d’accedir a Webvisual.tv. Tanmateix compta 
amb 40.000 visites al mes. Els usuaris de Webvisual.tv consulten diàriament una mitjana de 64.000 arxius, 
vídeos i textos. Fet el recompte, Webvisual.tv a través de Twitter té 851 seguidors (455 seguidors més 
que l’any passat).  
 
L’única diferencia respecte l’any anterior que ha patit Webvisual.tv és deguda a les circumstàncies 
especialment difícils de  temps de crisi econòmica actual i és que tot el treball que hem descrit es 
desenvolupa diàriament gràcies a la feina de tres persones (anys anteriors eren quatre), que són un tècnic 
especialitzat, un tècnic intèrpret de llengua de signes i el coordinador, que alhora fa les funcions de 
presentador. 
 

 
                   
                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


