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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 2014. 
 
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. 
 
Des de l’any 2005, tres dels serveis de l’entitat (servei de formació de LSC, servei laboral 
i servei d’intèrprets de llengua de signes) compten amb el certificat de qualitat ISO 
9001:2008. Aquesta certificació, es fonamenta en la millora contínua dels processos i 
permet demostrar el compromís de la nostra entitat amb la qualitat dels nostres serveis i 
la satisfacció dels usuaris dels mateixos. Després d'un procés d'avaluació realitzat per 
Applus+, entitat independent de reconegut prestigi, aquesta certificació es va renovar el 
passat 2014 fins l'any 2017. 
 
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 2014 es van celebrar tres 
assemblees: 

 
1. Assemblea General Extraordinària el 1 de febrer de 2014. 

Es va establir el procediment a seguir per a la realització de les eleccions a la 
presidència de la FESOCA. 

 
2. Assemblea General Extraordinària el 27 d’abril de 2014. 

Assemblea electoral on es va realitzar el recompte oficial dels resultats de les 
Eleccions Primàries que es van celebrar a les associacions al llarg del dissabte 26 
d'abril.  
Va resultar reelegit el president Antonio Martínez, qui va manifestar als assistents la 
seva gran emoció i il·lusió per l'experiència històrica que va comportar la participació 
directa dels socis i sòcies de les associacions en aquest nou procés democràtic. 
 

3. Assemblea General Ordinària el 14 de juny de 2014.  
Es van aprovar per unanimitat els comptes de 2013, la memòria de 2013, el projecte 
de 2014 i el pressupost de 2014 per part dels presents. 
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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.  
 
Com ja s’ha indicat, durant l’any 2014, es va realitzar un procés electoral, el 27 d’abril 
va ser reelegit president Antonio Martínez. La composició de la Junta Directiva sortint i 
entrant es relaciona a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Les reunions de Junta Directiva es van celebrar a les dates següents: 
 

 17 de gener de 2014 
 07 de febrer de 2014 
 14 de març de 2014 
 25 d’abril de 2014 
 10 de maig de 2014 
 19 de juny de 2014 
 21 de juliol de 2014 
 05 de setembre de 2014 
 17 d’octubre de 2014 
 28 de novembre de 2014 

 
EL CONSELL D’ASSOCIACIONS (CIA) 
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 2014, es va celebrar un CiA, el dia 29 de 
novembre. Va comptar amb una nodrida 
presència de representants de les diferents 
associacions catalanes. Com en totes les 
ocasions, es va crear un espai per debatre 
qüestions relacionades amb les propostes de 
l'entitat com de les associacions presents. Es va 
informar de les novetats relacionades amb el 
Servei Laboral de FESOCA, per intentar 
afrontar la creixent demanda d'ocupació de les 
persones sordes, així com també, es va posar 
èmfasi a aclarir el funcionament de la Xarxa 
Associativa i les condicions del carnet Turquesa. 

JUNTA DIRECTIVA SORTINT 
Antonio Martínez , President 
Albert R. Caselles, Vicepresident Moviment Associatiu 
Santiago Frigola, Vicepresident de Política Lingüística 
Iolanda Batet, Secretària General 
Antonio García, Vocal de Polítiques de Treball 
Marga Cirera, Vocal de Polítiques Sectorials 
Teresa Vila, Vocal Delegació Girona 
Mª Asunción Seguí, Vocal Delegació Tarragona 
Lidia Sánchez, Vocal Delegació Lleida 
 

JUNTA DIRECTIVA ENTRANT 
Antonio Martínez Álvarez, President 
Manuel S. Barrera, Vicepresident Moviment Associatiu 
Raquel Barandiarán,  Secretària General 
Iolanda Batet, Vocal de Polítiques Sectorials 
Menchu González, Vocal de Política Lingüística 
Marc Camps, Vocal Delegació Girona 
Mª Asunción Seguí, Vocal Delegació Tarragona 
Lidia Sánchez, Vocal Delegació Lleida 
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AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA 
Marià Vayareda, 2 ,1º-1ª -17800- Olot (Girona) 
Telf./Fax: 972 26 78 31 
E-mail: sords.garrotxa@gmail.com   
 

 

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL MARESME 
Plç. de les Creus, s/n “Mas Rafart” -08397- Pineda de Mar (Barcelona) 
E-mail: sordsmaresme@gmail.com  
 

 

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DEL RIPOLLÈS 
Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eudald Graells)-17500- Ripoll (Girona) 
Telf./ Fax: 972 70 39 28 
E-mail: apsripolles1975@gmail.com  
  

    

 

AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA 
Riera, 27 bis. -08500- Vic (Barcelona) 
Telf./ Fax: 93 883 21 59 
E-mail: agrusordsvic@gmail.com 
  

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA               
Plaça de la Concòrdia, 13 (CC Can Deu)  -08014- Barcelona 
E-mail: difusord@gmail.com   

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL I LSC (LENCOVIS) 
Ctra. d’Esplugues, 42, 7è 1ª  -08906- L’Hospitalet de Llobregat (Bcn) 
E-mail: lencovis@gmail.com   

 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE CALELLA DE LA COSTA   
C/ Àngel Guimerà, 43  -08370-Calella (Barcelona) 
Telf./Fax: No tienen 
E-mail: deafcalella@gmail.com  

 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MOLLET DEL VALLÈS 
C/ San Ramón, 69 baixos -08100- Mollet del Vallès (Barcelona) 
Telf./Fax: 93 570 54 48 
E-mail: sordsmollet@gmail.com  

 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE TERRASSA 
Arenys de Mar, 15 baixos. -08225- Terrassa (Barcelona) 
Telf./Fax: 93 735 62 38   
E-mail: apsterrassa@hotmail.com  

 

 

ASSOCIACIÓ DE PARES DE NENS SORDS DE CATALUNYA  (APANSCE) 
Pere Vergés, 1, 8è. (Hotel d’Entitats La Pau) -08020- Barcelona 
Telf: 670 651 350 / Fax: 93 410 92 09   
E-mail: info@apansce.org 
  

  

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE BLANES I LA SELVA  
Canigó, 6. -17300- Blanes (Girona) 
Telf./Fax: 972 35 01 83  
E-mail: sordsblanes@gmail.com 

 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE CAMBRILS 
Pl. Carles Roig, 9 (Centre Alba) -43850- Cambrils (Tarragona) 
Telf./Fax: No tienen 
E-mail: assorcam@gmail.com  

  

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE GRANOLLERS 
Enric Prat de la Riba, 77 Edifici La Troca-Roca Umbert -  08401-  
Granollers (Barcelona) 
E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com  
 

ASSOCIACIONS MEMBRES 



 
 
 

 

6 

Qui   som 

 
 

 

ASSOCIACIÓ DE PREMSA DE LA COMUNITAT SORDA  
València, 1 - 2º - 2ª -08224- Terrassa (Barcelona) 
Telf./Fax: No tienen 
E-mail: apcslescroniques@gmail.com  

 

 

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS  
Balmes, 62 - 43205 - Reus (Tarragona) 
Telf./Fax: 977 75 29 08  
E-mail: asoreus@gmail.com  

   

 

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE CANOVELLES 
Barcelona, 8-10 - 08420 Canovelles (Barcelona) 
Telf./Fax: No tiene  
E-mail: assorcan@gmail.com 
  

      

  

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE SABADELL 
Escola Pia, 26 -08201- Sabadell (Barcelona) 
Telf./Fax: 93 725 75 68   
E-mail: apssabadell@gmail.com  

  

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS 
Bassegoda, 25 baixos -17006- Girona 
Telf: 972 41 06 46 / Fax: 972 42 50 86 
E-mail: info@agsordgi.org  

 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE TARRAGONA I COMARQUES 
C/ Pons d’Icart, s/n ( Hotel d’Entitats de Tarragona - 6.10) – 43004 
Tarragona 
Telf/Fax: 977 25 05 92 
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com  

  

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MANRESA I COMARQUES 
Circumval·lació, 35. bxs. -08240- Manresa (Barcelona) 
Telf.: 93 873 99 51  
E-mail: casmacsmanresa@gmail.com  

 

 

 
 

CASAL DE PERSONES SORDES DE SANT JUST I COMARQUES 
C/ de la Creu 100-102 cantonada c/Hereter - 08960 Sant Just Desvern 
Telf: 93 372 81 51 Bustia: C/ Font,17 08960 Sant Just Desvern (Bcn) 
E-mail: casordsanjustco@gmail.com  

 

 

 
 

CASAL DE SORDS DE BARCELONA 
Tamarit, 153.  -08015- Barcelona 
Telf.: 93 228 98 04 / Fax: 93 228 98 07   
E-mail: casaldesordsdebarcelona@gmail.com  

 

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL  (VGB) 
Passeig Maragall, 194 baixos 2ª. -08041- Barcelona 
E-mail: vgb.bcn@gmail.com     

 

CENTRE D’ESTUDIS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 
C/ Sant Cugat, 4, 2º, 9ª - 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 
Telf./Fax: 933 12 58 20 
E-mail: associacioillescat@gmail.com  

 

CENTRO RECREATIVO CULTURAL DE SORDOS 
Regàs, 15.  -08006- Barcelona 
Telf.: 93 237 35 35  Fax: 93 218 85 07   
E-mail: cerecusor@gmail.com  

 

CENTRO DE PERSONAS SORDAS DEL MARESME EN  MATARÓ   
Sant Cugat, 120 bxs -08302- Mataró (Barcelona) 
Movil: 608 00 71 14  
E-mail: sordmat@gmail.com  
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CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS 
Marquès de Sentmenat, 35-37, Porta 8  -08014- Barcelona 
Telf./Fax: 93 430 25 99   
E-mail: asubcn@gmail.com  

 

 

 
 

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
C.C. de la Geltrú - Pl. de l'Associació d'Alumnes Obrers, s/n. -08800- 
Vilanova i la Geltrú (Bcn) 
Telf.:  93 814 74 06  / Fax: 93 811 56 22 
E-mail: cerclesords@gmail.com  

  

 

LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA     
General Weyler, 180-182.  -08912- Badalona (Barcelona) 
Telf./Fax: 93 383 12 29   
E-mail: llarsordbad@gmail.com                                                    

 

 

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA   
Venus, 12 baixos -25003-Lleida 
Telf./Fax: 973 28 20 23   
E-mail: llardelsord@gmail.com                                                           
 

 
 

FUNDACIÓ FLOR LARA 
C/ Guitard, 70 Àtic 4ª -08014- Barcelona 
Telf: 93 534 560 71-687 60 72 71 
E-mail: flor@fundacionflorlara.com  

 
 SORDPRESS  

Comte Borrell 82, entlo 3º- 08015 Barcelona 
Fax: 933253950 
Email: sordpresstv.deaf@gmail.com  

 

PERSONAL 
En finalitzar l’any 2014, el 43% de la plantilla 
estava format per intèrprets de llengua de signes. 
El 57% restant correspon a personal tècnic, i la 
distribució entre persones sordes i oïdores és al 
50%. Quant a la distribució per sexe, el 68% 
correspon al sexe femení i el 32% al sexe masculí. 

 

FONTS DE FINANÇAMENT 
L’any 2014, el 78% de les fonts de finançament de la FESOCA han provingut de fons 
públics, per tant, els fons privats han suposat el 22% del finançament. A la gràfica 
següent es pot observar la distribució dels mateixos. 
 

Serveis a Fundación Gobierno Diputació Diputació Diputació Ajuntament Benestar Salut  Empresa i Justícia 
 entitats   

  privades 
ONCE España Barcelona Girona Lleida Barcelona 

 
Social   Ocupació  

16% 

6% 
10% 

2% 0,5% 1% 2,5% 
53% 

2,5% 4,5% 2% 

 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

FONS PRIVATS: 22%        FONS PÚBLICS: 78%  

Tècnics 
sords 
28% 
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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.  
 
A més, des de l’Àrea de Presidència es coordina el Servei Laboral, el Servei d’Intèrprets i 
la Comissió d’Educació de l’entitat. 
 

REPRESENTACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL 
Un dels objectius de la presidència de FESOCA és el de representar a nivell autonòmic, 
provincial i municipal a les associacions que l’integren i a la pròpia entitat, mantenint 
relacions amb les administracions públiques i/o privades, elevant quantes propostes siguin 
necessàries i aportant quantes peticions, informes, estudis i suggeriments siguin oportuns, 
per millorar la qualitat de vida de les persones sordes, reivindicar els seus drets i el 
desenvolupament i aplicació de la legislació vigent. 
 
A la situació actual, durant el 2014 s’han mantingut reunions amb les diferents diputacions, 
grups parlamentaris, ajuntaments depenent de les demandes o necessitats detectades i 
que en este període s’han basat en la lluita per la inserció laboral de les persones sordes i 
en la igualtat de condicions del col·lectiu. A nivell autonòmic s’han realitzat 15 trobades 
amb representants de les administracions corresponents; i a nivell provincial i municipal un 
total de 14 accions de representació territorial. Com a resultat d’aquestes, s’han signat 3 
convenis de col·laboració per a la prestació de serveis per a la comunitat: Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), UTE FAC-CNAE Federació d’Autoescoles de Catalunya i 
Casal Lamba, a més del compromís d’algunes institucions públiques per a la contractació 
dels serveis que proporciona l’entitat. 
 
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. 
 
 
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL AUTONÓMICA 
31-01-2014 Reunió amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya: Aquesta reunió motivada per l’absència de partida pressupostaria específica 
als pressupostos generals previstos per al 2014 i relacionats ambla LSC. Es va aprofitar 
per comentar els projectes pendents. 
 
26-03-2014 Reunió amb la Secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC): Aquesta es 
va centrar en els materials de la LSC en els que s’està treballant de forma conjunta, com 
són el diccionari de butxaca, el diccionari descriptiu de la LSC, les activitats de gramàtica 
bàsica de la LSC, entre d’altres.  
 
31-03-2014 Reunió amb el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya: La reunió es 
va centrar en la prestació de serveis d’interpretació en LSC als òrgans judicials i en la 
petició  d’implicació i impuls definitiu del Consell Social i de la Llei 17/2010 de la LSC. 
 
 
 
 

Àrea  de 
Presidència 
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14-05-2014 Reunió amb el Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya: Aquesta es va centrar en perfilar els aspectes de 
col·laboració entre entitats que possibiliten la disposició d’intèrprets 
de LSC en les situacions d’emergència i, d’altra banda, per exposar 
l’èxit en el desenvolupament de la APP112 Accessible per a 
persones sordes a través dels mòbils. 
 
 

15-05-2014 Reunió amb el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 
Es varen perfilar les detalls de la proposta de col·laboració entre entitats per aconseguir 
la inserció laboral de les persones sordes a les empreses ordinàries, impulsar la formació 
laboral amb garanties d’accessibilitat, la creació d’un pla de sensibilització empresarial, 
l’atenció a les persones a l’atur, etc. 
 
28-05-2014: Reunions amb el Consell Social de la LSC del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya del que FESOCA forma part. Té les funcions d’estudiar i analitzar 
les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la LSC, assessorar al Govern 
sobre els mitjans per complir els objectius que marca la Llei de la LSC, avaluar els 
objectius i els resultats de les actuacions relatives a aquesta llengua impulsades per la 
Generalitat i treballar per normalitzar la presència de la LSC. 
 
10-06-2014 Reunió amb els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona: Es 
va entregar l’informe en el que es varen plasmar els serveis prestats durant el 2013 a la 
província. La consellera es va comprometre a intensificar el treball per garantir 
l’adaptació del servei de teleassistència per persones grans sordes i promoure la creació 
d’un centre d’agrupació residencial de referència a la zona. 
 
09-09-2014 Reunió amb la Consellera de Benestar Social i Família i la Directora general de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya: Aquesta  
es va centrar en la viabilitat de l’entitat de cara als pròxims anys en relació amb el 
conveni entre entitats, tot això degut a les recents noticies relacionades amb la imminent 
desaparició de l’organisme.  
 
22-09-2014 Reunió amb el Director general de Joventut de la Generalitat de Catalunya: 
FESOCA va tractar l’actual situació de falta d’intèrprets a l’àmbit educatiu que estan 
patint els joves sords i que els impedeix accedir amb garanties al currículum escolar. 
D’altra banda també es va sol·licitar el recolzament de la institució en la candidatura de 
FESOCA per acollir el Campament Internacional Junior de l’EUDY a Catalunya per l’any 
2016. 
 
15-10-2014 Aprovació de la Llei d’Accessibilitat al Parlament de Catalunya: Aquesta llei 
incorpora importants mesures en favor de les persones amb discpacitat visual, entre elles 
obliga a assegurar l’accés a l’informació i a la cultura, incorpora un llistat d’infraccions, 
garantitza per llei l’aprenentatge en el procés educatiu, etc.    
 
30-09-2014 Reunió amb el Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya: Arrel de la signatura del conveni amb la Federació 
d’Autoescoles, entitat adjudicatària per la realització de cursos de recuperació de punts al 
permís de conduir, FESOCA es va reunir amb el departament per l’elaboració d’un conveni 
amb l’objectiu que algunes autoescoles de referència puguin disposar d’intèrprets als 
cursos d’obtenció del permís de conduir. A més a més, s’estudiarà la viabilitat de fer 
accessible la web de trànsit a través de vídeos en LSC, entre d’altres tipus de materials.   
 
23-10-2014 Reunió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: El motiu 
central de la reunió va ser el de donar a conèixer els nous càrrecs i exposar els 
problemes relacionats amb l’educació dels joves sords.  
 
 
 

http://www.fesoca.org/es/noticias/el-consejero-de-interior-tambi-n-quiere-eliminar-barreras_215.html 
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26-11-2014 Reunió amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya: Es pretén poder disposar d’un intèrpret en el procés d’inserció laboral de les 
persones sordes (entrevistes de treball, reunions laborals,...). A més a més, es va proposar 
contactar amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per agilitzar el procés d’inserció 
laboral de les persones sordes. 
 
28-11-2014 Consell de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres de la Generalitat 
de Catalunya: FESOCA, com a membre del consell està a disposició de les convocatòries 
de reunió. En aquesta ocasió s’han debatut les mesures a posar en marxa amb l’aprovació 
de la Llei d’Accessibilitat.  
 
 
REUNIONS D’ÀMBIT PROVINCIAL I MUNICIPAL 
04-03-2014 Reunió amb la Diputació de Lleida: En aquesta es va fer entrega d’un informe 
amb les necessitats i demandes de les persones sordes i dels serveis prestats per FESOCA 
durant el 2013 a la província, per justificar la necessitat de disposar de més recursos i 
garantir l’atenció a les persones sordes de Lleida. 
 
26-03-2014 Recepció amb l’Alcalde de Barcelona: L’Alcalde de Barcelona va rebre a les 
diferents associacions barcelonines i des de FESOCA es va demanar una atenció especial, 
que eviti el tancament d’algunes d’aquestes a causa la situació econòmica actual. 
Aprofitant l’ocasió, FESOCA va regalar a l’alcalde, un exemplar del llibre “La meva vida 
silenciosa” de Àngel Calafell i Pijoan, fundador de l’entitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-03-2014 Reunió amb l’Ajuntament d’Argentona: A la reunió es va plantejar la necessitat 
de fer accessibles i potenciar els serveis d’atenció a les persones sordes per garantir 
l’accessibilitat completa del col·lectiu amb la col·laboració de FESOCA, així com buscar 
vies d’inserció laboral per als membres del col·lectiu.  
 
22-04-2014 Reunió amb la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament del Masnou: Amb 
l’objectiu d’iniciar una etapa que permeti garantir l’eliminació de barreres de comunicació 
al municipi, la incorporació de ILSC i l’accessibilitat als serveis municipals de les persones 
sordes que resideixen en la zona. 
 
29-04-2014 Reunió amb la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Premià de Mar: 
Es pretén buscar fórmules de treball conjunt que permetin l’eliminació de les barreres de 
comunicació a través dels professionals de la interpretació de la llengua de signes, en 
igualtat de condicions que la resta de ciutadans.  

 
12-05-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Premià de Dalt: Es va sol·licitar la implicació dels 
organismes públics per a que proporcionin els recursos necessaris que garanteixin 
l’accessibilitat comunicativa de les persones sordes als serveis públics.  
 
12-05-2014 Ajuntament de Calella de la Costa: Degut a la recent creació de l’Associació 
de Persones Sordes de Calella de la Costa, el president de FESOCA va demandar la 
reunió per sensibilitzar a l’administració del municipi cap a la gestió i necessitats del 
col·lectiu representat per l’associació. 
 
26-05-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Canet de Mar: Continuant amb la ronda de 
contactes amb el municipis més importants del Maresme, arrel del gran número de 
persones sordes que en resideixen i a la presència de 2 associacions afiliades, es va 
celebrar aquesta reunió.   
 

http://www.fesoca.org/es/noticias/encuentro-con-el-alcalde-trias_198.html 
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29-05-2014 Reunió amb la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 
Després de les múltiples peticions dels ciutadans sords de la zona per a que es garanteixi 
el seu accés a la informació i als recursos del municipi, la federació va mantenir una reunió 
amb els responsables del consistori amb l’objectiu d’exposar-los les demandes recollides.   
 
15-09-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: FESOCA va proposar la 
signatura d’un acord que reculli tots els aspectes que permetin millorar la qualitat de vida 
de les persones sordes i que es garanteixi el ple accés a una vida digna. 
 
06-10-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Palamós: La reunió es va basar en la necessitat de 
potenciar els serveis d’atenció, ja siguin socials i/o municipals per garantir l’accessibilitat 
completa de les persones sordes amb la col·laboració de FESOCA. 
 
20-10-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Mollet: Arrel de la reunió mantinguda el 20 
d’octubre per exposar els problemes relacionats amb la viabilitat de les entitats de 
persones sordes de la zona, des de l’Ajuntament es va sol·licitar un altra reunió amb 
FESOCA per tractar de conèixer en profunditat els serveis oferts per l’entitat. 
 
12-11-2014 Reunió amb l’Ajuntament de Blanes i de Lloret: Continuant amb la ronda de 
contactes amb les viles més importants de la província de Girona, degut al gran número 
de persones sordes residents i a la presència de les associacions afiliades, es varen dur a 
terme aquestes dues reunions. 
 

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 
Avui en dia, l’educació dels infants sords no ha arribat encara al nivell de qualitat 
educativa ni d’igualtat d’oportunitats, si ho comparem amb el que es dóna en el sistema 
educatiu pels infants sense necessitat educativa específica. Les polítiques públiques 
d’educació han anat variant considerablement en les últimes dècades, configurant 
l’educació i desenvolupant-la segons la llei orgànica d’educació per la que es regia. Com 
a conseqüència, l’educació de la persona sorda ha patit els efectes davant de cada 
iniciativa política determinada. El fet que l’infant sord no estigui immers dins un ambient 
comunicatiu idoni i que no tingui un codi lingüístic adequat, implica la manca d’un medi per 
compartir informació, i d’un instrument per pensar i comunicar-se, el que provoca un retard 
en el seu desenvolupament cognitiu i social. 
 
La comissió d'Educació, al llarg d’aquest any 2014, ha realitzat diferents gestions i 
reunions amb el Síndic de Greuges. S’han anat recollint totes les incidències associades a 
la discriminació de les persones sordes en l'àmbit de l'ensenyament, en relació al dret a 
l'educació bilingüe i al servei d'interpretació complet. El resultat ha estat la publicació d'un 
dels procediments en l'informe de l'any http://goo.gl/YRhtzk (pàgina 76). El expedient 
encara continua obert perquè s'està a l'espera d'un tancament amb conclusions definitives 
que puguin determinar l'existència de la discriminació. 

 
Amb motiu de l’actual i preocupant situació de l’educació dels joves 
sords, la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de 
Catalunya, en sessió ordinària, va convocar als responsables de 
FESOCA per exposar, defensar els drets del col·lectiu per un 
ensenyament universal. La compareixença va tenir lloc al Parlament 
de Catalunya el passat 23 d’octubre. 
 

A través del Consell Social de la Llei de la LSC, s’ha insistit també en el dret a l'educació 
en LSC per part de les persones o famílies que hagin optat per aquesta llengua com a 
eina d'accés vehicular als continguts curriculars així com la disposició d'intèrprets de LSC a 
la totalitat d'hores el resultat encara no s'ha aconseguit a causa de la visió audiològica i 
metge-rehabilitadora que tenen molts professionals i responsables dels diferents CREDAs 
repartits per Catalunya, amb l'excepció del Vallès Occidental i els seus centres associats, 
del CEE Josep Pla i part de l'Escola Tres Pins de Barcelona, a més de l'IES Consell de Cent, 
com a centre d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius i un FIAP. Per tal de conèixer l'abast real 
de l'educació bilingüe a Catalunya, la Federació ha enviat un qüestionari a gairebé tots 
els centres educatius de Catalunya en els hi ha alumnes sords escolaritzats, amb els 
resultats obtinguts se l'elaborarà de cara a l’any 2015 un informe intern.  
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MITJANS DE COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ 
 
ACCIONS DE DIFUSIÓ PER A LA SENSIBILITZACIÓ 
Entre els objectius primordials de FESOCA està el de fomentar les activitats culturals del 
moviment associatiu de persones sordes, intentant sensibilitzar, mitjançant les mateixes i al 
seu torn, a la societat, sobre les necessitats i demandes del col·lectiu, a través de polítiques 
de comunicació i difusió. Totes les activitats previstes per les associacions afiliades i de 
FESOCA, es difonen a la resta d'entitats afiliades i a altres que poden estar interessades 
en l'esdeveniment. Durant aquest any 2014 s'ha intentat potenciar la responsabilitat i 
visibilitat de les accions previstes i organitzades per les associacions de persones sordes 
afiliades per tal d'implicar a totes les entitats i aconseguir un teixit associatiu més fort. En 
total durant l'any 2014, des del departament de comunicació de l’entitat, s'han enviat un 
total de 373 informacions, que han fet que les accions previstes hagin comptat amb una 
més alta participació. 
 
Un altre dels objectius fonamentals que pretén FESOCA és el sensibilitzar la societat i 
intentar fer visible a les persones sordes i les seves necessitats a tots els nivells, mitjançant 
qualsevol acció i representació pública en els mitjans de comunicació i/o entitats amb les 
que s'ha col·laborat. Durant el transcurs de l'any 2014 la federació ha mantingut 
contactes, participat o difós 157 accions amb entitats externes a l'entitat. 
 
A més de tot això, des de FESOCA es proporciona informació de tot tipus relacionada 
amb les característiques de la comunitat sorda, la seva llengua de signes, les necessitats 
d'aquest col·lectiu, les manifestacions culturals, les associacions existents, els serveis que 
ofereix la federació, etc. ja sigui a estudiants, persones sordes, familiars, professionals, 
etc. Al llarg de l'any 2014 s'han gestionat un total de 123 consultes. 
 
  
ACCIONS DE DIFUSIÓ I INFORMACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Per tal de proporcionar la comentada visibilitat del col·lectiu, transmetent una imatge 
positiva, correcta i vàlida de les persones sordes i de la comunitat en general, els 
responsables de FESOCA sempre estan disposats a atendre les demandes dels mitjans de 
comunicació proporcionant a la societat l'acostament a la comunitat sorda i fent possible 
que conegui les característiques, peculiaritats, especificitats, activitats destacades, treball, 
accions específiques que afecten directament al col·lectiu, donant protagonisme a les 
persones sordes de l'entitat i de les seves vides. Durant el 2014 s'ha dut a terme 23 
intervencions en els diferents mitjans de comunicació. 
 
15-01-2014: Entrevista a FESOCA al programa “Informatiu migdia” de La1. L’entrevista es 
va centrar en el funcionament de la nova aplicació mòbil per a persones sordes, 
desenvolupada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Telefónica i 
FESOCA, com entitat representativa de les persones sordes, per garantir l’accessibilitat al 
telèfon d’emergències. http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-
migdia-15-01-14/2315547 (del min16:23 al 17:42) 
 
15-01-2014: Entrevista al programa “La ciutat solidaria” d’ONDA CERO: Aquest programa 
ofereix un espai a les entitats per a que puguin donar-se a conèixer a la societat en 
general. http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/catalunya/la-ciutat/ciutat-
15012014-1300_2014011500101.html (del min.23 al 29) 
 
30-01-2014: Reportatge al diari 20 MINUTOS, en el que es va entrevistar tant al president 
de FESOCA com a un dels usuaris sords d’aquesta aplicació, per a recollir les valoracions 
de l’APP 112 per a persones sordes.  
 
01-04-2014: Presentació del projecte “La mirada tàctil”, de la xarxa de museus de la 
Diputació de Barcelona. Els elements comunicatius que es varen presentar estan pensats per 
garantir l’accés a la cultura del col·lectiu de persones sordes, a través de la producció de 
vídeos en LSC i subtitulació de diferents museus. Els vídeos a més a més de ser accessibles 
amb el codi QR, estan disponibles a un canal de Youtube. (La Vanguardia.com, La Televisió 
Local de Mataró i el Maresme, Lainformación.com, Sala de premsa de la Diputació de 
Barcelona, Vilaweb,...). https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil/playlists  
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12-06-2014: Informatius de RNE Catalunya-Ràdio 4: Entrevista basada en l’aplicació APP 
112 per a persones sordes. http://www.rtve.es/alacarta/audios/directe-40/directe-40-
marato-demprenedors-amb-lalbert-riba-mon-daplicacions-amb-roger-franco/2611878/  
(a partir del min. 35 i 57 seg.)  
 
09-10-2014: Entrevista a la CADENA SER, amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
de les Persones Sordes (DIPS) 2014, es va intentar fer arribar a la societat quina és la 
realitat i la situació de les persones sordes, la seva problemàtica, necessitats, etc. 
(Teletexto, Sala de premsa de l’Ajuntament de Cambrils, EuropaPress, Diari de Tarragona, 
Social.cat, Diari digital, Revista de Cambrils,...)  
http://www.cadenaser.com/catalunya/audios/qvs-dijous-d-octubre-persones-
sordes/csrcsrpor/20141009csrcsrcat_20/Aes//?regenerate=true&preview=1&time=141
2853642 
 
15-10-2014: Entrevista al Telenotícies migdia (TV3): Arrel de l’aprovació de la Llei 
d’Accessibilitat de Catalunya, TV3 va realitzar un reportatge de les entitats 
representatives dels col·lectius amb discapacitat que havien participat a les comissions. 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/5284611 (min. 31) 
 
23-10-2014: Canal Parlament: Amb motiu de l’actual situació de l’educació dels joves 
sords, la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, va convocar a 
FESOCA per exposar i defensar els drets del col·lectiu. 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-
parlament/sequencia/videos?p_cp1=7208221&p_cp3=7212780 
 
02-12-2014: Entrevista a la Sexta: Presencia als mitjans de comunicació arrel del risc 
d’exclusió que pateixen els alumnes sords degut a la retallada en el servei d’interpretació 
de la LS. (Vilaweb, News Universidad, Lainformacion.com, La Sexta,…). 
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/falta-interpretes-escuelas-limita-acceso-
educacion-personas-sordas_2014092800038.html 
 
Curs 2014-2015: Revista Quitxalles, de l’Associació Educativa Nou Quitxallles, ens va 
demanar la realització d’una entrevista per donar a conèixer la situació educativa dels 
nens sords, la llengua de signes, el sistema educatiu bilingüe, entre d’altres temes 
relacionats.  
 
EL FARO DEL SILENCIO: Al llarg de l’any 2014 i en varies ocasions, tant les activitats de 
la federació com de les seves associacions afiliades han aparegut a la revista EL FARO 
DEL SILENCIO de la CNSE (nº 246-247 i 248). 
 
NOTES DE PREMSA: Al llarg de l’any 2014 i degut a varies accions rellevants, des de la 
federació s’han elaborat varies notes de premsa que s’han fet arribar a diferents mitjans 
de comunicació, així com a totes aquelles institucions o persones que tenen algun interès 
amb els fets exposats. Així doncs s’ha fet arribar Notes de Premsa relacionades amb la 
preocupant situació educativa dels joves sords, amb la celebració del Dia Internacional de 
les Persones Sordes, amb l’Aniversari de la Llei de la LSC, amb l’APP 112, amb la nova 
composició de la Junta Directiva de FESOCA, amb la implicació de FESOCA en la Xarxa 
de Museus de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, amb un total de 12 NdP.  
 
 
ÚS DE LES XARXES SOCIALS PER ENRIQUIR LA COMUNICACIÓ I 
POTENCIAR EL PAPER PROTAGONISTA DE LES PERSONES USUÀRIES 
Per a les persones sordes en general els avenços tecnològics i la creació de les xarxes 
socials, han suposat una autonomia comunicativa molt important. Per a les entitats de 
persones sordes han fet possible arribar a un nombre més gran de persones, estar al 
corrent de les accions que succeeixen al seu voltant de forma immediata, col·laborativa i 
accessible. Cal destacar que el col·lectiu de joves sords són els que fan més ús de les 
xarxes socials (Facebook, Twitter, ...) per aconseguir una major difusió de les activitats 
programades i una major participació del col·lectiu en les mateixes. A més, aquestes 
xarxes socials permeten incloure vídeos en llengua de signes catalana en què les persones 
sordes exposen el contingut de les activitats previstes fent ús del codi comunicatiu 
compartit pel col·lectiu sord. 



 
 
 

 

14 

Àrea de Presidència 

 
WEB FESOCA: A la pàgina d'inici de l'entitat, www.fesoca.org, a més 
de mantenir la inclusió dels vídeos signats de les notícies en format 
text, com a novetat d'aquest any 2014, s'ha inclòs un apartat de 
Tweets que reflecteixen accions, activitats, comentaris, etc. relacionats 
amb la comunitat sorda, ja sigui nivell autonòmic, estatal i 
internacional, com entitats de la comunitat sorda com de la resta de la 
societat. Actualment comptem amb 1536 seguidors i, al seu torn, 
nosaltres seguim a 193 entitats, persones, etc. 
 
 A més, una altra de les novetats més destacades del web de 
FESOCA, ha estat la creació d'una nova icona que agrupa les tres 
accions pertanyents al moviment associatiu, com són la història de la 
comunitat sorda catalana, webvisual.tv i les entitats afiliades i que 
enllaça de manera directa amb la pàgina del Facebook del 
Moviment Associatiu, creada com a eina per potenciar la difusió i 
informació de les activitats de les associacions afiliades a la FESOCA. 
 
           

FACEBOOK FESOCA: Aquesta xarxa social ha suposat per a les persones sordes un mitjà 
molt important per a estar informat de les accions més destacades de l'entitat en general, 
i de cadascuna de les àrees que la conformen, ja que cadascuna d'elles disposa d'una 
pàgina de FB pròpia, totes elles amb un gran nombre de seguidors, M'agraden, ... i que 
són: FACEBOOK MOVIMENT ASSOCIATIU, FACEBOOK JOVENTUT, FACEBOOK GENT 
GRAN, FACEBOOK LGTB, FACEBOOK IGUALTAT i FACEBOOK LSC. 
 
 
TREBALL EN XARXA AMB EL TERCER SECTOR  
L'entitat treballa en l'àmbit de la política social i manté relacions i contactes amb diferents 
institucions, públiques i privades, alhora que forma part com a membre ordinari, tant de la 
Confederació Estatal de Persones Sordes d'Espanya (CNSE) com del Comitè Català de 
representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), a més de formar part i mantenir 
contactes amb altres entitats del tercer sector social. 
 
És per això que la federació, com 1r Vocal de COCARMI està present en les reunions de 
la Comissió permanent, del Comitè Executiu i de l'Assemblea General de l'entitat, al llarg 
de tot l'any 2014. El nombre total de reunions que s’han portat a terme en aquest període 
amb el COCARMI han estat de 12.  

 
A més, d'estar present en totes les accions que aquesta ha dut a 
terme, com ara la celebració del Dia Internacional de les 
Persones amb Sordceguesa, el dia 27 juny 2014 o a la 
Campanya de tuits la setmana anterior a la celebració del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat del 3 de 
desembre, així com en l'acte central del mateix, que va consistir 
en una trobada amb el conseller d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

D'altra banda, i com a membre de la CNSE, aquest any 2014 la federació ha assistit a la 
LXVIII Assemblea de la CNSE, celebrada el passat 30 de maig a Madrid, en la qual es va 
dur a terme l'Assemblea Electoral i que, posteriorment va donar pas a la celebració de VI 

Congrés sota el lema: "Cultura Sorda: Patrimoni i Dret". En el 
qual es va organitzar una taula rodona amb la participació del 
president de FESOCA. A més, també vam estar presents en el 
Consell de presidents de la CNSE, celebrat a Bilbao del 21 al 
23 de novembre de 2014 i en el qual es van tractar temes tan 
vitals com la situació actual de desocupació de les persones 
sordes, la unificació del sistema de emergències 112, un nou 
Pla Estratègic (2014-2018) i la potenciació de l'activisme del 
moviment associatiu. 
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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. 
 
 

18-01-2014 Èxit del Concurs 'Deaf Talent': Organitzat per Webvisual.tv 
va esser el primer concurs televisat per a persones sordes i una ocasió 
perfecte per fomentar l'ús de la llengua de signes catalana d'una 
manera amena i atractiva. L'aforament del local, de 150 persones, es 
va superar amb escreix, i entre el públic es veien riures i riallades amb 
cada prova. El jurat va determinar que l'associació guanyadora fos el 
Casal de Sords de Barcelona. 
 

26-01-2014 61è Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Lleida: Es va dur a terme un 
acte de celebració de la trajectòria de l’entitat, amb l’assistència dels presidents de les 
associacions, de FESOCA i autoritats locals. Entre els actes, es va fer entrega de les 
medalles de plata a les persones que porten 25 anys com a sòcies. 

 
 02-02-2014 Homenatge a Fray Ponce de León: Com és habitual 
cada any, el Casal de Sords de Barcelona organitza l'homenatge a 
Fray Ponce de León, amb una missa i una ofrena floral al monument 
situat al Passeig de Sant Joan de Barcelona. Aquest acte reivindica 
la unitat, perseverança, lluita i defensa de les persones sordes. 

 
25 i 27-03-2014 Visita del CFGS ILS CEIR a Webvisual.tv: Dos grups d’alumnes del CFGS 
ILS del Centre CEIR visitar la seu de Webvisual.tv, amb la finalitat de descobrir i conèixer 
de primera mà les instal·lacions. Es va motivar als alumnes, en un ambient distès, a fer 
preguntes sobre el funcionament, el treball del dia a dia, etc. Tots van quedar molt 
satisfets d'haver participat en aquesta experiència. 
 
13-04-2014 Festival de cinema “Festimage” a Calella: En un auditori ple a vessar, es va fer 
la presentació de la pel·lícula “Obsesión” i va ser una veritable oportunitat per a la 
inclusió social de les persones sordes, ja que es va demostrar la necessitat d'eliminar les 
barreres de comunicació en l'àmbit de la cultura per tal de fomentar la igualtat 
d'oportunitats de les persones sordes en la nostra societat. 
 

 
11-05-2014 Marxa de les persones sordes del Centre de Persones Sordes del 
Maresme a Mataró: Aquesta activitat s'està convertint en una de les més 
destacades del moviment de persones sordes i es demostra amb 
l'assistència d'uns 300 participants. L'objectiu va ser el de sensibilitzar la 
societat de l'existència de les persones sordes, per promoure la seva 
inclusió en la societat en igualtat de condicions i amb garanties d’una 
accessibilitat comunicativa plena.   
 

Moviment Associatiu 
de FESOCA 
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25-05-2014 5è Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Cambrils: Per 
a la comunitat sorda catalana és un orgull que les associacions de persones 
sordes segueixin existint i fent grans esforços per sobreviure en aquests 
delicats moments. Pel que la celebració dels aniversaris sempre és un fet 
molt important per a tota la comunitat sorda catalana. 
 

07-06-2014 39è Aniversari de l’Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès: Al llarg del 
període que comprenia els actes de celebració d’aquest aniversari es van dur a terme 
diferents activitats, com una conferència sobre la psicologia de les persones sordes, una 
activitat dels alumnes de LSC amb poesies i cançons a la plaça de la Lira que va aplegar 
a molts persones sordes i a ciutadans de la vila que varen participar dels actes públics.  
 
05-07-2014 Inauguració de l’Associació de Persones Sordes dels Pirineus Orientals (Perpinyà): 
En aquest acte es va tenir l'oportunitat d'arribar a un acord entre presidents, per iniciar un 
procés d'intercanvi i germanor entre les associacions catalanes i la francesa que permeti 
organitzar trobades anuals, diferents actes i algunes conferències per enfortir les relacions 
entre la regió de Llenguadoc-Rosselló i Catalunya. 
 

12-07-14 Inauguració de l’Associació de Persones Sordes del 
Baix Empordà: La inauguració del local va ser tot un èxit, 
l'assistència va ser d'unes 200 persones sordes d’arreu de 
Catalunya que no van voler perdre’s aquesta fita històrica. 
Aquesta associació va confirmar que iniciarà els tràmits per 
l’afiliació a FESOCA, amb l’objectiu de treballar per 
l’eliminació de les barreres de comunicació i fomentar i 
enfortir el teixit associatiu de les persones sordes a 
Catalunya. 

 
19-07-2014 30è Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Blanes i La Selva: Es va 
dur a terme al local social un brindis per la llarga trajectòria de l'associació i per agrair 
públicament la tasca feta pels seus membres durant tants anys, ja que alguns directius 
d’aquesta entitat varen ser els primers impulsors de les activitats esportives de les 
persones sordes de la zona. Com a cloenda de l’acte, es va celebrar un sopar de 
germanor. 
 
07-09-14 Fira d’entitats de l’Associació de Persones Sordes de Cambrils: ASSORCAM va ser 
una de les 63 entitats que va participar en aquesta Mostra d'Entitats organitzada per 
l’Ajuntament de Cambrils per donar a conèixer a la ciutadania la tasca que dur a terme i 
la propera celebració del DIPS 2014 a la ciutat. La carpa de l’entitat va ser visitada per 
moltes persones al llarg del dia.  

03-10-14 Fira DISCAT: El dia 3 d'octubre es va 
celebrar la Fira Discat a Sant Joan de Vilatorrada 
(Barcelona), organitzada per l'Ajuntament, amb 
l'objectiu de sensibilitzar i fer ressò de les actuals 
necessitats de les persones amb discapacitat. Per 
mitjà de les diferents activitats es pretenia 
comprometre més als municipis en la inclusió social 
de les persones discapacitades. FESOCA va 

participar en una taula rodona per explicar els tres aspectes que més afecten les 
persones sordes a l'actualitat: la precarietat laboral, la manca d'accessibilitat i els 
problemes en l'àmbit educatiu.  

18-10-2014 Vè Festival de curtmetratges de la Llar de Persones Sordes de Badalona: 
Aquesta es la cinquena edició d'aquest Festival de curtmetratges, que any rere any, es 
consolida com un dels festivals de curtmetratges més importants de Catalunya. Al teatre 
no hi cabia ni una agulla ja que els curts presentats al festival havien creat molta 
expectació. 
 
09-11-14 35è Aniversari del Centre de Persones Sordes del Maresmes a Mataró: La 
celebració de l'aniversari va culminar diumenge amb una paellada popular, a la qual va 
assistir el nostre president acompanyant a la Junta Directiva de l'associació, socis i sòcies, 
en un ambient molt il·lusionant i festiu.   
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02-12-14 L’Associació de Persones Sordes de Terrassa protagonista al 
DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: 
L’Associació de Persones Sordes de Terrassa va participar de forma 
activa en els actes de celebració del Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat de la ciutat. Els va assignar la lectura del manifest 
en commemoració d'aquest celebració a la seu de l’Ajuntament. 
APESOTE, és una entitat que porta 33 anys lluitant pels drets de les 
persones sordes del municipi.  

 
 

CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI DE FESOCA 
La celebració del 35è 
Aniversari de FESOCA es va 
celebrar el 21 de març de 
2014 a la ciutat de 
Barcelona, amb gran èxit 
d'assistència i emoció per part 
de totes les persones que ens 
varen acompanyar.  
 
En aquesta ocasió, i degut a 
la situació econòmica de 
l’entitat, els actes de 
l’aniversari varen ser molt 
senzills i austers, però 
carregats de sentiment i 
emotivitat. 

 

La celebració va consistir en una benvinguda a totes les personalitats de la comunitat 
sorda catalana, autoritats que ens han recolzat al llarg dels anys de trajectòria de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya, amics, coneguts i persones afins a les 
persones sordes, les seves reivindicacions, la seva llengua de signes, etc. Posteriorment es 
va fer un breu recorregut i explicació de l’exposició fotogràfica mitjançant una sèrie de 
panells amb les imatges sobre la història i trajectòria de l'entitat.  
 
PREMIS ÀNGEL CALAFELL I PIJOAN i EMILI I FRANCISCO TORTOSA  
A continuació, es va fer entrega de la segona edició del Premi Emilio- Francisco Tortosa 
(concedit a persones o entitats que treballen en l’àmbit de l’educació dels nens sords a 
Catalunya) i de la tercera edició del Premi Àngel Calafell (concedit a persones o entitats 
implicades en el moviment associatiu de les persones sordes i que han contribuït a millorar 
la qualitat de vida de les mateixes). 

 
Els Premis Emili i Francisco Tortosa els va entregar Pilar Tortosa, néta i 
neboda dels mateixos: 
- Grup Parlamentari Socialista: A las Sra. Núria Segú Ferer, per la 
Resolució 442/X del Parlament de Catalunya, sobre el suport a alumnes 
sords. 
- Grup Parlamentari ICV-EUiA: A la Sra. Dolors Camats i Luis, per la 
Moció 64 / X del Parlament de Catalunya, sobre l'escola inclusiva. 
 
 
Els Premis Àngel Calafell i Pijoan els va lliurar Mercè Calafell, filla del 
fundador: 
- A les 11 associacions de persones sordes d’arreu de Catalunya, que 
encara existeixen i que van signar l'acta fundacional de la llavors 
denominada "Federació d'Associacions de Sords de Catalunya", actual 
FESOCA, l’any 1978 i que són:  
Casa Sordmuts Barcelona / Centre Recreatiu Cultural Sords de 

Barcelona / Casa Sordmuts de Manresa i Comarca / Llar del Sord de Lleida / Associació 
Sords Sabadell / Agrupació Sordmuts de Vic i comarca / Llar del Sord de Badalona / 
Llar del Sord de Ripoll / Club Sords Reus i Província / Artistes Sords Units / Unió de Sords 
de Girona. 



 
 
 

 

18 

Moviment Associatiu 

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES 
DE CATALUNYA 2014  
 

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) com a entitat representativa 
del col·lectiu de persones sordes, amb les seves 32 associacions de persones sordes 
afiliades, ha emprat aquests últims anys de la seva trajectòria, com a entitat sense ànim 
de lucre, en lluitar per potenciar els valors de la comunitat sorda, així com en la defensa 
dels seus interessos i drets, a favor de la seva participació en igualtat de condicions de les 
persones sordes a la societat. 

 
El Dia Internacional de les Persones Sordes, establert per la Federació 
Mundial de Sords (WFD) a l'any 1958, se celebra anualment durant l'última 
setmana de setembre, i aquest any 2014, es va celebrar concretament el 27 
de setembre, a la ciutat de Cambrils (Tarragona), aprofitant que és una ciutat 
costera i turística durant gairebé tot l’any.  
 
Amb les accions dutes a terme al llarg del dia, es va intentar augmentar la 
visibilitat de les persones sordes, fer palesa les barreres i necessitats encara 
existents a la societat i que afecten a tots els àmbits de la vida diària del 
col·lectiu i reclamar l’atenció dels polítics i ciutadans en general. Es va 
reivindicar que les persones sordes formem part de la societat i que 
necessitem que s’acompleixin les mesures que facin possible la igualtat 
d'oportunitats i l'accés a la informació i la comunicació del col·lectiu al que 
representem, per evitar l'exclusió social i sentir-nos com iguals amb la resta de 

la ciutadania. Alhora, es pretenia fer una major difusió de la llengua i cultura catalanes, 
incrementant la cohesió cultural dels territoris, de promocionar i projectar el municipi i les 
entitats que hi són presents a la resta de la societat.  
 
Seguint la línia dels darrers anys, el DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES DE 
CATALUNYA, es va organitzar en col·laboració amb l’Associació de Persones Sordes de 
Cambrils, el passat 27 de setembre de 2014, essent una jornada festiva i reivindicativa, 
oberta a tothom, on es creà un espai cultural en el que va prendre un paper molt 
rellevant, el treball per a la igualtat entre tots els membres de la societat, tenint en 
compte l'especificitat de cadascú, 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 varen dur a terme a l'aire lliure, centralitzant-se al 
Parc del Pescador de Cambrils. En primer lloc es va dur a terme una 
Bicicletada Familiar (pel carril bici de la Costa Daurada, amb sortida del Pssg. 
de les Palmeres i arribada al Parc del Pescador). A l’arribada dels 
participants, es va donar pas a la Benvinguda, a càrrec de les autoritats 
convidades i a la Lectura del Manifest.  
 
Aquest any, amb l’objectiu de que les reivindicacions les expressessin les 
persones sordes, donar-los protagonisme i fer-les visibles, la lectura del 
manifest la varen realitzar 8 persones sordes de diferents edats, que 
manifestaven i reclamaven les necessitats més destacades de cada grup de 
població. 
 
Posteriorment es va dur a terme un acte reivindicatiu representat a través d’una 
Marxa Popular que va recórrer el passeig marítim, els carrers del centre de la 
ciutat i va finalitzar al Parc del Pinaret, on els participants van gaudir d’un 
Dinar de Germanor. Encapçalant la manifestació vàrem poder comptar amb les 
autoritats que ens varen acompanyar en aquesta celebració i va ser seguida 
per unes 450 persones sordes. 
 
Ja a la tarda, es van dur a terme tots els espectacles propis de la comunitat 
sorda, que varen ser molt variats i varen ser del grat de tots els assistents, 
grans i petits, i que es varen realitzar a les grades del Parc del Pinaret. Com a 
colofó final, es va dura a terme una sessió de cinema accessible, mitjançant  
curtmetratges en llengua de signes a la Rambla de l’art del cinema i la cultura 
de Cambrils. 
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La FESOCA promou tot tipus d'accions formatives, informatives i culturals, per al foment de 
la cultura i l'accés a la informació del col·lectiu principalment orientades a aquells sectors 
de població que estant dins del col·lectiu de persones sordes presenten un major risc 
d'exclusió social i una major vulnerabilitat. Aquests sectors de població són LGTB, gent 
gran, joventut i dona, per als quals s'han dirigit accions d'interès per al col·lectiu i de 
forma completament accessibles.  
 
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. D'aquesta manera, durant l'any 2014, mitjançant les comissions de 
LGTB, de Joventut, de Gent Gran i d’Igualtat de Gènere, s'han realitzat i/o participat a 
13 activitats culturals i accions de diferents temàtiques. 
 

25-01-2014 Conferència LGBT-LES: L'activista 
històrica i exsecretària de Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, Carme Porta, va explicar l'actual 
situació de les lesbianes recalcant la necessitat de la 
seva visibilitat en la societat actual. L'acte va ser 
inaugurat pel president de FESOCA, Antonio Martínez, 
acompanyat de Marga Cirera, vocal de Polítiques 
Sectorials de FESOCA i Emilio Ruiz, president del Casal 
Lambda. A continuació es va fer un interessant taller 
sobre la situació actual de les lesbianes sordes, per 
part dels 21 participants. Tot va ser organitzat per la 
Comissió LGTB de FESOCA, Ramon Munt i Elisa Utiel. 
 

08-02-2014 Debat de la Comissió de Gent Gran de FESOCA: La comissió de gent gran 
de FESOCA, de la mà d'Ana María Castillón i Alicia Troté amb la col·laboració de 
Conchita Llorca, responsable de la comissió de Gent Gran del Casal de Sords de 
Barcelona va organitzar a la seu del Casal de Sords de Barcelona un interessant debat 
sobre el futur de la gent gran sorda. Les conclusions, idees i propostes que es van obtenir 
amb l'objectiu de millorar l'atenció del col·lectiu, enfortir la seva autonomia personal, la 
posada en marxa d'un pla d'envelliment actiu i la creació d'activitats específiques, van ser 
recollides pel nostre president Antonio Martínez. Els ponents convidats a la taula rodona 
van ser Santiago Poveda, president de la FEDS; Guillem Carles, periodista de Sordpress; 
Asun Segui, delegada territorial de FESOCA a Tarragona i Rosa Maria Boldú, 
investigadora i professora de LSC. 
 

 
 
15-03-2014 36 Assemblea del CNJC: Com a membres del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (CNJC), la representant de la comissió de joventut de FESOCA va 
assistir a l'assemblea celebrada a Barcelona, per fer balanç de la feina feta, definir nous 
projectes i triar l'equip humà que els portarà a terme. 
 

Àrea  de 
Polítiques Sectorials 



 
 
 

 

20 

Àrea de Polítiques Sectorials 

15-03-2014 V Fòrum de la Joventut Sorda: Els joves sords de 
Catalunya van debatre, mitjançant propostes i opinions, juntament 
amb els presidents de FESOCA, Antonio Martínez, i de la FESC, Benet 
Muñoz; el futur de la joventut sorda dins de l'àmbit esportiu i també 
social. Les dues entitats van acordar crear una comissió mixta per 
dissenyar un pla d'acció conjunt entre les associacions i els clubs 
esportius de persones sordes per tal de compartir necessitats i 
recursos, i fomentar la participació dels joves sords.  

 
04-04-2014 XVI Assemblea de la CJS-CNSE a Madrid: Com 
en altres ocasions, les prioritats de l'assemblea ha estat la de 
continuar oferint a la joventut sorda un espai de democràcia 
participativa i col·laboració activa, propòsit que troba el seu 
millor aliat en xarxes socials com Twitter i Facebook, 
habituals plataformes de difusió de les activitats. 
Posteriorment, es va donar pas a les eleccions a la 
presidència i comitè executiu de la CJS-CNSE. L'alta 
participació de delegats (34 en total), entre les quals es 
trobaven les dues representants de la joventut sorda catalana 
demostra el compromís de la joventut amb el seu futur. 

 
05-04-2014 25è Aniversari de la CJS-CNSE a Madrid: L'endemà de l'assemblea, es van 
celebrar els actes de commemoració del 25è Aniversari de la CJS-CNSE. La celebració es 
va estendre durant tota la jornada, amb debats, ponències, la projecció d'un 
llargmetratge sobre la trajectòria de la CJS-CNSE i una taula rodona sobre la història de 
la CJS-CNSE (1988-2014). Entre els participants 2 membres de la Junta Directiva de 
FESOCA, com a ex presidentes de la CJS-CNSE. 
 

24-05-2014 Activitat "Un comiat i una 
benvinguda": Aquesta activitat es va dur a 
terme amb els representants de la comissió 
de joventut sortints (per agrair tot el treball 
realitzat al llarg d'aquests últims 4 anys) i 
entrants (que van demanar la col·laboració 
de de tots els joves catalans i la seva 
implicació en les activitats).  

Van participar molts joves, que van gaudir d'un dia d'activitats i d'un aperitiu com a 
colofó. La nova comissió va aprofitar per demanar la col·laboració de tots els joves 
catalans, perquè facin propostes i s'impliquin, més si és possible, en les activitats 
organitzades. 

31 de maig al 1 juny 2014 - II Trobada de LGTB: En aquestes dates es 
va dur a terme la II Trobada LGTB de FESOCA amb 12 participants i 
amb una agradable estada a l'Alberg "La Conreria" de la població de 
Tiana, Barcelona. En aquest es van dur a terme diferents activitats i un 
taller en el qual es va valorar la situació actual del col·lectiu LGTB sord i 
es va dissenyar un pla de treball i d'accions a posar en marxa de cara 
als propers quatre anys. També hi va haver una caminada per la 
muntanya diumenge. 

 
15-06-14 III Trobada de Gent Gran Sorda: La III Trobada de Persones 
Sordes Majors de Catalunya es va realitzar a la població del Masnou 
(Barcelona), el president de FESOCA va agrair la intensa i continuada 
labor de la Comissió de Gent Gran de FESOCA, així com també la 
presència de tots els participants, que procedien de diferents punts de 
Catalunya. Al llarg d'aquests dos dies els participants van tenir l'ocasió 
de participar en diferents activitats lúdiques encaminades a millorar 
"l'envelliment" a través d'accions de la vida diària per mitjà d'alguns 
tallers pràctics, una conferència sobre què fer per evitar accidents o 
problemes, entre altres coses; a part de xerrades, una visita al poble 
del Masnou i un bon passeig a la platja. 
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20-09-2014 Conferència de la Comissió de JOVENTUT de 
FESOCA: "Experiències i funcionament de la Comissió de 
Joventut Sorda", van participar els responsables de la Comissió 
de Joventut al llarg dels anys, que van explicar les seves 
experiències en els càrrecs i a continuació es va realitzar una 
exposició i proposta de funcionament de l'actual comissió i del 
futur de la mateixa. L'activitat va despertar molt interès i 
motivació entre els assistents, que van formular moltes preguntes i 
van fer arribar diferents propostes de millora de cara al futur. 

 
10, 11, i 12 -10-14 X Trobada Joves Sords: Els dies 10, 
11 i 12 es va celebrar la X Trobada de joves sords de 
Catalunya en un alberg del municipi de Calella de la 
costa. Van participar joves de tot Catalunya i va ser una 
inoblidable per als 25 participants que van gaudir de 
les activitats de tot tipus realitzades en diferents 
localitzacions (espais de l'alberg, platja, ..) i adaptats a 
ells per vetllar per la seva implicació i participació en 
igualtat de condicions, on es va potenciar la creació 
artística i les relacions socials entre els membres del 
col·lectiu i on es van dur a terme diversos intercanvis 
d'experiències, opinions, etc. 

 
24 i 25-10-2014 IX Seminari de la 
Dona Sorda a Catalunya: Per a la 
seva organització es van realitzat 2 
reunions preparatòries amb 
anterioritat, els dies 16 de gener i 1 
de març. El Seminari es va dur a 
terme a Mura (Terrassa) i va ser 
organitzat de forma conjunta entre la 
vocalia de polítiques sectorials de 

FESOCA i l'Associació de Persones Sordes de Terrassa. Cal destacar l'alta participació, 
més de mig centenar de dones sordes, que al llarg del cap de setmana van dur a terme 
un gran nombre d'activitats gràcies a un programa ple de continguts tan atraients com 
conferències (sobre la dona i l'art o la dona en diferents cultura, la història de les dones 
sordes i les experiències lesbianes d'algunes dones), tallers (sobre els maltractaments 
psicològics, els signes ballats), la pràctica de la defensa personal, una ruta turística, entre 
moltes altres qüestions. 

 
11-11-2014 Consell Consultiu de la Gent Gran Sordes de la 
CNSE: Les representants de la Comissió de persones majors de 
FESOCA formen part d'aquest Consell i van a les reunions a 
què són convocades. En aquesta ocasió es va tractar la 
Trobada Estatal de Persones Majors Sordes, el programa de 
vacances de l'IMSERSO, entre d'altres. 
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L’Àrea de Política Lingüística de la LSC, 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 pel desenvolupament de la Llei mitjançant el Consell Social de 
la LSC, 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 són de la seva competència respecte a la Llei de la LSC. 
 

31-01-14 Reunió amb Política Lingüística: Es va mantenir 
una reunió a la seu de Política Lingüística de Generalitat de 
Catalunya motivada per l'absència de partida 
pressupostària específica en els pressupostos generals 
previstos per al 2014 i relacionats amb la LSC. Es va 
aprofitar per comentar tots els projectes pendents i inacabats 
per exemple: els diccionaris de butxaca i digital, la reedició 
dels quadríptics sobre la LSC per a la seva difusió i es van 
buscar estratègies i fórmules financeres alternatives.  

A la reunió van estar presents: Marta Xirinachs, subdirectora general de política 
lingüística, Xavier Moral, responsable de l'àrea de coordinació del departament, Carme 
Egea tècnica de la Direcció General de Política Lingüística i Santiago Frigola, 
vicepresident de Política Lingüística de la FESOCA. 

 
01-03-2014 Grup de Reflexió sobre la Comunitat Sorda: 
La primera reunió entre professionals i experts en 
diferents camps relacionats amb la LSC, es va dur a terme 
a la seu de FESOCA. Aquest grup de persones sordes es 
reunirà diverses vegades amb l'objectiu principal de 
reflexionar i aprofundir en les característiques reals de la 
comunitat sorda actual i en la seva llengua pròpia, la LSC, 
alhora que s'aportaran arguments sòlids en relació a la 
importància d'aquesta llengua, la sensibilització sobre la 
comunitat sorda a la societat en general, entre d'altres. 

A la primera sessió es van tractar temes com la importància de la LSC, els valors intrínsecs 
de la mateixa i es va comparar amb altres llengües, orals i de signes. En les properes 
sessions es pretén tractar la comunitat sorda, l'educació del nen sord, el tipus d'ajudes 
tècniques existents, etc. Les sessions són coordinades per Pepita Cedillo a través del 
vicepresident de Política Lingüística de FESOCA, Santiago Frigola. 

 
26-03-2014 Reunió amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC): El vicepresident de política 
lingüística de la FESOCA, Santiago Frigola va estar a la seu central de l'IEC (Institut 
d'Estudis Catalans) per tractar diversos temes amb el president de secció filològica, Isidor 
Marí. Es va parlar dels materials de la LSC: 

 
- El Diccionari de Butxaca: es va demanar a l'IEC el suport institucional 
en la publicació impresa. 
- El Gran Diccionari Descriptiu de la LSC: es va demanar la seva 
publicació al portal institucional de l'IEC o en una altra web 
independent. Aquesta proposta s’estudiarà amb experts lingüístics i 
tècnics informàtics per avaluar les seves possibilitats. 
- La Terminologia relacionada amb els Castellers: estem a l'espera 
que ens proporcionin els contactes directes per poder publicar-la. 
- Les activitats de Gramàtica Bàsica de la LSC: es va sol·licitar la seva 
publicació en l'apartat LSC del portal, ja existent, de l'IEC. 
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També es va aprofitar per comentar aspectes relacionats amb el V Seminari de la LSC , 
previst pel dia 16 de maig a la seu de l'IEC. El president de l'IEC ja ha confirmat la seva 
presència al Seminari. S'aprofitarà també per dur a terme la presentació del corpus de la 
LSC elaborat per l'IEC. 
 

15-05-2014 V Seminari de la LSC: L'organització del V 
Seminari de la LSC, que es va dur a terme el passat 15 maig 
2014 a l'IEC, va tenir com a finalitat donar a conèixer els 
estudis i treballs que es duen a terme en relació a la LSC, 
proporcionar aportacions per normalitzar i reconèixer l'estatus 
que li correspon. Va ser inaugurat pel president de la Secció 
Filològica de l' IEC, Isidor Marí, i el president de FESOCA, 
Antonio Martínez, acompanyats de l'anterior vicepresident de 
Política Lingüística de FESOCA, Santiago Frigola, i de l'actual 
vocal de Política Lingüística de FESOCA, Menchu González. 

 Es van presentar les següents ponències: 
- Adaptació a la LSC del material educatiu: "La Prehistòria" de Mireia Bartolí i 

Alexandra Navarrete (UPF). 
- "Projecte pilot del Corpus de la llengua de signes catalana" de Josep Quer, 

Gemma Barberà, Santiago Frigola, Delfina Aliaga i Noelia Hernández (LSC Lab). 
- "HBB4ALL. La televisió accessible" de Marta Bosch-Baliarda, Olga Soler Vilageliu, 

Pilar Orero Clavero i Núria Redon Sala (UAB). 
- "Material didàctic de continguts gramaticals de nivell A1" de Nayeli Pascual, Josep 

M. Millà i Noelia Hernández (APESOTE). 
 

De les conclusions extretes de les ponències, es va destacar que els 
materials educatius específics per als alumnes sords són molt necessaris per 
aconseguir una correcta adquisició de coneixements, una bona evolució i 
desenvolupament educatiu en igualtat de condicions que la resta 
d'alumnes i una estandardització i enriquiment de la LSC. Respecte al 
Corpus de la LSC, s'ha dut a terme per tal de poder disposar d'un 
material lingüístic variat a nivell generacional, geogràfic, etc. del qual es 
pugui analitzar i estudiar la LSC, ja que no es disposava d'aquest tipus de 
material fins ara. Les noves tecnologies estan evolucionant molt 
ràpidament i la llengua de signes pot anar estretament lligada a elles. 
Mitjançant el concepte de "televisió accessible per a tots", l'usuari crea la 
seva "televisió a mida" podent triar les mesures d'accessibilitat que se li 
ofereixen i adaptant-les a les seves necessitats i no al revés, com fins ara.  
Per últim, es va concloure que els materials didàctics per a l'aprenentatge 
de la LSC, han de tenir una part teòrica i gramatical més àmplia, donant-
li la importància que mereix. Fins ara es tendia a dedicar més hores a la 
part pràctica de la llengua. Els materials han de ser elaborats 
empatitzant amb el públic al qual es destina, per tal de garantir 
l'assimilació i aprenentatge de la llengua. Comparativament i per 
diferents motius, hi ha major nombre i quantitat de materials en LSE que 
en LSC, per la qual cosa es pretén estimular la creació d'aquests 
materials. 

 
28-05-2014 Reunió del Consell Social de la LSC: La 
primera reunió del Consell Social de la Llei de la LSC de 
l’any 2014 va estar presidida pel conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, acompanyat de 
la seva directora general de Política Lingüística, Ester 
Franquesa, amb la presència de la nostra Vocal de Política 
Lingüística de la LSC, Menchu González, i de la resta dels 
representants habituals amb l'objectiu de continuar els 
diferents treballs que permeten dur a terme la normalització 
de Llengua de Signes Catalana d'acord amb la Llei 

17/2010, de 3 de juny. Tot i la conjuntura econòmica que està travessant la nostra 
societat, el conseller no ha deixat de mostrar el seu interès a posar en marxa les diferents 
fases previstes de la millor manera possible tenint en compte el difícil context 
pressupostari previst per a enguany. 
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Dels aspectes més destacats que es van tractar van ser el pla d'actuació 2013-2014, 
compost de tres objectius principals: impulsar la recerca i la codificació de la LSC amb el 
suport de l'Institut d'Estudis Catalans; garantir l'accés als serveis públics dels usuaris de la 
LSC en condicions d'igualtat per mitjà d'una regulació normativa i serveis d'interpretació; i 
garantir l'accés a l'ensenyament reglat en els centres educatius de modalitat bilingüe i als 
47 centres d'agrupament d'alumnat sord que tenen el suport del CREDAC, així com també 
a l'ensenyament post obligatori, formació ocupacional i universitària. 
 
04-06-14 IV Aniversari de la Llei de la LSC: El dia 3 de juny de 2014, es va celebrar el 
quart aniversari de l'aprovació, per unanimitat al Parlament de Catalunya, de la Llei 
17/2010 de la llengua de signes catalana i per aquest motiu, des de FESOCA s'ha 
elaborat una Nota de Premsa, d'una banda per celebrar aquesta data i per un altre per 
deixar constància i reclamar el desenvolupament d'aquesta llei, en tots i cadascun dels 
aspectes que afecten les persones sordes. 
 
10-09-2014 Col·laboració amb Universitats: es van acordar diferents vies de 
col·laboració amb Maria del Pilar Fernández, de la Universitat de Barcelona (UB), sobre 
el Postgrau d'Especialització de la Comunitat Sorda i la LSC així com també del màster 
d'Interpretació de la Llengua de Signes Catalana. D'altra banda, també amb Cristina 
Gelpí de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de la Facultat de Traducció i Interpretació 
(pionera a Catalunya i Espanya), per tractar la col·laboració i la posada en marxa 
d'acords concrets sobre el marc comú europeu de referència per a les llengües que 
permeti promoure i millorar l'accés a l'aprenentatge permanent amb l'objectiu de millorar 
la qualitat de la LSC. 
 

11-07-2014 Reunió de coordinació de la llengua de signes de les 
entitats associades a la CNSE:  (Representants de 12 federacions, de la 
CNSE i de la seva Fundació). La Vocal de Política Lingüística de la LSC 
va participar a la Xarxa Estatal de l'Ensenyament de les Llengües de 
Signes Espanyoles. Es va parlar de diversos temes: situació de 
l'ensenyament de la LS i els criteris pedagògics, reconeixement de 
competències professionals, pla de treball per a l'actualització del 
diccionari de la LS i el corpus, IX Fòrum de les Llengües de Signes 
Espanyoles (lse i lsc ), etc. En conclusió, tot ha estat molt positiva. 

 
 11-10-14 I Premi LSC: El dissabte 11 d'octubre, la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya va guardonar al Sr. Juan Frigola Masclans, de 80 anys d'edat, amb el Premi 
de la LSC, per ser el primer professor d'aquesta llengua i per la seva gran tasca docent 
de la mateixa, va contribuir a la difusió de la LSC que es va consolidar amb l'aprovació 
de la Llei de la Llengua de Signes Catalana al Parlament de Catalunya el 2010.  

 
La seva primera classe com a professor de llengua de signes la 
va donar el 1978 de la mà de PROES (Promoció i Assistència al 
Sordo) amb el patrocini de la llavors Fundació General 
Mediterrània. A més, juntament amb el doctor Jorge Perelló va 
escriure el primer diccionari de llengua de signes en l'any 1987, 
anomenat "Diccionari del Llenguatge de Signes Manuals". Més 
endavant, el 1996 fundava la primera associació de professors 
de LSC, la APROLSC al llarg de molts anys. L'acte es va dur a 

terme al Museu d'Història de Catalunya, al qual van assistir tant els familiars del premiat, 
com a representants de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura, professors de la LSC i alumnes de la I Promoció del Curs de Lingüística aplicada a 
la Llengua de Signes Catalana per a professorat de LSC. El Sr. Frigola va comentar 
sentir-se molt emocionat i il·lusionat pel premi i ho va agrair públicament. 

 
20-11-2014 Reunió amb l’Institut d’Estudis Catalans: La presidenta, Maria 
Teresa Cabré i el seu antecessor i actual membre, Joan Martí (Secció Filològica 
de l'IEC), es van reunir amb la vocal de Política Lingüística i la coordinadora 
del Departament de Formació de la LSC de FESOCA. L'objectiu principal de la 
reunió va ser el d'aconseguir una estreta col·laboració entre ambdós 
organismes, fomentar la difusió i el desenvolupament de la LSC en la societat 
catalana, entre d'altres aspectes. El resultat de la reunió va ser molt positiu. 
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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 2014 
ha estat de 4.549 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 2014, 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 2014, s’han realitzat un 
total de 212 serveis. 
 

 
SERVEIS D’INTERPRETACIÓ A L’ÀMBIT JUDICIAL 
L’any 2014, es va signar un 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 2014, ha estat de 235 serveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVEIS D’INTERPRETACIÓ PER A LA DECLARACIÓ DEL IRPF 
 

Un any més FESOCA va tornar a contactar amb la Delegació Territorial d’Hisenda, amb 
l’objectiu de prestar una atenció en LSC a les persones sordes que van voler realitzar la 
seva declaració de la renda a la seu de la nostra entitat amb el suport d’un intèrpret de 
llengua de signes. La Federació va gestionar l’agenda del tècnic de la Delegació 
d’Hisenda, donant dia i hora a cada persona sorda que ho va sol·licitar.  
 

A la campanya d’aquest 
any i que correspon a 
l’exercici 2013, es van 
realitzar un total de 170 
declaracions de renta, i 
per tant 170 serveis 
d’interpretació.  
 
L’evolució del nombre se 
serveis prestats en els 
últims deu anys es pot 
veure a la gràfica. 
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SERVEI LABORAL 
El funcionament del Servei Laboral durant el 2014, tot i les retallades econòmiques, ha 
estat més estable, gràcies a la reestructuració interna duta a terme durant el 2013. 
Aquesta nova política d’actuació ha tingut com a resultat l’augment progressiu d’insercions 
(2012 un 23%, 2013 un 43%, 2014 un 49%). Per altra banda, constatem que, el nombre 
d’atencions a distància (mail, videoconferència, etc.) s’ha triplicat respecte a l’any anterior 
i el nombre d’hores d’atenció per cada usuari s’ha vist incrementat d’una mitjana de 7 
hores l’any 2013 a 14 hores per usuari l’any 2014, per contra el temps d’espera per ser 
atès al Servei es va incrementar de 3 a 8 mesos. 
 
Dins les noves formes d’actuació interna i d’atenció a l’usuari, i atesos els bons resultats de 
l’any anterior, durant el 2014 s’ha consolidat la feina conjunta realitzada entre el Servei 
Laboral i el Servei d'Atenció Social. Tanmateix, el treball del nostre Servei ha estat molt 
vinculat al Servei d’Intèrprets, sense el qual no s’hagués pogut oferir l’atenció de qualitat 
que ens havíem plantejat com a objectiu.  
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ATESA 
En total, durant l’any 2014, s’han atès 136 persones sordes sol·licitants de feina. En 
relació a anys anteriors, observem que ha augmentat el nombre de joves de menys de 
25 anys atesos al Servei. Des del 2013 s’ha reforçat el vincle amb centres formatius i de 
suport que atenen a alumnat amb certes necessitats específiques a part de la sordesa. La 
derivació d’aquests joves té a veure amb l’augment de l’atenció en aquesta franja d’edat. 
Quant a la proporció entre homes i dones demandants d’ocupació és la mateixa de 
cada any, essent més els homes qui precisen del nostre suport. I pel que fa al grau de 
discapacitat, durant els darrers anys s’ha constatat un augment del percentatge de 
discapacitat reconegut, donat que molts usuaris han sol·licitat la revisió del seu grau.  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Donat que la seu de les nostres oficines estan ubicades a Barcelona, la gran majoria de 
persones ateses (93,4%) són residents en aquesta província, mentre que només el 6,6% 
provenen de la resta del territori català. Durant el 2014 s’han atès 24 persones 
immigrants (un 17,6% del total), el que suposa un 2,4% menys que l’any anterior.  
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ORIENTACIÓ I FORMACIÓ 
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, 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.  

 Sessions grupals de formació: de periodicitat variable. Es realitzen accions 
formatives en petits grups (màxim 6 persones) a les quals es tracten diferents 
aspectes de la recerca de feina (objectiu professional, coneixement del món 
laboral, tècniques de recerca de feina, etc.). 

 

RESULTATS - ORIENTACIÓ 

Nombre de persones ateses 136 persones 

Nombre de tutories individuals 630 tutories 

Nombre d’atencions a distància (e-mail, telèfon, videoconferències…)  3.699 atencions 

Nombre d’hores dels itineraris individualitzats 1.383,75 hores 

 
A banda de les accions formatives sobre tècniques de recerca de feina i habilitats socials i 
transversals, que la majoria dels usuaris realitzen, també es van dur a terme dos cursos 
específics sobre noves tecnologies: 

- Curs: Alfabetització Informàtica, de 60 hores de durada.  
- Curs: Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de 10 hores de durada. 

En ambdós casos, els docents eren persones també amb discapacitat auditiva.  
 
 
INTERMEDIACIÓ LABORAL 
 

RESULTATS -INTERMEDIACIÓ 

Nombre d’empreses contactades i informades 340 empreses contactades 

Nombre d’empreses col·laboradores 52 empreses col·laboradores 

Nombre d’ofertes gestionades 192 ofertes 

Nombre de contractacions en el mercat laboral 67 contractacions 

 
Respecte a la PROSPECCIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ EMPRESARIAL, 
durant l’any 2014 el Servei 
Laboral ha contactat amb un total 
de 340 empreses, amb la intenció 
de realitzar la captació d’ofertes.  
 
De totes les empreses contactades, 
52 d’elles (un 15%) han estat 
empreses col·laboradores, i per 
tant ens han fet petició de 
candidats per cobrir vacants a les 
seves plantilles de treballadors.  

 
En aquest sentit, tot i que l’any 2014 la xifra d’empreses contactades és molt alta, les 
empreses interessades a contractar han estat solament el 15%. És per aquesta raó que, 
l’any vinent s’incidirà més en la qualitat de la relació amb l’empresa, prioritzant el 
seguiment i no el volum de contactes establerts. 
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Pel que fa a la GESTIÓ D’OFERTES DE FEINA, hi ha hagut un augment important en relació 
a anys anteriors. Les diferents actuacions que es realitzen en relació a la gestió d’ofertes 
són les següents:  
 

 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 del candidat 

 

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

 

S’ofereix un ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ a tots els participants que 
ho requereixin. Quant es concerten entrevistes de selecció, les persones usuàries de 
llengua de signes, sempre acudeixen acompanyades d'un intèrpret, i si fos necessari, de la 
seva tutora.   
 
Per últim, i amb l’objectiu d’aconseguir una millor integració de les persones sordes 
inserides, es realitza un SEGUIMENT A LA INSERCIÓ amb l’empresa per donar tota la 
informació que sigui requerida, així com orientació en la resolució de possibles incidències. 
 
INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL 
Durant l'any 2014 s’han aconseguit 67 insercions, la qual cosa significa un nivell d’inserció 
del 49%. És important  destacar especialment el canvi de tendència en les empreses 
contractants (s’han aconseguit més insercions laborals en l’empresa ordinària que en el 
2013). 

En relació a la durada de les contractacions, el fet que el  
52% siguin de menys de 6 mesos, no dóna lloc a cap 
tipus d’estabilitat per als usuaris, i provoca en les 
persones demandants d’ocupació, un efecte de 
dependència dels serveis assistencials i del sistema de 
pensions i prestacions públiques. A més, aquest fet, 
afecta també al funcionament del Servei Laboral, ja que 
gran part dels usuaris, en menys de 6 mesos tornen a 
estar sense feina i precisant del nostre suport. 

 
Un dels objectius més importants de l’any 2014 era augmentar les tasques de prospecció i 
sensibilització entre empreses del mercat ordinari, per tal d’invertir la tendència de 
contractació exclusiva en centres especials de treball. Com es pot apreciar, tot i que la 
contractació en el mercat protegit va continuar sent majoritària, la inserció en el mercat 
laboral ordinari va créixer sensiblement l’any 2014, passant del 2% al 24%.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A diferència d’altres anys potser podríem 
destacar que s’ha ampliat el ventall de perfils 
professionals, tot i que les contractacions 
aconseguides continuen en la línia registrada 
en anys anteriors, de manera que la majoria 
d’elles pertanyen a categories de baixa 
qualificació. 
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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 en l’atenció als col·lectius més vulnerables com són dones, menors, 
immigrants, gent gran i joves alhora que ofereix assessorament i treball interdisciplinari a 
diferents professionals de serveis i institucions emmarcades dins l’àrea d’atenció a les 
persones.  
 
Al mateix temps 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 A L’USUARI/A 
L’execució del Servei d’Atenció Social a Persones Sordes ha tingut un gran impacte 
durant el seu desenvolupament aquest any 2014. El nombre  total de persones ateses 
ha estat de 117 persones amb un total de 320 visites o acompanyaments.  

 
De les intervencions realitzades des del servei, un 26% 
han estat orientacions a altres professionals d’atenció a 
les persones que realitzen consultes per atendre a persones 
amb sordesa; el 48% han estat a persones/famílies 
nascudes en el marc del territori espanyol; i el 26% 
restant han estat persones ateses han estat persones 
d’altres orígens, principalment provinents d’Amèrica Llatina 
i Nord Àfrica.  
 
Les atencions a distància han representat el 23% del total 
d’atencions aquest any 2014, les atencions a la pròpia 
entitat el 52% i els acompanyaments un 25%. Els 
acompanyaments són aquells on el professional competent 
en llengua de signes acompanya la persona a altres 
recursos o serveis per rebre atenció, assessorament o 
realitzar gestions concretes. Les atencions a distància són 
aquelles on el mètode consultiu no és presencial sinó a 
través de videoconferència. Normalment són atencions que 
requereixen només d’una informació puntual i que no 
necessiten una atenció especialitzada ni un seguiment 
exhaustiu. 
 

Respecte a la TIPOLOGIA DE LES ATENCIONS, existeix una gran varietat en les 
intervencions educatives realitzades pel professional del servei durant l’any 2014: 

- En un 16% dels casos s’ha hagut de fer un recolzament i un suport en la 
tramitació de documentació bàsica com pot ser la sol·licitud de grau de 
discapacitat, la revisió del mateix, el trasllat d’expedient d’una altre comunitat, 
targeta de transport, padró, targeta sanitària, etc.  

- A més en un 14% del casos s’ha realitzat una orientació general sobre la 
comunitat sorda, els serveis i funcions de l’entitat i tota la seva xarxa associativa i 
recursos específics que poden ser d’ajuts per les persones amb discapacitat 
auditiva i les seves famílies.  

- En un 13% de les intervencions s’han realitzat accions relacionades amb gestions 
d’estrangeria, que són pròpies d’aquelles persones provinents d’altres països, 
principalment intervencions relacionades amb l’obtenció de la nacionalitat 
espanyola.  

- I un 6% de les intervencions realitzades han estat per situacions de violència 
domèstica cap a persones adultes. A continuació es pot veure un gràfic a la 
resta de demandes i la varietat de les mateixes. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

31 

Serveis de la FESOCA 

A continuació es pot veure un gràfic a la resta de demandes i la varietat de les mateixes. 
Tot i la classificació per tipologia de consultes, cal especificar que aquestes no són 
excloents; és a dir, com que la intervenció socioeducativa es dona des de una vessant 
global i integradora, una mateixa persona pot haver rebut orientacions sobre diferents 
aspectes.  

 
En relació a les ZONES D’INFLUÈNCIA, pràcticament la totalitat de les intervencions i 
seguiment s’ha donat a persones i famílies residents dintre de la província de Barcelona, 
sent beneficiaris del servei 36 municipis de la província. Només un 3% han estat provinents 
de la província de Lleida, un altre 3% de la província de Tarragona i només un 1% de 
Girona.  
 

El servei d’atenció social a persones sordes és un servei 
que treballa conjuntament i en COORDINACIÓ AMB 
ALTRES PROFESSIONALS, SERVEIS I /O INSTITUCIONS. 
Tal i com es preveia, la majoria de les coordinacions 
s’han fet amb professionals de l’àmbit social, 
principalment de Serveis Socials d’atenció primària. En 
segon lloc, s’ha donat força col·laboració amb 
professionals de l’àmbit educatiu com són els centres 
educatius, els CREDA o els EAP. Per últim, destacar 
l’àmbit sanitari on s’ha treballat conjuntament amb 
personal d’àmbit psiquiàtric, psicològic i geriàtric. 
Existeix un 4% de coordinacions amb altres sectors 
provinents de l’àmbit laboral per exemple. 
 

 
PROGRAMES SOCIALS 
Els Programes Socials són dissenyats per mirar de cobrir les necessitats generals del 
col·lectiu de persones sordes i millorar la qualitat de l’atenció cap el mateix. Durant el 
2014 els Programes destacats han estat: 
 

PROGRAMA D’AGRUPACIÓ RESIDENCIAL 
Aquest programa s’ha continuat oferint suport al programa creat l’any 
2005 a la residencia Benviure. Durant aquest any 2014 s’ha continuat 
oferint suport i recolzament tant a les 9 persones sordes i sord-cegues 
residents com als professionals del centre. Dues persones voluntàries 
han anat al centre residencial per oferir suport als residents. I s’han 
realitzat 13 visites de seguiment per part de l’educadora social de 
l’entitat. S’ha elaborat material adaptat en LSC per a l’estimulació 
cognitiva de les persones grans amb sordesa del centre.  A més, tenint en 

compte la finalitat d’estendre el programa a altres poblacions, aquest any s’ha contactat 
amb el centre residencial Allegra, situat a Sabadell, on s’estan arribant a acords per dur 
a terme el Programa. La col·laboració amb l’administració pública continua donant-se i el 
9 de setembre es va mantenir una reunió amb ICASS en la que es va parlar d’aquest 
programa d’agrupació i amb un compromís ferm per continuar amb el mateix.  
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PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 
El voluntariat a la FESOCA podria definir-se com una forma de participació activa de 
persones coneixedores de la llengua de signes que, de forma lliure i no remunerada, 
s’ofereixen per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la comunitat sorda.  
 
Aquest any 2014, hi ha hagut 20 persones sordes beneficiàries del Programa i 19 
persones oïdores voluntàries coneixedores de la LSC. S’han realitzat 45 reunions de 
seguiment i valoració de les diferents accions de voluntariat. Destacar algunes accions de 
voluntariat que es realitzen al Centre Penitenciari de Joves Quatre Camins, a l’escola 
l’Areny de Cornellà de Llobregat o al curs d’albabetització informàtica organitzat pel 
servei laboral de la FESOCA. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER L’ABORDATGE DE SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT.  
Dintre del Pla de Govern 2013-2016 de la Generalitat de Catalunya, s’inclou la 
realització d’unes sessions de treball interdepartamentals i multidisciplinàries liderades pel 
Departament de Benestar Social i Família per l’elaboració d’una Protocol específic per 
l’actuació davant situacions de maltractament a persones amb discapacitat. A aquestes 
sessions van ser cridats a participar els següents departaments i entitats: Departament de 
Benestar Social i Família, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Fiscalia Provincial 
Barcelona, Departament de Justícia, Departament d'Interior, Departament de Salut, 
Departament d'Ensenyament, Departament d'Empresa i Ocupació, Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Institut Català de les Dones, Fundació Vicki 
Bernadet, ONCE, ACAPPS, DINCAT, CCPC, ECOM, FEPCCAT i FESOCA.  
 
Per assentar les bases d’aquest protocol, encara de caràcter intern, ha estat necessari 
realitzar 15 reunions de treball. Les sessions de treball oficials i convocades pel 
Departament de Benestar Social i Família es van realitzar els dies 28 de Març, 9 i 23 
d’Abril, 7 i 21 de Maig, 4 i 18 de Juny, 24 de Juliol i 9 d’Octubre. Les reunions de treball 
intern entre les entitats, es van realitzar els dies 22 de Juliol, 16 i 23 de Setembre i 14 i 
24 d’Octubre.  
 
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH) 
Davant l’augment de la precarietat econòmica que cada vegada més està present en la 
comunitat sorda, l’augment de situacions en les que existeix un alt risc d’impossibilitat de 
mantenir-se al corrent de pagament dels préstecs hipotecaris i l’alarma ocasionada per un 

cas d’una mare amb sordesa i els seus fills susceptible de patir un 
desnonament; FESOCA i la PAH Barcelona van fer una primera reunió el 
17 de gener amb la finalitat de posar en marxa una sèrie d’activitats 
informatives a través de les associacions afiliades a la FESOCA així com 
fer el necessari per garantir l’accessibilitat comunicativa plena per les 
persones sordes a les assemblees de la PAH, així com un seguiment 
conjunt de casos amb l’educadora social de la FESOCA.  

 
SERVEI DE FORMACIÓ DE LSC 
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. 
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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 2-3 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” (30h) 
o Mòdul B: “ Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana” (30h) 
o Mòdul C: “Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana” (30h) 
o Mòdul D: “Gramàtica avançada de la Llengua de Signes Catalana (30h) 

 

- NIVELLS de la Llengua de Signes Catalana (LSC): 
o A1: “Introducció bàsica a la Comunicació amb la LSC” (120h) 
o A2: “Gramàtica i lèxic de la LSC” (120h) 
o B1: “Domini i habilitat de la LSC” (120h) 
o B2: “Ampliació i aprofundiment de la LSC” (120h) 

 
Durant l’any 2014 es var dur a terme les següents activitats: 

 13 XERRADES I CONFERÈNCIES a: Escoles de Primària i Secundària, i 
departaments de la Generalitat de Catalunya. 

 6 TALLERS a: departaments de la Generalitat de Catalunya i diferents empreses. 
 2 MÒDULS A (30 hores) a: departaments de la Generalitat de Catalunya, i 

empreses privades. 
 3 CURSOS DE NIVELL A1 (120h) a empreses privades. 

 

COORDINACIÓ DE CURSOS DE LSC IMPARTITS A LES ENTITATS 
AFILIADES 
A través de l’Àrea 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 2014 es va 
realitzar una REUNIÓ DE COORDINADORS el 19 de setembre a la 
que es va donar a conèixer la memòria de 2013 i l'informe dels 
cursos del període 2014-2015. La vocal de Política Lingüística, va 
donar a conèixer els objectius i accions que es portaran a terme, 
així com el resultat de la reunió del Consell Social de la Llei de la 
LSC. També es van acordar algunes modificacions de la normativa i 
la declaració de compromís del nou curs. 
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Al llarg del 2014 es van portar a terme 81 cursos de Llengua de Signes Catalana i es va 
formar en aquesta llengua a un total de 583 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. Del total de 661 
alumnes inscrits, van resultar aptes 583 alumnes, per tant el % d’alumnes aprovats és molt 
elevat (el 88%). 
 

 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 32 28 180 154 94 84 75 66 34 29 
Semestral   93 82 40 33 13 13 17 17 

Intensiu Juliol   49 44 20 19 5 5   
Intensiu Setembre   9 9       

TOTAL 32 28 331 289 154 136 93 84 51 46 
 
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’interès. A part 
d’atenció personalitzada als docents i enviar ofertes de feina, es realitzen diverses 
activitats dirigides als professionals. L’any 2014 es van realitzar dues reunions de 
professors: 
 
REUNIÓ EL 22 DE FEBRER A L’ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE SABADELL 

L'ordre del dia es va centrar en conèixer la situació política i 
econòmica de la LSC al territori català, mostrar les estadístiques dels 
alumnes que han realitzat la formació des de l'any 1993 fins al 
tancament del 2013 ( tot i la crisi, cada vegada hi ha més persones 
que s'apunten als cursos de LSC), qüestionaris i valoracions dels cursos 
del 2013, fer propostes per la III Trobada de professors de la LSC i 
informar sobre el termini per a la recepció de les conferències del V 
seminari de la LSC.  
 

El vicepresident de política lingüística de la LSC va explicar les gestions polítiques 
realitzades, les dificultats econòmiques per la crisi i que malgrat aquestes, l'administració 
pública catalana està a disposició de la comunitat sorda per buscar les alternatives 
econòmiques, a través de la via privada, entre d'altres.  
També es va parlar de les línies de treball que està duent a terme la vicepresidència i 
que pretén arribar als diferents organismes i institucions corresponents, així com buscar 
més implicació de la LSC a l'Institut d' Estudis Catalans, l'elaboració d'homologacions dels 
cursos de la LSC amb el disseny curricular equivalent al Marc Comú Europeu de 
Referència per a les Llengües, la revisió/valoració del perfil formatiu i de les titulacions 
existents del professorat al Departament d' Ensenyament, entre d'altres.  
Els presents es van mostrar satisfets amb les línies polítiques i amb el treball per part de 
la vicepresidència, així com també en els conceptes de la LSC proposats per donar-los a 
conèixer a la societat en general. Abans de finalitzar la reunió, el vicepresident va agrair 
a Iolanda Batet, coordinadora de formació de la LSC la seva tasca durant els últims 
quatre anys. Abans de finalitzar, es van realitzar propostes i suggeriments per part dels 
assistents, la majoria amb l'objectiu de millorar el perfil i la qualitat dels docents. 
 

REUNIÓ EL 13 DE DESEMBRE A LA CASA DEL MAR DE BARCELONA 
A la reunió es va parlar sobre el Premi al Foment de la LSC de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 
l'accés de la LSC a la portada del web de l'Institut d'Estudis Catalans, 
el Curs de Reciclatge per als professors/es sobre Didàctica i Lingüística 
Aplicada a la LSC, la transició de les titulacions, el foment de la difusió 
de la LSC en la societat perquè sigui el més visible possible. La 
conclusió va ser favorable i es respira un cert optimisme de cara al 
futur de la qualitat de la LSC. 
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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 2014, Webvisual.tv, la televisió en llengua de signes catalana de FESOCA ha 
mantingut els objectius plantejats durant els dotze 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 2014 de 
la secció Actualitat en substitució de la secció Tweets LSC. 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. 
 
Un altre canvi rellevant a l’any 2014 ha estat l’ampliació de continguts de totes les seves 
seccions: on abans es feia una notícia ara se’n fan tres. Durant l’any 2014, es van publicar 
un total de 796 notícies. D’altra banda s’ha canviat el disseny dels vídeos per a apropar-
se més als estàndards que marquen la resta de televisions i esser així més professionals. 
Així doncs, Webvisual.tv queda organitzada de la següent manera:  

 

 

 

 

 

NOTISORD NOTICIES ACTUALITAT ENTRETENIMENT 
Recull de notícies de la 

comunitat sorda 
Recull de notícies de la 

societat actual 
 

Breus notícies explicades 
en LSC 

Espai per fomentar l’oci i 
la participació a la vida 

social 

  

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 



 
 
 

 

36 

Serveis de la FESOCA 

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:”Amb les 
mans” documental de Sordpress sobre la comunitat sorda, Dia Internacional de les 
Persones Sordes a Cambrils, 14 increïbles esportistes sords, Viatge a Myanmar de la 
ma d’un matrimoni sord, Entrega de Premis Calafell i Tortosa, Homenatge a Fray 
Ponce de León etc. 
 

 Actualitat: diàriament es presenten quatre notícies de l’actualitat del país o de 
l’estranger, són més aviat notícies relacionades amb el món de la premsa rosa. 
 

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, i la plana web s’ha mantingut respecte les xifres de l’any anterior. Enguany 
parlem d’una mitjana d’unes 60.000 visites al mes, amb pics de gairebé 80.000 visites.  
 

Setmanalment Facebook continua rebent 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 1.259 seguidors (408 
seguidors més que l’any passat).  
 
 

 
ADAPTACIÓ DE MATERIALS AUDIOVISUALS A LA LSC 
Amb l’objectiu d’aconseguir la plena accessibilitat de les persones sordes en els diferents 
àmbits de la vida, l’equip de Webvisual, realitza l’adaptació de diferents continguts en 
llengua de signes catalana (LSC).  
 
Mitjançant el projecte “La mirada tàctil” iniciat amb la Diputació de Barcelona l’any 
2013, la Federació ha realitzat vídeos en LSC dels continguts dels museus que estan 
integrats a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. L’any 2013 es van 
realitzar 9 vídeos corresponents a 9 museus, i l’any 2014 s’ha continuat incorporant 14 
vídeos més. L’any 2015 es preveu realitzar els vídeos dels museus restants fins arribar a 
l’adaptació del 27 museus que conformen la Xarxa. Al següent link es poden trobar tots 
els vídeos que s’han elaborat dins d’aquest projecte: 
www.youtube.com/user/LaMiradaTactil/playlists.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


