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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 29 associacions de persones
sordes afiliades i 2 entitats col·laboradores. 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, 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
2015 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
L’òrgan suprem de govern, està presidit pel President/a de la Federació i es composa per representants
de cada associació membre. L'any 2015 es van celebrar 2 assemblees: Assemblea Ordinària el 16 de
maig i Assemblea Extraordinària el 12 de desembre.

La junta directiva
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. L'any 2015, es van realitzar 8 reunions de junta directiva

El consell d'associacions
Òrgan de caràcter consultiu, integrat pels presidents/es de les entitats afiliades, on s’informa, assessora i delibera sobre l’activitat de
FESOCA. Al mateix temps és un espai de trobada per contrastar opinions, exposar queixes i plantejar problemes sorgits a les
associacions. L’any 2015, es va celebrar un consell d'associacions el dia 14 de febrer.

JUNTA DIRECTIVA 2015

ANTONIO MARTÍNEZ, President
MARC CAMPS, Vicepresident i
Vocal Delegació Girona
IOLANDA BATET, Secretària General i
Vocal de Polítiques Sectorials
MENCHU GONZÁLEZ, Vocal de Política Lingüística
LIDIA SÁNCHEZ, Vocal Delegació Lleida
CARLOS GARCÍA, Vocal general

MEMBRES ASSOCIATS
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
ASSOCAICIÓ CENTRE DE PERSONES SORDES DEL BAIX EMPORDÀ
Cervantes, 8 -17200- Palafrugell (Girona)
E-mail: acpsbemporda@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 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 - 08401Granollers (Barcelona)
E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com
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 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
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. -08800Vilanova 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

MEMBRES COL·LABORADORS
ÀGILS ACCESSIBILITAT
Freser, 222, local 2/3 -08041- Barcelona
Telf.: 93 112 79 96/Fax: 93 246 66 89
E-mail: info@agilscomunicacio.com
APSO SERVEIS D’INTERPRETACIÓ
Travessera de Gràcia, 15, 3er2a -08021- Barcelona
Telf.: 655 93 78 76
E-mail: apso@interprets.org
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Treball en xarxa i
representació del
col·lectiu
Dins d’aquesta línia de treball es pretén tant mantenir i
impulsar contactes institucionals que permetin frenar la
retallada de drets i continuar amb la lluita per la igualtat i
l’accessibilitat comunicativa; com també fomentar el treball en
xarxa amb el Tercer Sector per afavorir el flux d’informació
bidireccional i en constant coordinació i també l’apoderament
de les associacions per continuar oferint serveis al col·lectiu de
persones sordes.
La representació política sempre representa un eix prioritari a
la entitat per poder continuar avançant en les polítiques de
igualtat i aconseguir els drets de les persones sordes. Per
aquest motiu, s’han realitzat diferents reunions, tant amb
altres entitats del Tercer Sector, com amb representants
polítics i l’administració pública.
D’aquesta manera es pretén avançar en els compromisos
polítics a favor del col·lectiu i continuar amb la lluita pel
foment de la igualtat d’oportunitats; i treballar en la
consecució dels drets com a ciutadans i en l’augment de la
sensibilització dels màxims representants sobre les necessitats
de les persones sordes.

Mantenir i impulsar
contactes institucionals
amb l’administració
pública

Participar en les xarxes
de treball disponibles

per la representació del col·lectiu
pel foment de la igualtat d’oportunitats
per la consecució de drets
per l’augment de la sensibilització dels màxims representants sobre les
necessitats del col·lectiu

per mantenir i enfortir les relacions entre entitats i altres agents del Tercer Sector

REPRESENTACIÓ POLÍTICA I
INSTITUCIONAL
L’entitat treballa en l’àmbit de la política social i manté
relacions i contactes amb diferents institucions públiques i
privades, al mateix temps que forma part com a membre
ordinari de la Confederación Estatal de Personas Sordas de
España (CNSE) i del Comité Catalán de Representantes de
Personas con Discapacidad (COCARMI). També forma part i
manté contactes amb altres entitats del Tercer Sector Social.
COCARMI
• 13 reunions del comitè executiu
• 6 reunions amb formacions polítiques amb motiu de les eleccions del 27/S
• Trobada amb els representants del grups parlamentaris amb motiu del deute de la Generalitat amb les entitats socials
• Reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya
• Reunió del Consell de la Discapacitat de CAatlunya (CODISCAT)
• Recepció al Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

CNSE
• 2 conferències de presidents de la CNSE
• 1 assamblea
• 3 accions conjuntes: Reunió FESOCA, CNSE, FEDS i FESC / Recollida de signatures "Afirma tus derechos contra el copago
confiscatorio" / 30º Aniversari EUD

ENTITATS DEL TERCER SECTOR
• Participació a la jornada de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
• Participació en el Dia Internacional de la Sordceguesa juntament amb APSOCECAT i ONCE Catalunya.
• Participació en IX edició dels Premis Solidaris ONCE Catalunya

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
• Reunió amb el Director territorial del Servei d'Ocupació de Catalunya a Lleida
• Reunió amb el servei SOC i el Servei de Orientació i Mediació de Treball de Catalunya
• Reunió amb el Departament de Benestar Social i Familia de Lleida
• Reunió amb el Conseller de l'Interior de la Generalitat de Catalunya
• Reunió amb el Departament de Salut de Lleida
• Reunió amb la Secretaria de Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP)
• Reunió amb el Conseller de Cultura, el Sr. Ferran Mascarell
• Reunió amb el Departament de Política Lingüística de Catalunya
• Reunió amb la Sra. Teresa Mª Fandós, diputada delegada de Benestar Social de l'Àrea d'Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona
• Reunió amb la Segona Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i la Consellera de Drets Socials del IMPD.
• Participació a la jornada sobre l'atenció a persones amb discapacitat organitzada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
• Membre del jurat del primer Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana (guardó institucional del Govern de Catalunya)

GRUPS POLÍTICS
• Reunió amb el Consellers del Grup Municipal CIU de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
• Assistència a l'acte central del candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona
• Reunió amb els representants de l'àrea de Polítiques de Discapacitat del PSC
• Assistència a la jornada "Treballant capacitats, consolidant drets" del PSC
• Reunió amb la CUP

Accions de
sensibilització,
difusió i informació
De cara a la conscienciació, la informació i la difusió sobre les
característiques i necessitats del col·lectiu a la societat, s’han
realitzat activitats per establir estratègies de comunicació
externa i accions de sensibilització, tant a través dels mitjans
de comunicació com de la difusió d’accions de la xarxa
associativa, que poden ser d’interès per a la població en
general, promovent, d’aquesta manera, una major cohesió i
integració social.
Aquestes activitats, conjuntament amb la informació a
particulars que s’han mostrat interessats per aquest col·lectiu,
responen a l’objectiu de donar visibilitat a la Comunitat Sorda,
fomentant una perspectiva positiva de la sordesa (vista com
una característica i no com una discapacitat) i promovent els
seus valors i identitat cultural. Aquest punt se’ns planteja com
un eix indispensable per continuar millorant la situació del
col·lectiu i contribuint a la normalització social de les persones
sordes i la Llengua de Signes.
Dins d’aquesta gran línia d’actuació es troben totes aquelles
accions que es centren en promoure el coneixement i la
visibilitat del col·lectiu de Persones Sordes. Així mateix, amb la
implementació d’activitats que es detallen al llarg d’aquest
punt, es pretén aconseguir els següent objectius:

Realitzar accions de
sensibilització, difusió i
informació

Realitzar accions de
difusió de les activitats i
informació d’interès

Sensibilitzar i informar

sobre les característiques i necessitats de les Persones Sordes
sobre la necessitat d’eliminar barreres de comunicació, en els medis de
comunicació i a les xarxes socials.

per a la xarxa associativa amb l’objectiu de fomentar la cohesió social.

sobre les característiques i les necessitats del col·lectiu
sobre els recursos i serveis disponibles.

MITJANS DE COMUNICACIÓ,
DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Amb l’objectiu de transmetre una imatge positiva, correcta i
real de les persones sordes i de la comunitat sorda en general,
la FESOCA atén les demandes dels mitjans de comunicació,
proporcionant a la societat l’apropament a la comunitat sorda i
fent possible que conegui les característiques, peculiaritats,
activitats destacades, treball i accions específiques que afecten
directament al col·lectiu, donant protagonisme a les persones
sordes de l’entitat i a les seves vides.
Com ja hem comentat, la Federació de Persones Sordes de
Catalunya és una entitat formada, des dels seus orígens, per
associacions de persones sordes que es troben repartides per
tot el territori català. Aquestes associacions són, a la vegada, el
motor de la Federació, per aquest motiu, l’objectiu fonamental
d’aquesta es centra en fomentar les activitats culturals del
moviment associatiu, intentant sensibilitzar a la societat sobre
les necessitats i demandes del col·lectiu, a través de polítiques
de comunicació i difusió. Amb l’objectiu de potenciar la
visibilitat i la responsabilitat de les associacions de persones
sordes afiliades, així com fomentar la capacitat organitzativa i
la implicació d’aquestes persones en les associacions, les
accions previstes i realitzades es difonen a la resta d’entitats
afiliades i a d’altres que poden estar interessades en els
esdeveniments.

Intervencions en els diferents mitjans de comunicació i notes de premsa amb
l'objectiu de proporcionar a la societat l’apropament a la comunitat sorda, fent
possible que es coneguin les característiques, peculiaritats, i activitats destacades.

27

318

Accions de difusió de les activitats culturals del moviment associatiu que
han propiciat que les actuacions de la nostra xarxa associativa arribin a un
gran volum de persones i s’aconseguís d’aquesta manera una major
participació, fent la xarxa associativa més forta

113

Accions amb entitats externes a la FESOCA i el sector de la discapacitat
per sensibilitzar a la societat i fer visible el col·lectiu, així com les seves
necessitats

224

Consultes gestionades de persones interessades (estudiants, familiars de
persones sordes, professionals...),relacionades amb les característiques de les
persones sordes, la llengua de signes, les seves necessitats, les manifestacions
culturals, les associacions existents, així com els serveis que ofereix la Federació

XARXES SOCIALS
La creació de les xarxes socials han suposat per al col·lectiu de
persones sordes, una autonomia comunicativa molt important.
A més, els hi permeten posar-se al corrent de les accions que
s’organitzen i que succeeixen al seu voltant de forma immediata,
col·laborativa i accessible.
Per aconseguir una major difusió de les activitats programades
per la FESOCA i/o per les associacions, així com amb l’objectiu
d’augmentar la participació del col·lectiu en les mateixes,
s’utilitzen xarxes socials com el Facebook, Twitter..., ja que es
poden incloure vídeos en Llengua de Signes Catalana, que
permeten exposar el contingut de les activitats previstes fent ús
del codi comunicatiu compartit pel col·lectiu sord.

419 twitters seguits des de l'entitat
1998 seguidors de FESOCA

A la web www.fesoca.org es pengen notícies
en format text amb el vídeo signat
en LSC, sent accessibles.

Facebook FESOCA
(publicacions institucionals)
Facebook MOVIMENT ASSOCIATIU
(activitats de les associacions afiliades)

Activitats culturals
i polítiques sectorials
Una altra de les responsabilitats de la Federació és la
representació a nivell autonòmic de les associacions que la
integren, coordinant i treballant amb elles de forma
cooperativa, per tal d’atendre les necessitats del moviment
associatiu, enfortir i consolidar l’apoderament de les mateixes,
i per a que siguin autosuficients en la representativitat davant
de les institucions de la zona, i en la gestió de les seves pròpies
activitats. Així mateix, s’estimula el treball en xarxa i el suport
de la Federació a les seves associacions, impulsant accions des
del teixit associatiu.

62º Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Lleida
62º Aniversari de l’Agrupació de Sords de Vic i comarques
Homenatge a Fray Ponce de Leon del Casal de Sords de Barcelona

40º Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Badalona
4º Aniversari de l’Associació de Sords de Canovelles
6º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Cambrils
IV Marxa Popular i de BTT del Centre de Persones Sordes de Maresme a Mataró

Inauguració del local social de l’Associació de Persones Sordes de Calella de la Costa
30º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Mollet del Vallès
40º Aniversari de l’Agrupació de Persones Sordes del Ripollès

A més, des de la Federació, es treballa en la sensibilització de la
societat en general, les característiques, necessitats i capacitats
de les persones sordes; així com s’intenta mostrar el valor de
les característiques intrínseques de la Comunitat Sorda, a
través de l’organització de les activitats de sensibilització.
Durant aquest any 2015, s’han portat a terme 3 accions de
rellevància.

I Fòrum de la Comunitat Sorda a Girona
El programa es va basar en la projecció d’una sèrie de fotografies històriques que confirmaren l’important llegat de la
comunitat sorda de les associacions de Girona, així com dos reportatges/entrevistes a diferents persones sordes de la
província sobre diferents temes que afecten a la qualitat de vida, amb l’objectiu de construir un futur de qualitat i en
igualtat de condicions. Seguidament es va portar a terme un debat per part del públic assistent, que va participar amb
molt d’interès i amb una gran assistència.

I Premi de LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana
Coincidint amb el V aniversari de l’aprovació de la Llei de la LSC, es va portar a terme un acte institucional per part de la
Direcció de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i FESOCA, en el que es va fer
entrega del I Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana. El guardó pretén reconèixer les persones, entitats i
iniciatives que contribueixen al foment, la difusió i el prestigi de la Llengua de Signes Catalana. Té caràcter biennal i forma
part dels guardons oficials de la Generalitat de Catalunya en relació amb la projecció i el foment de les llengües a
Catalunya.
Els guanyadors del I Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana van estar:
- En la categoria de persona signant en llengua de signes catalana, per la seva trajectòria en el foment de la llengua de
signes catalana, el professor Juan Frigola Masclans.
- En la categoria d’entitat que ha destacat en el foment de la llengua de signes catalana, l’Escola Tres Pins de Barcelona.
- En la categoria d’iniciativa, projecte, estudi o recerca de foment de la llengua de signes catalana, la televisió digital
Webvisual TV.
L'acte de lliurament va tenir lloc el dia 3 de juny de 2015 al Palau de la Generalitat.

Dia Internacional de les Persones Sordes 2015
El Dia internacional de les Persones Sordes (DIPS), establert per la Federació Mundial de Sords (WFD) l’any 1958, es
celebra anualment durant l’última setmana de Setembre. L’any 2015 i degut a una coincidència de dates amb les
Eleccions Autonòmiques de Catalunya, es va haver d’aplaçar al següent cap de setmana, celebrant-se el dissabte 3
d’octubre.
Com cada any i amb l’objectiu de fer partícips a les diferents associacions de persones sordes, el Dia Internacional de les
Persones Sordes de Catalunya 2015, va ser organitzat de forma conjunta amb la col·laboració de l’Agrupació de Persones
Sordes de la Garrotxa. La jornada es va desenvolupar en la ciutat d’Olot (Ripoll).
Es van portar a terme accions al llarg del dia amb l’objectiu d’intentar augmentar la visibilitat de les persones sordes en la
societat actual, fer evident les barreres comunicatives i les necessitats del col·lectiu, i reclamar l’atenció dels polítics i
ciutadans en general. I es van realitzar també, diferents manifestacions culturals per difondre la Llengua de Signes
Catalana, a la vegada que aquestes, eren interpretades i traduïdes a la llengua oral per a les persones oients que van
participar.
Amb l’objectiu de que l’assistència al Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya fos la més alta possible, des
de FESOCA es va portar a terme un pla de difusió mitjançant el mailing, en el que es va adjuntar el cartell i el programa
elaborats per a la jornada, així com la fitxa d’inscripció amb les activitats a escollir, el mapa de la situació i altra
documentació. A més d’utilitzar les xarxes socials (Facebook del Moviment Associatiu de FESOCA), la televisió digital a
través d’internet en Llengua de Signes Catalana i mitjançant textos (Webvisual.tv), i a través de la realització de la roda de
premsa del 17 de Setembre a l’Ajuntament d’Olot.

Durant el matí, es van organitzar diferents punts de sortida d’autocars, encara que, el punt de sortida més important va
ser el situat a la Plaça de Catalunya, a Barcelona, i que van recollir als participants inscrits amb anterioritat al DIPS. El
destí va ser el recinte ferial de la ciutat de Ripoll, Olot, des d’on es va iniciar la Marxa Popular per a la que es va dissenyar
i elaborar una pancarta portada per la capçalera de la manifestació fins l’Església de Sant Esteve: "Persones sordes,
persones amb capacitats”. Posteriorment, es va procedir a la lectura del manifest, que s’elabora anualment per a aquesta
celebració. I per finalitzar, es van realitzar algunes expressions culturals dels diferents grups d’edat dins del col·lectiu de
persones sordes (persones grans, joves, col·lectiu LGTB, etc.) A més, es va realitzar la foto de família.
Al migdia es va portar a terme el dinar popular i de germanor al pavelló firal, en el que posteriorment es van realitzar la
resta d’activitats i manifestacions culturals i lúdiques per a totes les edats i també, l’acte de clausura.

POLÍTIQUES SECTORIALS
FESOCA promou tot tipus d’accions informatives i culturals per
al foment de la cultura i l’accés a la informació del col·lectiu,
principalment, orientades a aquells sectors de la població que,
formant part del col·lectiu de persones sordes, presenten un
major risc d’exclusió social i major vulnerabilitat. Aquests
sectors de la població són: LGTB, Persones Grans, Joventut i
Dona

Assistència a la XVII Assemblea de la CJS-CNSE
Va tenir lloc a Madrid el 2 de febrer i van participar 27 delegats de diferents
federacions i associacions afiliades a la CNSE, amb l’objectiu de definir les línies
d’actuació de la CJS-CNSE i ratificar i legitimar les accions portades a terme i per
desenvolupar. A aquesta activitat va assistir una de les representants de la Comissió
de Joventut de FESOCA, que a més, va ser entrevistada per explicar les seves
impressions sobre el desenvolupament de l’assemblea.

Conferència-taller : Les persones grans tenen sexe?

0

La conferència es va celebrar amb la col·laboració de ADCS-Difusord i es va basar en la sexualitat de
les persones grans. La conferència, impartida per la Doctora Rosario Jiménez, responsable de
projectes d’Atenció Primària del CAP de Vallcarca, va trencar amb alguns tabús i estereotips sobre
el sexe del col·lectiu de persones grans, de forma molt clara, amena i divertida. Posteriorment, es
va portar a terme un col·loqui, en un ambient distès i de confiança propiciat per tots els presents i
que va ajudar molt a aclarir tot tipus de dubtes dels membres d’aquest col·lectiu respecte a la
sexualitat en aquesta etapa de la vida.

Assistència a la 37 Assemblea del Consell
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Dos de les delegades de la Comissió de Joventut de FESOCA, van assistir el passat 28 de febrer, a
l’aprovació dels comptes, la memòria, el pressupost i el projecte d’aquest any. Un aspecte a
destacar és que les representants, van acordar amb la presidència d’aquest consell, portar a
terme accions per afavorir l’accessibilitat comunicativa dels joves sords en l’àmbit educatiu i
laboral.

Visita a l'exposició Humans Bodies

1
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La Comissió de Joventut de FESOCA va organitzar una visita el col·lectiva el passat 28 de
febrer a l’exposició de Human Bodies de Barcelona, donant resposta a la demanda rebuda
per part d’alguna joves sords. Aquesta visita es va portar a terme amb l’acompanyament
d’un intèrpret de Llengua de Signes Catalana, que interpretava els continguts de
l’audioguia. Els 26 participants van valorar la visita d’una forma molt positiva, una activitat
diferent a les anteriorment fetes i molt interessant.

Presentació del llibre "Inspiracions compartides"
La Comissió de Joventut de FESOCA va organitzar una visita el col·lectiva el passat 28 de febrer a
l’exposició de Human Bodies de Barcelona, donant resposta a la demanda rebuda per part d’alguna
joves sords. Aquesta visita es va portar a terme amb l’acompanyament d’un intèrpret de Llengua de
Signes Catalana, que interpretava els continguts de l’audioguia. Els 26 participants van valorar la
visita d’una forma molt positiva, una activitat diferent a les anteriorment fetes i molt interessant.

Excursió de la comissió de Gran Gran a "Girona temps de flors"
La Comissió de Gent Gran va organitzar el 12 de maig, dins la setmana de Temps de Flors. Van
participar-hi 30 persones acompanyades per tres responsables de la comissió organitzadora.
L’exposició es va portar a terme en el centre ciutat de Girona, al ser un recorregut molt ampli,
el grup es va dividir en dos: un va fer el recorregut llarg i l’altre el curt. Tots els participants
van gaudir del dia, fent un dinar de germanor i per la tarda, tornaren a Barcelona.

VI Fòrum de la Joventut Sorda de Catalunya
Es va portar a terme a la ciutat de Barcelona el 23 de maig, acollint a una vintena de
joves que participaren a la xerrada informativa de la Comissió de Joventut de FESOCA. Es
va portar a terme un debat sobre la necessitat de crear una comissió d’estudiants sords,
ja que dins del col·lectiu de joves sords, hi ha moltes queixes per la falta d’accessibilitat a
les aules, falta de professionals de la interpretació, incompliment de vàries lleis que
emparen els Drets dels alumnes sords a disposar de tots els medis necessaris per poder
accedir al sistema educatiu en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

1
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IV Trobada de Gent Gran Sorda de Catalunya
Al llarg del cap de setmana del 13 i 14 de juny, es va celebrar amb èxit, la IV
Trobada de Gent Gran Sorda a Santa Susana (Barcelona), organitzada per la
Comissió de Gent Gran de FESOCA. Es van realitzar diferents activitats i el
nostre president va assistir a la clausura del mateix.

Participació a la manifestació del "Dia del Orgullo Gay"
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Un grup de membres de diferents entitats LGTB, entre les que es trobava la Comissió
LGTB de FESOCA, van participar en la manifestació del Dia del “Orgullo Gay” celebrat
a la ciutat de Barcelona. A part de la gran assistència de persones com a mostra de
suport i reconeixement d’aquest dia, el grup LGTB sord es va trobar amb l’alcaldessa
de la Ciutat, Ada Colau, amb la que es van fotografiar.

Reunió del Consell Consultiu de Majors CNSE
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Les dues representants de la Comissió de FESOCA, que a la seva
vegada formen part del Consell Consultiu de la Tercera Edat Sorda de
la CNSE, van assistir a una reunió d’aquest organisme per preparar la
Trobada de Gent Gran Sorda, que va tenir lloc a Sevilla el mes de
Novembre.

VII Fòrum LGTB

1

El VII Fòrum de LGTB de la Comunitat Sorda catalana, organitzat per la Comissió LGTB de FESOCA
amb la col·laboració del Casal Lambda, es va portar a terme a la ciutat de Barcelona el 17
d’octubre. Com a ponents es va comptar amb la presència de l’Associació de famílies LG i un
advocat del Casal Lambda. Van tractar el tema de l’adopció i/o acollida de nens per part de
famílies gais i lesbianes. Posteriorment, es va projectar un documental sobre les diferents
experiències de cinc famílies gais i lesbianes. Els assistents van considerar el fòrum molt
interessant i informatiu pel col·lectiu de persones sordes LGTB.

XI Trobada de Joves Sords de Catalunya

1

Aquesta es va celebrar a Barcelona els dies 30 d’octubre i 1 de novembre amb un
programa ple d’activitats dirigides als joves participants: taller de teatre, xerrada sobre el
present i el futur del moviment juvenil sord, festa de Halloween, etc. La trobada és una de
les activitats anuals que major acollida té entre els joves sords i malgrat va ser organitzada
pels nous membres de la Comissió de Joventut, que no tenien experiència prèvia, el
resultat va ser molt positiu.

Jornada de la Dona Sorda

1

Es va portar a terme a la Casa el Mar de Barcelona el 28 de novembre, amb l’assistència
d’unes 150 persones sordes. Es van realitzar diferents xerrades: Associació Grup AGATA (que
va parlar sobre el funcionament i els objectius de l’associació de dones afectades pel càncer
de mama); Grup de Psicooncologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (que va
profunditzar en els aspectes psicosocials del càncer de mama); i la Asociación Española
Contra el Cáncer (que va explicar mesures de prevenció del càncer de mama). Després del
descans, sis dones sordes van exposar la seva experiència en relació als diferents tipus de
càncer. Els assistents van estar molt interessats.

Serveis de la
FESOCA
SERVEI DE FORMACIÓ DE LSC
La FESOCA com a 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 ús de la llengua de signes catalana, mitjançant l’Àrea
de Política Lingüística de la FESOCA. El Servei de formació de
FESOCA 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 i persones 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 les necessitats de
les persones sordes i la importància de l’ús de la llengua de
signes catalana (LSC), impulsant la formació i l’aprenentatge de
la LSC entre les persones oïdores.
ACCIONS FORMATIVES

19
Accions
formatives

A petició de diferents empreses i entitats, es realitzen xerrades, tallers i mòduls de
comunicació en llengua de signes catalana amb l'objectiu de 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 un nivell bàsic de LSC adaptat a les necessitats específiques
del seu àmbit de treball.

COORDINACIÓ DE CURSOS DE LSC IMPARTITS A LES ENTITATS AFILIADES

82
Cursos

691
Alumnes

48
Docents
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. Es 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, es convoquen reunions periòdiques amb els coordinadors dels
cursos que organitzen les entitats afiliades. L'any 2015 es van realitzar tres reunions de
coordinadors.

PROFESSIONALS DE LA LSC
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,
com va ser el curs de reciclatge "Taller de Didàctica de la LSC" que es va realitzar els dies 18 i
19 de setembre.

SERVEI LABORAL
El Servei Laboral de FESOCA ofereix un suport integral a les
persones sordes de tota Catalunya per a la seva inserció al món
laboral. Des del 2004, les accions realitzades estan regulades
pel Certificat de Qualitat ISO 9001:2008 i des del maig de 2015,
està inscrit com a Agència de Col·locació amb el núm.
0900000221.

Població atesa

Orientació i
formació

Intermediació
laboral

Durant l’any 2015,
s’han atès un total de
276 persones sordes
sol·licitants de feina,
tot i que les que han
realitzat un itinerari de
formació, suport social
i/o inserció laboral 130

Un
dels
objectius
principals del nostre
servei ha estat ORIENTAR I
FORMAR a les persones
sordes per aconseguir la
seva inserció en el
mercat laboral.

Promoure i facilitar la
integració
de
les
persones sordes en el
mercat laboral ha estat el
segon gran objectiu del
Servei Laboral.

PERSONES

L’atenció directa a les
persones usuàries s’ha
desenvolupat a traves de
diverses
accions
d’orientació:

62%
Homes

38%
Dones

61
Sessions d’acollida i
informació

GRAU DE
DISCAPACITAT

35%
fins el 65%

65%
+ del 65%

LLOC DE RESIDÈNCIA
Donat que la seu de les
nostres oficines està
ubicada a Barcelona, el
92,4% de les persones
ateses són residents en
aquesta província. La
resta de persones
provenen de Girona un
1,5%, de Lleida un
2,3% i de Tarragona un
3,8%.

477
Tutories de seguiment

30
Sessions grupals de
formació

A més d’accions formatives
sobre
tècniques
de
recerca de feina, també
s’han dut a terme 2
cursos específics sobre
noves tecnologies on el
personal docent també
tenia discapacitat auditiva:
Curs d’alfabetització
informàtica
(60 hores)

PROCEDÈNCIA
Durant el 2015 s’han
atès
23
persones
immigrants (un 17,6%
del total).

Curs per a la
comunicació a distància
(12 hores)

325

Inserció
laboral
L’any
2015
s’ha
aconseguit un exorbitant
increment del número de
contractacions, passant
de 67 l’any 2014, a 115
insercions l’any 2015.
Això
suposa
un
increment del 72%.

Contactes de prospecció
i sensibilització
empresarial

77
Noves empreses
col·laboradores
La gestió d’ofertes de
feina implica la difusió
via e-mail a les persones
tutoritzades, l’orientació
individualitzada sobre les
diferents ofertes, la
preselecció dels candidats
més adients, l’enviament
a l’empresa dels CV i la
gestió de les entrevistes
de feina.

149
Ofertes de feina
gestionades
També es realitza un
acompanyament en el
procés de selecció als
participants
que
ho
requereixin
i
un
seguiment a la inserció,
mantenint el contacte
amb l’empresa per a
qualsevol consulta o
incidència que pogués
succeir

115
Contractacions
DURADA CONTRACTES
Indefinits

3%

Més d’un any
6 a 11 mesos

24%
11%

Menys
de 6 mesos
Durada
indeterminada

44%
18%

Tot i que la contractació
en el mercat protegit ha
continuat
essent
majoritària, la inserció en
el
mercat
laboral
ordinari s’ha mantingut
en el 24% i, en
comparació amb el 2014,
enguany s’han formalitzat
12 contractacions més.
CET
Empresa Ordinària
98%
76%
61%

75%

24% 25%
39%

2%

2012 2013 2014 2015

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 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
Servei especialitzat en llengua de signes, que
ofereix atenció integral i suport a la població amb
discapacitat auditiva i a qualsevol persona
vinculada amb aquesta (per vincles familiars,
laborals, etc.), així com als professionals de
l’atenció a les persones de serveis municipals i/o
altres “ens” locals, que per alguna necessitat de la
seva feina requereixen d'un suport o orientació
envers el col·lectiu de persones sordes.

119 atencions
El 23% han estat a persones/famílies immigrades

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.

Programa d'Agrupació Residencial
Creat l'any 2015, es potència l'agrupació de persones sordes
amb dependència en centres residencials geriàtrics, de
manera que es garanteixi la comunicació entre iguals,
evitant l'aïllament social i el deteriorament cognitiu que es
pot produir per aquesta causa. A finals A finals de l’any 2015
hi havia un total de 12 persones sordes i 3 persones sordcegues residents a la residència Benviure

216 acompanyaments

Atenció Psicològica en llengua de signes

130 accions de coordinació

Des de l’any 1997 la FESOCA té el compromís de lluitar per
una atenció psicològica accessible en LSC. Al llarg dels anys
s’han realitzat 4 convenis de col·laboració (Fundació Vidal i
Barraquer, Aidam Terapia, PsicoSord i Psicologia Vilanova)
per tal d’oferir atenció psicològica en LSC i especialitzada en
la discapacitat auditiva i de forma gratuïta i/o amb tarifes
reduïdes pel col·lectiu. En total durant aquest any s’ha atès
un total de 120 persones.

a diferents serveis o
recursos públics i privats per rebre atenció, assessorament
o realitzar accions concretes
amb altres

professionas, serveis i/o institucions

Tipologia de les atencions:
Existeix una gran varietat en les interrvencions.
Âmbit laboral
Prestacions/pensions
Habitatge
Ajudes Tècniques
Gestions Estrangeria
Doc. Bàsica
At. Psicològica
Associacionisme
Orientació Gral i Com. Sorda
Estudis/Formació
Violència Domèstica
Mediació Familiar

Programa de Voluntariat
21 persones sordes beneficiàries del Programa
7 persones oïdores voluntàries coneixedores de la LSC
51 reunions de seguiment i valoració de les diferents
accions de voluntariat

Unitat d'atenció a la dona
S’ofereix tenció específica a les dones que ho requereixin,
fent especial èmfasi en la prevenció de la violència de
gènere i atenent amb especial prioritat a aquelles dones que
es troben en una situació de risc. Durant el 2015 s’ha atès un
total de 28 dones sordes, 3 d’elles en situació de violència i 4
en situacions de vulnerabilitat

SERVEI D’INTÈRPRETS
Un dels mitjans més efectius amb els que compten les
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 des de que va
començar la seva activitat, l’any 1990.
L’objectiu del servei és eliminar les barreres de comunicació
entre les persones sordes i les oïdores que desconeixen la
llengua de signes, i permetre l’accés de les primeres a la
informació i la comunicació en la seva pròpia llengua. El
professional 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). L’intèrpret actua com a vehicle transmissor
de la informació sense afegir informació ni estat d’opinió al
contingut que està expressant la persona sorda i/o oïdora.
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SALUT: visites mèdiques a CAPs, hospitals, especialistes, centres de salut mental, mútues privades, rehabilitacions, urgències

26%

ACTES: conferències, jornades, actes polítics, premis, exposicions museus, cicles de xerrades, juntes d’accionistes
13%
LABORAL: reunions treballadors col·lectives i individuals, entrevistes de feina, formacions internes d’empreses, reunions sindicals
12%
GESTIONS: tràmits vida diària (gestions personals

11%
JURÍDIC: notaris, advocats, jutjats, reconeixements mèdics, entrevistes amb equips d’assessorament penal
10%
REUNIONS: gestions FESOCA
7%
MITJANS DE COMUNICACIÓ: informatius BTV, gravacions spots publicitaris, retransmissions per internet (streaming)
6%
SERVEIS SOCIALS: assistents socials, SAIER, EAIA, atenció domiciliària, residències geriàtriques, centres penitenciaris
5%
GESTIONS A ORGANISMES PÚBLICS: Hisenda, Seguretat Social, Policia, Trànsit, OACs,
5%
EDUCACIÓ: tutories, reunions de pares, AMPA, reunions multidisciplinars
4%
ACTIVITATS CULTURALS MOVIMENT ASSOCIATIU
1%

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.
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.
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visites

Com a novetat a l’any 2015 s’han incorporat dos nous espais:
“Moviment associatiu” que ens adreça directament a la pàgina
de Facebook de FESOCA del moviment associatiu, i una nova
secció d’entreteniment “Quin Món!” on podem descobrir tot
un seguit de novetats molt curioses.

