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PRESENTACIÓ
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) és
una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1979 i que
compta amb 30 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).
Com a reconeixement social de la tasca de l’entitat, el
Ministerio del Interior, va declarar d’utilitat pública a la
Federació de Persones Sordes de Catalunya, prèvia
presentació de sol·licitud per part de l’entitat, publicant-se
al BOE a l’ordre INT/3327/2006.
Es regeix pels estatuts modificats i aprovats per l'Assemblea
General del dia 24 de març de 2012, inscrits en el Registre
d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques el 21 de setembre de 2012.

Òrgans de govern
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. El 11 de juny
de 2016 es va celebrar la Assemblea Ordinària de l’entitat.
LA JUNTA DIRECTIVA: És l’òrgan de representació de
FESOCA, exerceix totes les funcions de govern no
reservades en exclusiva a l’Assemblea General. 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. Les reunions
de Junta Directiva es van celebrar a les dates següents: 22
de gener, 11 de març, 20 de maig, 1 de juliol, 23 de
setembre, 4 de novembre i 16 de desembre.
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 2016, es van celebrar dos
CiA:
Associació de Persones Sordes de Cambrils - 27 de febrer
Agrupació de Persones Sordes de Vic - 5 de novembre

Junta Directiva de FESOCA
2016
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Associacions membre
BARCELONA
Badalona: Llar de Persones Sordes de BADALONA
Barcelona: Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE)
Associació de Difusió de la Comunitat Sorda (ADCS)
Casal de Sords de Barcelona (CSB)
Cercle d’Artistes Sords Units (ASU)
Centre de Difusió Audiovisual (VGB)
Centre Recreatiu Cultural de Sords (CERECUSOR)
Calella: Associació de Persones Sordes de CALELLA de la Costa
Canovelles: Associació de Sords de CANOVELLES
Granollers: Associació de Persones Sordes de GRANOLLERS
Manresa: Casa Social del Sord de MANRESA i Comarques
Mataró: Centre de Persones Sordes del Maresme a MATARÓ
Mollet: Asociación de Personas Sordas de MOLLET del Vallès
Pineda de Mar: Agrupació de Persones Sordes del MARESME
Sabadell: Associació de Sords de SABADELL
Sant Cugat del Vallès: Centre d’Estudis de Llengua de Signes Catalana
Sant Just: Casal de Persones Sordes de SANT JUST i Comarques
Terrassa: Asociación de Personas Sordas de TERRASSA
Associació de Premsa de la Comunitat Sorda
Vilanova i la Geltrú: Cercle de Sords de VILANOVA i la Geltrú
Vic: Agrupació de Sords de VIC i Comarca
TARRAGONA
Cambrils: Associació de Persones Sordes de CAMBRILS
Reus: Associació de Sords de REUS
LLEIDA
Lleida: Llar de Persones Sordes de LLEIDA
GIRONA
Blanes: Associació de Persones Sordes de BLANES i la Selva
Girona: Associació GIRONINA de Sords
Olot: Agrupació de Persones Sordes de la GARROTXA
Palafrugell: Associació Centre de Persones Sordes del BAIX EXPORDÀ
Ripoll: Agrupació de les Persones Sordes del RIPOLLÈS
MEMBRES COL·LABORADORS
APSO SERVEIS D’INTERPRETACIÓ
AGILS ACCESSIBILITAT
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Personal
En finalitzar l’any 2016, el 45% de la plantilla estava format
per intèrprets de llengua de signes. El 55% restant
correspon a personal tècnic, Quant a la distribució per
sexe, 70% correspon al sexe femení i el 30% al sexe masculí.

Transparència
L’any 2016, el 79% de les fonts de finançament de la
FESOCA han provingut de fons públics, per tant, els fons
privats han suposat el 21% del finançament. A la gràfica
següent es pot observar la distribució dels mateixos.

FONS PRIVATS: 21%
FONS PÚBLICS: 79%

Diputacions 3%
Ajuntament de Barcelona
3%

Generalitat de Catalunya
63%

Gobierno España
(a través de CNSE)

10%
Fundación
ONCE
6%

Serveis a entitats
i fons propis
15%
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TREBALL EN XARXA I REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU
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 Confederació Estatal de Persones Sordes d'Espanya (CNSE) i 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.
Accions de representació Institucional
Durant el 2016 s'han realitzat en 17 trobades:
Reunió amb l’Institut d’Estudis Catalanes (IEC) i signatura conveni
Reunió amb el Departament de Salut a Lleida
Presentació del material divulgatiu de la LSC
Trobada amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Reunió amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Sessions fotogràfiques del Diccionari de Butxaca de la LSC
Reunió amb el president de la Comissió del Procés Constituent al Parlament de Catalunya
Reunió a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Lleida
Reunió amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Reunió amb el Departament de Benestar Social de Girona
Recepció a la LSC en el Parlament de Catalunya
Sessió de treball del pla d’accessibilitat a l’Ajuntament de Gironella
Jornada de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Reunió amb ACILS
Jornada d’Educació Bilingüe
Participació a la IV Conferencia Internacional de Traducció Audiovisual CITA4
Acords de col·laboració amb OCINE

Accions amb la CNSE
Durant el 2016, com a membre ordinari ha estat present, en 3 accions.
Conferencia presidents a Madrid - LXX Assemblea de la CNSE a Madrid –
Conferencia de presidents a Barcelona

Accions amb el COCARMI
Durant el 2016, com primera vocalia de COCARM, ha assistit a les 15 reunions de la
Comissió permanent, Comitè Executiu i Assemblea General i 10 accions de
representació.
CODISCAT: Entrega del full de ruta per la seva creació, inauguració i reunió de resposta al full de
ruta
Reunió amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Recepció amb l’Alcaldessa de Barcelona
Recepció amb el President de la Generalitat de Catalunya
Acte entre COCARMI i la Fundació Vodafone España
Jornada 10 anys de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat
Acte de presentació de la Campanya Solidaria de la Fundació TMB
Dia Internacional de las Personas amb Discapacitat

Accions amb ENTITATS DEL TERCER SECTOR
Durant el 2016, s’han realitzat 6 accions de suport a altres col·lectius de la discapacitat.
Exposició fotogràfica de la Fundació Grupo SIFU
15º Aniversari del Casal Lambda
Actes d’inauguració i clausura del 37º Campionat Esportiu de Sords de Catalunya (FESC)
Dia Internacional de la Sordceguesa
Acte de presentació del programa “Vida Independent per persones amb Sordceguesa”
30º Aniversari de la EUD a Brussel·les
Reunions entre FESOCA, FEDS i FESC
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ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Amb l’objectiu de transmetre una imatge 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.
□ Mitjans de comunicació i xarxes socials
La federació desenvolupa accions de conscienciació,
informació i difusió sobre les característiques i necessitats del
col·lectiu a la societat, a través dels mitjans de comunicació
i de la difusió d’accions de la xarxa associativa, per
promoure el coneixement i la visibilitat del col·lectiu de
persones sordes.
Durant el 2016, s’han realitzat 11 intervencions en els diferents
mitjans de comunicació, com Cadena Ser, Diari de Gironatv,
La Vanguardia, Barcelona TV, CinemaNet, El Periódico, RTVE,
Nació Digital, Crónica Global, Discapnet, etc., s’han
elaborat un total de 9 notes de premsa en relació a diversos
temes. I s’han publicat 80 notícies al web de FESOCA.

Les xarxes
socials suposen
l’autonomia
comunicativa
de les
persones
sordes

1.WEB FESOCA (www.fesoca.org)
Durant l'any 2016 s'han penjat al web 80 notícies
2.TWITTER (@FESOCAinfo)
Durant el 2016 hem arribat als 2394 seguidors i nosaltres fem
el seguiment a 516 twitters
3.FACEBOOK FESOCA
(https://www.facebook.com/FESOCA-Moviment-Associatiu)
-FB FESOCA, on es publiquen accions institucionals
-FB MOVIMENT ASSOCIATIU, on informació de les activitats

Consultes relacionades amb la comunitat sorda
Durant el 2016, s’han gestionat un total de 503 consultes
relacionades amb les característiques de les persones
sordes, la llengua de signes, les associacions de persones
sordes, les activitats culturals, etc. Aquestes consultes les
han realitzat tant professionals de diferents àmbits (Serveis
Socials, centres d'atenció i valoració de la discapacitat,
SAIER, psicòlegs/gues, advocats, etc.) com estudiants,
familiars,...
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ACTIVITATS CULTURALS I DE POLÍTIQUES SECTORIALS
Activitats Culturals
Una tasca essencial de la FESOCA és la de treballar amb les
associacions que la integren de forma coordinada i cooperativa per
a millorar la qualitat de vida de les persones sordes, per enfortir i
consolidar l’apoderament de les entitats en la gestió de les seves
pròpies activitats, en el sentiment de pertinença al grup, en
l’enfortiment i el treball en xarxa, impulsant les accions des del teixit
associatiu.
-

Representació en l’Homenatge a Fray Ponce de León del Casal
35º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Granollers
5º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Canovelles
100º Aniversari del Casal de Sords de Barcelona
Inauguració de la nova seu social del CERECUSOR
Taller SVISUAL a l’Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès
40º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Reus
Taller SVISUAL al CERECUSOR
Taller SVISUAL al Casal de Sords de Barcelona
Assistència al Festival de cinema CISMOVIES’2016
Participació a la Marxa solidaria del CERECUSOR
75º Aniversari del CERECUSOR
40ª Aniversari de l’Associació Gironina de Sords
35º Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Terrassa

A més a més, des de la federació es treballa amb la sensibilització de la societat
en general, les característiques, necessitats i capacitats de les persones sordes.
Tant mateix s’intenta mostrar el valor de la Comunitat Sorda, a través de
l’organització de diferents activitats, com les següents:

VI Seminari de la LSC: Coincidint amb el 6è
aniversari de la Llei 17/2010 de la LSC pel
Parlament de Catalunya, el 3 de juny es va
realitzar, sota el lema, “La llengua de signes
catalana, una llengua que suma", el
Seminari de la LSC. On es va lliurar el II Premi
LSC de FESOCA al Centre d'Estudis de la
Llengua de Signes de Catalunya. Les
ponències tenien com a objectiu primordial
conèixer les tasques i els projectes que
s'estan duent a terme en relació amb la
LSC en diferents àmbits.
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Dia Internacional de les Persones Sordes (DIPS):
Aquest any el DIPS es va celebrar a la ciutat de
Barcelona el dissabte 1 d'octubre. Va comptar
amb la participació d'unes 500 persones. Es va
llançar un missatge unànime a la societat exigint
igualtat d'oportunitats i el reconeixement definitiu
dels drets fonamentals de les persones sordes i es
va homenatjar el centenari del Casal de Sords
de Barcelona i el 75è aniversari del Cerecusor.
Desprès de la lectura del manifest, es va donar
pas a la part més festiva que va comptar amb
una actuació dels Castellers del Prat del
Llobregat, que en els pilars centrals, van
desplegar els escuts de les associacions
barcelonines, amb la interpretació de la versió
en LSC de l'himne català "els Segadors" i amb
diverses cançons signades de la mà dels nens la
plataforma "Volem Signar i Escortar", entre
d'altres accions.

Centenari del Casal de Sords de Barcelona: Es
va celebrar els dies 17 i 18 de juny. L'acte central
es va dur a terme el divendres 17 a la seu social
del Casal amb l'assistència d'autoritats,
representants de federacions i associacions de
persones sordes, socis i altres convidats. Des de
la federació es va fer entrega d'una placa
commemorativa per l'orgull que sent la FESOCA
per la trajectòria d'aquesta entitat. Dissabte, 18
de juny l'arquebisbe de Barcelona juntament
amb el mossèn Xavier Pagès, van realitzar una
missa i la benedicció de la bandera a la
Catedral de Barcelona. Posteriorment, es va
celebrar un banquet amb la participació de 300
persones.
75è Aniversari del Centre Recreatiu Cultural
de Sords de Barcelona: L'acte central del 75è
Aniversari de CERECUSOR es va fer coincidir
amb la seva activitat més destacada, la XIV
Biennal Internacional de Teatre i Cinema de
CERECUSOR els dies 13, 14 i 15 de maig. El
banquet de celebració de l’aniversari es va
realitzar el dia 12 de novembre i va comptar
amb la presència de més de 200 persones,
entre socis/sòcies i persones convidades. Des
de la federació es va fer entrega d'una placa
commemorativa per la importància del
moviment associatiu d'aquesta entitat.
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CONSELL AUTONÒMIC DE LA CNSE
Amb motiu de la celebració, l’any 2016, del
Centenari del Cerecusor i el 75è aniversari del
Casal de Sords de Barcelona, la FESOCA va
acollir el Consell Autonòmic de la CNSE. El
Consell es va celebrar el 18 de novembre de
2016 a la seu del Casal de Sords de Barcelona i
van assistir els presidents i presidentes de les
federacions autonòmiques de persones sordes
d'Espanya, juntament amb els membres del
Consell de la Confederació Estatal de Persones
Sordes d'Espanya
Per commemorar aquests aniversaris tan
importants, al dia següent, el 19 de novembre, es
van dur a terme els actes commemoratius
conjunts dels aniversaris amb l’assistència a més
a més dels presidents de les associacions de
persones sordes de Catalunya, els socis
d'ambdues entitats. Aquests actes van consistir
amb la visita guiada al Temple de la Sagrada
Família, un dinar de germanor en un restaurant
cèntric de la ciutat de Barcelona, la recepció a
l'Ajuntament de Barcelona i els brindis en els
locals socials d’ambdues entitats.

Activitats de Politiques Sectorials
La FESOCA promou tot tipus d'accions informatives i
culturals 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. Les accions s'ofereixen segons les
demandes, necessitats i interessos de cada sector de
població (LGTB, gent gran, joventut, ...) per al foment
de la cultura i l'accés a la informació i que
completament accessibles. Durant l'any 2016 s'han
realitzat 16 activitats.

COMISSIÓ DE GENT GRAN
09-05-16 Consell de Persones Majors de la CNSE
11 i 12-06-16 V Trobada de Gent Gran Sorda de Catalunya
11-11-16 Reunió amb Comissions de Gent Gran de les associacions
30-11-16 Trobada de la Comissió de Gent Gran
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COMISSIÓ DE JOVENTUT
27-02-16 Visita accessible al Museu MIBA

3 i 4-03-16 XVIII Assemblea de la CJS-CNSE
12-03-16 VII Fòrum de Joves Sords de Catalunya
09-04-16 Festival de la Diversitat del Consell de la Joventut de BCN
11-04-16 Programa Social de Joves Sords de Secundaria
21-05-16 Jornada sobre "Emprenedoria jove":
26-05-16 Visita professores i alumnes finesos
27-07-16 Trobada de joves sords Portugueses
25, 26 i 27-11-16 XII Trobada de Joves Sords de Catalunya

COMISSIÓ DE LGTB
04-06-16 III Trobada de LGTB Sords de Catalunya
12-11-16 VIII Fòrum de LGTB de la Comunitat Sorda Catalana

COMISSIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE
22-10-2016 X Seminari de la Dona Sorda
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SERVEIS DE LA FESOCA
Servei d’Intèrprets de llengua de signes catalana (ILSC)
L’intèrpret de llengua de signes (ILS)és el professional que
fa de pont de comunicació entre les persones sordes i les
oïdores que desconeixen la LSC, suprimint les barreres de
comunicació existents, a través del servei d'ILS i basant-se
en la Llei 17/2010 de 3 de juny, amb la qual es reconeix la
llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi
de les persones sordes i sordcegues signants de
Catalunya. D’aquesta manera la federació es centra en
proporcionar aquests professionals, cobrint la mancança
en
l’especialització
i
oferta
d’aquesta
eina
d’accessibilitat per part de les administracions públiques.
Al Servei d’intèrprets es cobreixen les demandes de
persones sordes individuals i d’institucions públiques, etc. i
la tipologia de serveis que cobreixen són:
-Serveis ordinaris: qualsevol gestió relativa a la vida
quotidiana: visites mèdiques, entrevistes laborals, tutories
escolars, gestions bancàries, trucades telefòniques, etc.
-Serveis específics: s'ofereixen en àmbits específics,
òrgans judicials, situacions d'emergències, etc.
-Serveis
col·lectius:
relacionats
amb
jornades,
conferències, cursos, seminaris, assemblees, mítings,
activitats d'oci, mitjans de comunicació, etc.
El Servei d’Intèrprets d’LSC compta amb el Certificat de
Qualitat ISO 9001:2008 des de juny de 2005.
Durant l’any 2016 s’han rebut 5614 demandes,
d’aquestes s’han realitzat un total de 4815 serveis, pel
que el nombre de demandes denegades correspon a
799 i es deu a la falta de recursos personals dels que
disposa la federació, això fa que no es doni abast per
cobrir totes les necessitats d’ILSC que rebem i fan que hi
hagi una inaccessibilitat comunicativa, vulnerant els drets
de les persones sordes.
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Servei de Formació de la llengua de signes catalana (LSC)
Aquest servei treballa, en compliment de l’article 8
“Finalitats i activitats” (apartat D) dels Estatuts de la
FESOCA, impulsa i vetlla pel correcte ús de la llengua de
signes catalana. Aquesta àrea promou el coneixement
de la LSC, la formació dirigida tant a persones sordes,
famílies, professionals, docents de la LSC, etc. per
sensibilitzar a la societat en general de les
problemàtiques i necessitats de les persones sordes i la
importància de la LSC, basant-se, fonamentalment, en
dues lleis:
-Llei 27/2007, del 23 d'octubre, per la que es reconeix les
llengües de signes espanyola i es regulen els medis d'ajut
a la comunicació oral de les persones sordes, amb
discapacitat auditiva i sordcegues.
-Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes
catalana (LSC).
Els cursos de LSC s componen de 4 nivells de 120 hores:
Nivell A1: Introducció bàsica a la comunicació en LSC
Nivell A2: Gramàtica i lèxic de la LSC
Nivell B1: Domini i habilitat de la LSC
Nivell B2: Ampliació i aprofundiment de la LSC
COORDINACIÓ
CURSOS:

DE

Durant l’any 2016 es va
realitzar una reunió de
coordinadors el 9 de
setembre, amb l’objectiu
de valorar els cursos
2015/2016,
planificar,
programar,
revisar
i
aprovació
e
les
normatives dels propers
cursos
2016/20107.
Malgrat, aquets any es
van
fer
reunions
personalitzades amb els
coordinadors per resoldre
incidències i proporcionar
ajudes de coordinació.
S’han gestionat els cursos
de 15 associacions i
entitats afiliades, que han
realitzat 87 cursos amb un
total de 703 alumnes, dels
quals van se aptes el
85’35%.

PROFESSORS DE LA LSC:
FESOCA disposa d’una
Borsa de Professionals
amb 52 docents i els fa
arribar ofertes de feina,
formació i cursos de
reciclatge, informació i
noticies d’interès. A part
d’atenció personalitzada,
es
realitzen
diverses
activitats
dirigides
als
professionals. Durant l’any
2016 es van realitzar una
reunió de professors, el 30
de juny.

ACCIONS
FORMATIVES:
Durant l’any 2016 es var
dur a terme 22 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.
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Servei d’Atenció Social
Aquest servei especialitzat ofereix atenció integral i
suport a la població amb discapacitat auditiva en
llengua de signes i a qualsevol persona vinculada
amb el col·lectiu, sobre ajudes i recursos, orientació i
suport en la resolució de dificultats en la que es
pugui trobar una persona sorda o el professional
que l’atén, alhora que realitza una atenció social i
específica a col·lectius en situació de risc d’exclusió
social (menors, persones migrades, dones, gent
gran, sense sostre, col·lectiu LGTB, etc.), duent a
terme acompanyaments a altres serveis, oferir suport
en la gestió i tramitació de documents i
assessorament en els processos que els afecten, etc.
Durant l’any 2016 es varen atendre 82 persones
sordes que han requerit un total de 232 atencions. A
més a més 18 professionals de diferents serveis,
principalment de l'àmbit social, han realitzat una
consulta sobre el col·lectiu o ens han sol·licitat una
atenció conjunta. Així mateix s'han realitzat 100
accions de coordinació amb diferents serveis i
professionals implicats en la intervenció amb la
persona sorda.

PROGRAMES SOCIALS
Agrupació Residencial: Es va crear
entre l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials, la Residencia
Benviure i FESOCA, per potenciar
l'agrupació de persones sordes
amb dependència, de manera
que es garanteixi la comunicació
entre iguals, evitant l'aïllament
social i el deteriorament cognitiu. A
finals d’any, hi havia un total de 10
persones sordes i 3 persones
sordcegues.
Atenció Psicològica en LSC: Neix
l’any 1997, fruit de la col·laboració
entre el Servei Català de Salut, la
Fundació Vidal i Barraquer i la
FESOCA. S’ofereix un servei gratuït
d’atenció psicològica en LS a la
Fundació
Vidal
i
Barraquer.
Últimament la federació ha signat
convenis amb altres professionals.
Durant l’any 2016 s’han atès a un
total de 145 persones sordes.
Programa de Voluntariat: Es centra
en
coordinar
a
persones
voluntàries que coneixen la LSC i
persones sordes que per diferents
motius precisen d'aquest servei. La
responsable estudia les necessitats
i l’adequació de les "parelles".
Aquest any 2016, hi ha hagut 11
persones sordes beneficiaries i 9
voluntaris/es i s'han realitzat 38
reunions.
Unitat d'atenció a la dona:
S’ofereix, des de fa 4 anys, una
atenció específica a dones sordes,
en prevenció de la violència de
gènere. Durant el 2016 s'han atès a
29 dones sordes, 2 en situació de
violència de gènere i 3 en
situacions d'especial vulnerabilitat.
A més es facilita un espai de
formació
a
dones
sordes
estrangeres,
a
través
dels
voluntaris/es. Durant el 2016, 3
dones van accedir a l'espai
formatiu.
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Servei Laboral
Aquest servei ofereix un suport integral a les persones
sordes de tota Catalunya per a la seva inserció al món
laboral. Des del 2005, 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.
Durant l’any 2016 s’han atès un total de 237 persones
sordes, tot i que les que han realitzat un itinerari de
formació i inserció laboral han estat 139 persones.
Orientació i formació: Un dels objectius principals és
orientar i formar les persones sordes per aconseguir
millorar la seva capacitat d’inserció en el mercat laboral.
L’atenció directa a les persones usuàries s’ha
desenvolupat a través de diverses accions:
457 tutories (acollida i seguiments), 234 accions
d’acompanyament (entrevistes de selecció, incorporació
a la feina…), 14 accions de formació pre-laboral i
l’alfabetització informàtica.
Intermediació laboral: Les actuacions són la prospecció i
sensibilització, gestió d’ofertes, preselecció de candidats,
assessorament a l’empresa, acompanyament i suport, en
el procés de selecció i en el seguiment post-inserció, etc.
Durant el 2016 s’han gestionat un total de 158 ofertes de
feina. S’ha contactat amb 171 empreses, d’aquestes 130
eren empreses ordinàries i 41 empreses del mercat
protegit. El 26% de les empreses contactades han
realitzat contractacions.
Inserció laboral: Durant l’any 2016 s’ha aconseguit un 61%
d’inserció a través de 190 contractacions; un 48% a
l’empresa ordinària i un 52% a l’empresa protegida. De
les 139 persones ateses en itinerari s’han inserit un total de
85 persones (26 en empresa ordinària i 59 en CET). Les
empreses contractants han estat 45 (21 empreses
ordinàries i 24 empreses protegides). Els sectors
d’ocupació han estat:
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Webvisual.tv
La Webvisual.tv és una televisió a través d'Internet en
llengua de signes catalana (LSC) i un mitjà 100%
accessible, que ofereix la informació a través de textos
escrits i veu en off. Els professionals d’aquest servei
intenten amb l’actualització diària o setmanal dels
continguts de les seccions, la incorporació de nous
continguts, la creació d’arxius, etc. facilitar l’accés a la
informació de totes les temàtiques a les persones sordes
usuàries de la LSC. És una TV única a l’Estat espanyol.
Fomenta la difusió i la normalització de la LSC de manera
atractiva, visual i comunicativa.
Des de l’inici, el web està organitzat en 9 seccions
(Notisord, Noticies, Actualitat, Obrim, Esports, Reposició,
Moviment associatiu, Contes i Quin Món!). Durant el 2016
s’han elaborat un total de 514 noticies entre totes les
seccions. A més a més, està present també a d’altres
xarxes socials, com Twitter (amb un total de 1712
seguidors), Facebook (rep més de 3.000 visites setmanals),
canal Youtube, que funciona a través de les
subscripcions dels usuaris al web, els usuaris reben
directament la informació sense haver d’accedir a
Webvisual.tv.
Tanmateix la web compta amb unes 312.000 visites
anuals en els que es consulten diàriament vídeos i textos.
D’altra banda i amb l’objectiu d’aconseguir la plena
accessibilitat de les persones sordes en els diferents
àmbits de la vida, l’equip de Webvisual.tv treballa en
l’adaptació de continguts i materials en llengua de signes
catalana (LSC) de diferents entitats públiques. Un
exemple de la tasca desenvolupada fa referència al
projecte de “La Mirada Tàctil” de la Diputació de
Barcelona, que consisteix en fer accessibles els materials
audiovisuals
de
la
xarxa
de
museus
locals.
(https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil)

Webvisual.tv és
una televisió
en LSC, 100%
accessible per
Internet

