FEDERACIÓ DE
PERSONES SORDES
DE CATALUNYA

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 2017

ÍNDEX
1 Presentació .................................................................................... pàg. 2
1.1
1.2
1.3
1.4

Òrgans de govern
Les nostres entitats
Personal
Transparència

2 Treball en xarxa i representació del col·lectiu ........................... pàg. 5
3 Accions de sensibilització, difusió i informació ...........................pàg. 6
4 Activitats culturals i de Polítiques Sectorials ................................ pàg. 7
5 Serveis de la FESOCA .................................................................... pàg. 16
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

1

Servei d’Intèrprets de llengua de signes catalana
Servei de Formació de la LSC
Servei d’Atenció Social
Servei Laboral
Webvisual.tv

|Pà g ina

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

JUNTA DIRECTIVA
Presidència:
Antonio Martínez
Vicepresidència:
Marc Camps
Secretari General:
Carlos García
Vocal de Política
Lingüística de la LSC:
Menchu González
Junta Directiva
FESOCA

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.

Vocal d’Ensenyament
de la LSC:
Lidia Fernández
Vocal de Polítiques
Sectorials:
Marga Cirera

1.1 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 3 de
juny de 2017 es va celebrar la
Assemblea Ordinària de l’entitat.
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 2017, es van
celebrar 2 CiA: 11 de març a
Pineda de Mar i 11 de novembre a
Ripoll.
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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. 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: 27 de
gener, 3 de març, 21 d’abril, 2
de juny, 24 de juliol, 6 de
octubre, 3 de novembre i 5 de
desembre.

Assemblea Ordinària
Consell d’Associacions a Pineda de Mar
Consell d’Associacions a Ripoll

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

1.2 LES NOSTRES ENTITATS
BAGES:
CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA I COMARQUES
BAIX CAMP:
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE CAMBRILS
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
BAIX EMPORDÀ:
ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES SORDES DEL BAIX EMPORDÀ
BARCELONÈS:
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NENS SORDS DE CATALUNYA
ASOCIACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA
CASAL DE SORDS DE BARCELONA
CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL
CENTRE RECREATIU CULTURAL DE PERSONES SORDES DE BARCELONA
CERCLE D'ARTISTES SORDS UNITS
LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
ASSOCIACIÓ APSO FORMACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES*
ASSOCIACIÓ AGILS FORMACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES*
GARRAF:
CERCLE DE SORDS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
GARROTXA:
AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA
GIRONÈS:
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
MARESME:
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL MARESME
CENTRE DE PERSONES SORDES DEL MARESME A MATARÓ
OSONA:
AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA
RIPOLLÈS:
AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DEL RIPOLLÈS
SEGRIÀ:
LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
LA SELVA:
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE BLANES I LA SELVA
VALLÈS OCCIDENTAL:
ASSOCIACIÓ DE PREMSA DE LA COMUNITAT SORDA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TERRASSA
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE SABADELL
CENTRE D'ESTUDIS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA
VALLÈS ORIENTAL:
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MOLLET DEL VALLÉS
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE GRANOLLERS
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE CANOVELLES

* Entitats col·laboradores
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1.3 PERSONAL

1.4 TRANSPARENCIA

En finalitzar l’any 2017, el 45% de la plantilla
estava format per intèrprets de llengua de
signes i el 55% restant correspon a personal
tècnic.

L’any 2017, el 74% de les fonts de finançament de la
FESOCA han provingut de fons públics, per tant, els
fons privats han suposat el 26% del finançament. A la
gràfica següent es pot observar la distribució dels
mateixos.

Quant a la distribució per sexe, el 70%
correspon al sexe femení i el 30% al sexe
masculí.

D'altra banda, i per adequar-nos a la "Llei 19/2014 de
transparència, accés a la informació pública i bon
govern" al web de FESOCA www.fesoca.org s’ha
creat la pestanya "TRANSPARÈNCIA", on es troba tota
la informació econòmica de l’entitat, la pestanya
"FINANÇADORS" on es publiciten les entitats
finançadores, i a més a més s’ha incorporat
informació pública sobre els Currículums Vitae dels
membres de la Junta Directiva, a l'apartat Òrgans de
Govern.
També s’ha formalitzat l’entitat en els GRUPS D'INTERÈS
de les Administracions Públiques pertinents.
- Generalitat de Catalunya: 896
- Parlament de Catalunya: 17134

Departament de Justícia
2%
Departament de Salut
2%
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
55%
FONS PÚBLICS
74%

Ajuntament de Barcelona
3%
Diputació de Barcelona
2%
Gobierno España
10%
Obra Social La Caixa
5%

FONS PRIVATS
26%

Fundación ONCE
6%
Serveis a entitats i fons propis
15%
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2 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: 10 accions de representació del col·lectiu.
Reunions amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, com per exemple:
Reunió del Consell Social de la LSC, Trobada amb la Consellera d’Ensenyament, Reunió amb el
director de l’Oficina de Persones Grans Actives, Reunió amb el Consell d’Accessibilitat i
Supressió de Barreres, Reunió amb la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
de Cultura i d‘altres accions, com amb el Consell Comarcal del Ripollès, Trobada amb la CUP,
Entrevista amb la eurodiputada sorda Helga Stevens, Signatura del Conveni amb el
Departament de Cultura, etc.



Accions amb la CNSE: 7 accions, entre assistència a les Conferencies de presidents, Assemblea
Ordinària, l’acord i signatura del conveni entre l’Ajuntament de Ripoll, l’Agrupació de les
Persones Sordes del Ripollès i la CNSE, l’assistència a la reunió de la Xarxa estatal de llengües de
signes i la participació als actes de celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes a
Madrid.



Accions amb el COCARMI: Com a primera vocalia de COCARM, s’ha assistit a 10 reunions del
Comitè Executiu, l’Assemblea General i a 6 accions de representació, com per exemple:
Assistència al Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) i compareixença al
Parlament de Catalunya.



Accions amb entitats del TERCER SECTOR: 5 accions de representació i suport a altres col·lectius
de la discapacitat, entre les quals trobem l’assistència a l’acte de la "NIT més IN" de la
Fundación Grupo SIFU, la presència als actes esportius del CES Lleida i del CES Ripollès.



Accions d’INTERÈS pel col·lectiu: 7 accions d’interès, com per exemple, assistència als actes
d’inauguració de la Casa Museu Verdaguer, Museu d’Història de la Immigració de Catalunya,
del Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa, del Centre de visitants de L'Estany i ruta
turística de Rupit i Pruit o la participació a la II Jornada d’Educació Bilingüe de la Plataforma
Volem Signar i Escoltar.
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3 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Uns dels objectius de FESOCA és transmetre una imatge correcta i real de les persones sordes i de la
comunitat sorda en general, pel que s’atenen totes les demandes que ens arriben dels mitjans de
comunicació i es proporciona a la societat el coneixement de les característiques, peculiaritats, activitats
destacades, treball i accions específiques del col·lectiu, donant protagonisme a les persones sordes de
l’entitat i a les seves vides.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
La Federació desenvolupa accions de conscienciació, informació i difusió sobre les característiques i
necessitats del col·lectiu a la societat, de difusió d’accions de la xarxa associativa, per promoure el
coneixement i la visibilitat del col·lectiu de persones sordes a través dels mitjans de comunicació i de
professionals de diferents àmbits (Serveis Socials, centres d'atenció i valoració de la discapacitat, SAIER,
psicòlegs, advocats, etc.) estudiants, familiars,...
 Intervencions en mitjans de comunicació: 44
 Notes de premsa: 7
 Consultes: 499

XARXES SOCIALS
- WEB FESOCA: Al web de l'entitat, www.fesoca.org es pengen notícies de forma resumida, sempre
acompanyades de fotos i vídeos signats, així com en format text. Durant l'any 2017 s'han penjat al web
80 notícies.
- TWITTER: Aquest es troba en el costat dret a la pàgina principal del web de FESOCA i reflecteix accions,
activitats, comentaris, etc. relacionats amb la comunitat sorda, ja sigui nivell autonòmic, estatal i
internacional, o en el qual participen entitats de la comunitat sorda, del tercer sector i de la resta de la
societat. Al finalitzar l’any 2017, comptàvem amb 2822 seguidors i la mateix temps, nosaltres fèiem el
seguiment a 566 twitters.
- FACEBOOK FESOCA: FESOCA disposa de 2 pàgines oficials, FACEBOOK FESOCA, on es publiquen
accions institucionals i FACEBOOK MOVIMENT ASSOCIATIU, on es troba la informació actualitzada de les
activitats que es realitzen per part de les associacions afiliades.
A més a més, en molts casos es fa servir el canal gratuït de Youtube per a fer difusió de vídeos o
d’informacions en LSC per a que a través de la llengua de signes catalana arribin les comunicacions de
manera més propera. Alguns d’aquests vídeos són els següents:
https://www.youtube.com/watch?v=CPraCt8hvbs
https://www.youtube.com/watch?v=hzkCz5cxYwU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wydpOmPGJwY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=n8UbMtZXP94
https://www.youtube.com/watch?v=AjqnagH1_E8
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4 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.
16-01-2017 Presentació del Servei d'atenció als socis de la Delegació de Girona de FESOCA
28-01-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Associació de Persones Sordes del Baix Empordà
28-01-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Associació Gironina de Sords
04-02-2017 Representació en l'Homenatge a Fra Ponce de Lleó del Casal de Sords de Barcelona
04-02-2017 Conferència sobre Servei d'Intèrprets de LSC a l'Associació de Persones Sordes de Cambrils
11-02-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Agrupació de Sords de Vic
18-02-2017 45º Aniversari de l'Agrupació de Sords de Vic
06-05-2017 Assistència al Festival de cinema Mobildeaf del Centre de Difusió Audiovisual (VGB)
06-05-2017 Conferència sobre el funcionament de l'Àrea de la LSC a l'Associació de Sords de Reus
21-05-2017 Participació a la Marxa solidària del Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró
03-06-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a la Llar de Persones Sordes de Lleida
15-07-2017 42º Aniversari de l'Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès
22-07-2017 25è Aniversari de l'Agrupació de Persones Sordes de l'Alt Maresme
04-08-2017 75è Aniversari de l'Associació de Persones Sordes de Mallorca
02-09-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Associació de Persones Sordes de Cambrils
14-09-2017 40è Aniversari del Cercle d'Artistes Sords Units (ASU)
07-10-2017 IV Festival de Curtmetratges de la Llar de Persones Sordes de Badalona
21-10-2017 Bicicletada per la LSC de l'Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya
04-11-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Associació de Persones Sordes de Terrassa
18-11-2017 Participació al Festival VICMOVIES de l'Agrupació de Sords de Vic
01-12-2017 Realització d'un taller sobre SVisual a l'Associació de Difusió de la Comunitat Sorda
01-12-2017 Realització d'un taller sobre SVisual al Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró

A més a més des de la Federació es treballa en la sensibilització de la societat en general, per posar
en valor les característiques, necessitats i capacitats de les persones sordes.
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17-03-2017 Conferència sobre l'APP 112 per a persones sordes a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:
La conferència es va centrar en l'ús d'aquesta aplicació per a telèfons intel·ligents gestionada des del
Centre d'Atenció i Gestió de trucades d'Urgència 112 Catalunya, que garanteix l'accés universal de
totes les persones a les emergències.

15-03-2017 Signatura del conveni entre FESOCA i el Departament de Cultura: El conseller de Cultura, Santi
Vila, va encapçalar la signatura del conveni de col·laboració amb FESOCA, que te per objectiu el foment
de la LSC, a través de material divulgatiu de la LSC, com les làmines i el vocabulari interactiu, etc..

12-05-2017 V Premi UPF-LSC: El president de FESOCA va formar part d'aquesta 5a edició del Premi UPFFESOCA en la qual es va determinar que el millor treball signat en LSC fos adjudicat a Raúl Ruiz, estudiant
de l'IES Consell de Cent pel seu treball "Què passa a l'actualitat amb les persones sordes?", premiat amb
un xec 350 euros, un diploma acreditatiu, un exemplar del llibre d'Àngel Calafell i unes làmines de la LSC.

29-06-2017 Acte d’entrega de la II edició del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana:
L’acte celebrat a la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del qual FESOCA forma part
del seu jurat. Els guardonats van ser Josep Maria Segimon, Elena Mateu (a títol pòstum), el Casal de Sords
de Barcelona i la websèrie "Els Peixos”.

Des de la Vocalia de Política Lingüística de la LSC de la que formen part la comissió de LSC, Neologismes
i LSC dins de la Constitució Catalana i arrel de les Eleccions del 21-D al Parlament de Catalunya es va
elaborar un recull de signes específics en col·laboració amb la Vocalia d’Ensenyament de la LSC.
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Tant mateix s’intenta mostrar el valor de la Comunitat Sorda, a través de l’organització de diferents
activitats, com el Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya 2017.

Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), com a entitat representativa del col·lectiu
de persones sordes, al llarg dels seus 38 anys de trajectòria, du a terme la seva tasca social i de servei
cap a les persones sordes, defensant els interessos i els drets del col·lectiu a favor de la seva
participació en igualtat de condicions que la resta de la societat, gràcies al treball conjunt i en
col·laboració amb les associacions de persones sordes.
Tot i que la data de celebració del DIPS 2017 va ser al mes de setembre, les gestions entre entitats
organitzadores i amb institucions públiques, la preparació de documentació, la difusió de les
accions a través dels mitjans de comunicació, l'elaboració del programa, la petició dels permisos, el
contacte amb proveïdors, autoritats convidades i participants, assajos de les comissions que hi van
participar, gestions derivades de l’activitat i d'altres especificacions, varen començar a principis
d'any. Com és habitual, aquest acte s’organitza anualment amb la col·laboració d’alguna
associació afiliada. En aquest cas ha estat amb l’Associació de Persones Sordes de Granollers.
La Federació Mundial de Sords (WFD) va establir l’any 1958 que se celebrés durant l'última setmana
de setembre, el Dia Internacional de les Persones Sordes, pel que aquest any, el Dia Internacional de
les Persones Sordes de Catalunya 2017 (DIPS) es va celebrar el dissabte dia 23 de setembre a la
ciutat de Granollers sota el lema “Volem formar part de la societat” i amb la participació d'unes trescentes cinquanta persones. A continuació detallem el PROGRAMA que es va dur a terme a la
jornada:
10:00h Punt de trobada: Al Palau d’Esports de la ciutat de Granollers, des d’on es va iniciar el
recorregut de la marxa reivindicativa que va finalitzar a La Porxada (plaça de l’ajuntament). Al llarg
del recorregut, que va passar per molts dels carrers de la capital del Vallès Oriental, es varen anar
llançant reivindicacions sobre les necessitats i demandes del col·lectiu de persones sordes de
Catalunya. Algunes d’aquestes crides varen ser relacionades amb la llengua de signes catalana:
Llengua de Signes, ja!", "La LSC és la tercera llengua de Catalunya!", "Volem intèrprets a les classes i
als hospitals!"; amb el dret a la igualtat del col·lectiu amb la resta de la societat: “No som ciutadans
de segona!", "Per una ocupació en igualtat de condicions!", "No més marginació als nens i nenes
sords!"; amb el lema de la diada: "Volem inclusió en la societat!", i un llarg etcètera.
11:30h Arribada a la Porxada: On es van desenvolupar totes les actuacions que detallem a
continuació:
L’alcalde del consistori va organitzar una trobada institucional en la que va convidar als
representants de FESOCA, de l’Associació de Persones Sordes de Granollers i de la Comissió
organitzadora a pujar a la Sala de govern de l’Ajuntament on els va fer el lliurament d’un obsequi
institucional. Seguidament es va realitzar l’acte de benvinguda als assistents al DIPS, amb els
parlaments de Juan Estafanell, president de l’Assoc. P.S. de Granollers i del Vallès Oriental, Antònia
Barea, responsable de la Comissió organitzadora del DIPS, Antonio Martínez, president de FESOCA i
Josep Mayoral, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.
Lectura del Manifest del DIPS, a càrrec de al Sra. Anna Maria Palé, una veterana activista local.
Representacions culturals: Seguidament es varen dur a terme les activitats lúdico-culturals de les
comissions que integren la vocalia de polítiques sectorials de FESOCA (Joventut, LGTBI, Gent Gran,
Immigrants) i que consistien en a donar conèixer els membres i la feina de les comissions a aquelles
persones que fins ara no tenien contacte amb l'entitat i no sabien quins són els recursos que aquesta
els pot oferir. A través de la representació de situacions de la vida quotidiana, que mostraven la
inaccessibilitat a la que s’enfronten les persones sordes, varen fer visible les mancances que encara
pateix el col·lectiu i la necessitat real de mesures que les pal·liïn.
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Les persones voluntàries varen realitzar la representació de “Els segadors” en LSC i posteriorment, es va
donar pas a actuacions populars i tradicionals de Granollers, amb els Gegants (Els rajolers), els
Capgrossos, el Drac i els Timbalers.
14:00h Dinar de germanor (restaurant de l’Hotel Ciutat de Granollers)
17:00h Trobada a la seu de l’Associació de Persones Sordes de Granollers (Espai Roca Umbert): Finalment
es va optar per no realitzar cap més actuació/representació cultural a la tarda, a petició de les persones
del moviment associatiu, ja que aquestes volien poder gaudir d’un espai de trobada i d’intercanvi
d’experiències sense més.
Per a que l’assistència al Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya 2017 fos la més alta
possible, des de la FESOCA es va dur a terme un pla de difusió de la documentació (del cartell, del
programa i del manifest elaborats per la jornada, així com d’altra documentació relacionada amb el
DIPS) a través del mailing, de la publicació de la notícia específica al web institucional de la federació i a
les xarxes socials (Facebook del Moviment Associatiu de FESOCA, ja que aquest canal permet fer la difusió
en llengua de signes catalana a través de fitxers de vídeo de forma directa), a la televisió digital a través
d'Internet en llengua de signes catalana i mitjançant textos (www.webvisual.tv) i en suport paper, a través
de cartells penjats a la seu de la federació així com a la seu de les associacions de persones sordes
d’arreu de Catalunya.
Aquest any 2017, i degut a l’èxit d’anteriors edicions del DIPS, es varen elaborar fulletons de mà amb el
cartell, programa, el manifest i el mapa de situació per repartir entre la població de Granollers i al públic
assistent a la jornada, que varen ser repartides per la comissió organitzadora, formada per persones
sordes voluntàries de diferents edats, i que es va crear amb l'objectiu de donar cabuda i fer partícips al
major nombre de persones sordes en el marc de la celebració del seu dia. Pel desenvolupament de la
jornada vàrem comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers (el Centre de Cultura
Popular i Tradicional La Troca i el Centre per a l'Autonomia Personal Sírius) i la col·laboració de les persones
sordes de totes les associacions afiliades.
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ACTIVITATS DE POLÍTIQUES 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 2017 s'han realitzat 26 activitats.

Comissió de GENT GRAN
18-02-2017 Conferència de la Comissió de Gent Gran: La xerrada
titulada “Les crítiques i els conflictes envelleixen més que l'edat",
impartida per una psicòloga es va realitzar a la Llar de Persones
Sordes de Badalona i es va centrar en com les emocions influeixen
en la nostra salut (les emocions positives milloren les nostres
defenses i ens protegeixen davant de les malalties). Els assistents
van mostrar el seu total conformitat amb els arguments exposats.
20 i 27-02-2017 Taller sobre Formació en dispositius mòbils i tauletes:
La comissió de gent gran recollint algunes de les propostes de
millora de l'any anterior, va organitzar aquest taller dirigit a majors
de 55 anys que es va dividir en 2 sessions i es va realitzar en la seu
de la federació, que els va proporcionar connexió a Internet-wifi
de forma gratuïta i impartit per una persona directament en
llengua de signes. L'únic requeriment va ser que els 14 participants
portessin els seus propis telèfons mòbils i / o tauletes.
26-03-2017 Sortida cultural a La Passió d'Esparreguera: L'activitat
consistia en l'assistència a una obra de teatre en la qual es
representava La Passió i que va comptar amb la presència d'un
intèrpret de llengua de signes. Després de la representació, es va
organitzar la visita a una fàbrica de ceràmica. Els 30 participants
van valorar de forma molt positiva l'experiència.
6, 7 i 8-06-2017 VI Trobada de Gent Gran Sorda de Catalunya:
Aquesta trobada es va realitzar a Coma-ruga (Tarragona) i van
assistir persones sordes de les diferents associacions de Catalunya.
El dia 6 al matí es va fer l'arribada a l'Hotel Brisamar Suites, un
acollidor allotjament amb vista sobre la platja i al costat del rierol
de Coma-ruga, que posseeix propietats medicinals. Durant
aquests tres dies es van fer diferents activitats adequades als
participants: gimnàstica i un petit bany al riu medicinal,
passejades pel poble, nit d'acudits, teatre, una conferència sobre
l'autoestima, etc. Van ser uns dies per compartir i amb grans
moments de diversió per als 35 participants.
29-11-2017 Trobada de la Comissió de Gent Gran: Es va organitzar
una trobada a la ciutat de Barcelona per realitzar un intercanvi
d'opinions i reconèixer el paper actiu que estan portant les
persones sordes majors en les associacions. Es va aprofitar per
recopilar reivindicacions del col·lectiu basades fonamentalment
en reclamar la millora en l'atenció a l'administració pública,
especialment la sanitària. Com a colofó i coincidint amb les dates
nadalenques, es va celebrar un dinar de germanor.
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Comissió de LGTBI
04-03-2017 Xerrada informativa de la Comissió de LGTBI: La
comissió de LGTBI va organitzar aquesta xerrada al Casal Lambda
per detallar totes les activitats i accions que es realitzaran al llarg
d'aquest any. Els 14 assistents van estar molt motivats proposant
idees per a les properes activitats i es va considerar una trobada
molt positiva.
18-03-2017 IX Fòrum de LGTB de la comunitat sorda catalana: El
fòrum es va centrar en una conferència titulada "La intersexualitat"
impartida per dues psicòlogues que van explicar que és la
intersexualitat i la gran varietat de situacions entre anatomia i / o
la genètica que li donen significat. Aquesta va suscitar moltíssima
curiositat i preguntes entre els 15 assistents al Fòrum.
03-04-2017 Xerrada del responsable de la Comissió de LGTBI:
L'escola-taller Xalest està formada per alumnat amb discapacitats
físiques, psíquiques o sensorials que requereixen una atenció
educativa específica, tenint en compte les seves condicions,
possibilitats i necessitats educatives. La federació va rebre la
sol·licitud de dur a terme una xerrada sobre temes relacionats
amb la comissió d'LGTBI.
08-04-2017 Jornada de portes obertes a la Direcció General de
Policia: La jornada es desenvolupa en un ambient distès i lúdic en
el que es pot gaudir d‘activitats per a totes les edats, des
d’exposició de vehicles o de materials policials, visites a les
instal·lacions, exhibicions com les de la unitat Aquàtica, de la
Brigada Mòbil o unitat Canina, etc. Dues persones sordes de les
comissions de LGTBI i de Joventut van oferir activitats i tallers en
LSC.
20-05-2017 IV Trobada LGTBI de Persones Sordes de Catalunya: La
trobada va estar formada per una conferència sobre "els inicis del
Moviment Gai a Espanya i a Catalunya" a càrrec d’un
representant del Casal de Lambda. En aquesta s'explicava per
què i com es va iniciar en el moviment LGTBI, els problemes que
van haver d’afrontar, .. En acabar, es va fer un taller on els 9
participants havien de relacionar cada símbol amb els colors de la
bandera.
28-10-2017 X Fòrum LGTBI: El fòrum sota el títol "Ampliem
coneixements", impartit per l'equip de psicologia del Casal
Lambda, va plantejar diferents temes d’interès manifestats pels
assistents, com ara el sexe, la identitat de gènere i l'orientació
sexual. En acabar l'acte, es va oferir un berenar per als 8 assistents,
per commemorar els 10 anys d'aquesta activitat.
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Comissió de JOVENTUT
La comissió de joventut forma part com a membre ordinari tant de la
Comissió de Joventut de la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CJS-CNSE) com del Consell de la Joventut de Catalunya
(CNJC). Durant l’any 2017 es va assistir a:
11 i 12-02-2017 XX Assemblea de la CJS-CNSE: Va tenir lloc a Madrid i
van participar 28 delegats/es, així com la Presidenta de la CNSE i el
nou director de l'INJUVE. En aquesta assemblea es va escollir el nou
comitè executiu que liderarà el projecte en els propers dos anys.
26 al 28-05-2017 III Reunió Informativa i Assessorament del CJS-CNSE:
La comissió de joventut va estar present a la Reunió d'Informació i
Assessorament de coordinadors, en la que es varen reunir 25
responsables de diferents comissions de joventut de les entitats
afiliades a la CJS-CNSE a Madrid.
11-05-2017 Trobada amb el CNJC: Un responsable de la comissió de
joventut de FESOCA es va reunir amb dos membres del Consell
Nacional de Joventut de Catalunya per explicar-los els canvis que
s'han produït en la comissió i donar-los a conèixer les accions que es
volen dur a terme, amb l’objectiu de treballar conjuntament per
aprofitar millor els recursos que hi ha, especialment pel que fa a
accessibilitat comunicativa es refereix.
13 i 14-05-2017 4t Congrés Català de la joventut del CNJC: La
comissió de joventut va participar en els debats del Congrés, en el
grup de treball de l'àmbit cultural i en la modificació de la normativa
del CNJC "La Carta Catalana" i en la difusió del Qüestionari digital
"Digues la teva” (https://www.cnjc.cat/ca/cartacatalana/digueslateva)
10-06-2017 Assemblea General Extraordinària del CNJC: En la que es
van elegir els membres del Secretariat i de l’Equip d'Assessorament
Econòmic.
27-09-2017 Taules rodones (CNJC) “Encarem el suïcidi juvenil" “Claus
per a la sensibilització, prevenció i acompanyament en adolescents i
joves”: Aquestes s'emmarquen en un procés d'incidència (és la
primera causa de mortalitat entre les persones joves de 25 a 34
anys). La finalitat és sensibilitzar, fomentar i estendre la salut
emocional com a eina de prevenció del suïcidi. El responsable de la
comissió de joventut que va assistir, va fer un vídeo en LSC difós per
les xarxes socials i al web de l’entitat amb les conclusions que es
varen extreure de l‘activitat.
06-10-2017 Taller sobre la redacció de la carta catalana (CNJC): Una
representant de la Carta Catalana va oferir un taller a la comissió de
joventut de FESOCA i a 2 representants de la comissió de joventut de
l'Associació de Persones Sordes de Terrassa amb l'objectiu de fer
aportacions que millorin l’accessibilitat i situació de la joventut sorda
catalana. En quant a les 12 temàtiques en les que s’estan treballant i
que es consideren clau i es poden agrupar en tres grans blocs:
emancipació, acció sociocultural i drets humans i civils, s’ha acordat
elaborar propostes per arribar a la igualtat amb resta de la societat.
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20, 21 i 22-10-2017 XIX Trobada triangle jove a Alcúdia (Mallorca): La
Trobada Triangle Jove és una trobada anual destinada als
representants de les diferents entitats juvenils i consells locals de
joventut que en formen part del Consell de la Joventut de les Illes
Balears (CJIB), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC) i el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV).
Aquesta trobada està concebuda com un espai de formació, debat i
coneixement mutu i té, com a objectiu final, millorar la qualitat de
l’associacionisme potenciar la participació social dels i les joves. La
temàtica d’aquest any estava vertebrada en la salut mental i la
qualitat en la participació dels joves en la societat. Dos membres de la
comissió de Joventut de FESOCA varen viatjar a Palma de Mallorca
per participar en dos grups de treball diferenciats: grup de participació
i desigualtat i grup de suïcidi juvenil. Va ser una meravellosa
oportunitat per la inclusió social pels joves sords i una experiència
inoblidable pels assistents.
27-12-2017: Reunió amb responsables del CNJC: La trobada amb els
responsables del Consell de Joventut de Catalunya i 2 membres de la
comissió de joventut de FESOCA, s’ha realitzat per fer una presentació i
comiat oficial dels antics i nous membres del CNJC alhora que s’ha
tingut l’oportunitat de fer un traspàs i actualització de les necessitats i
demandes del col·lectiu de joves sords i per reafirmar els acords de
futur entre ambdues entitats.
16-05-2017 Taula rodona “Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les
dificultats amb què em trobo": Activitat realitzada a la Biblioteca
Central de Terrassa per l'Ajuntament de Terrassa, en la qual va
participar el responsable de la comissió de Joventut de FESOCA, Pere
Cantenys i 57 assistents. Sota la premissa: "Quines són les necessitats de
les persones joves amb sordesa? Àmbits: educació, immigració,
comunicació, temps lliure", es va debatre en la necessitat d'aprofundir
el coneixement de les necessitats del col·lectiu amb discapacitat
auditiva en els àmbits plantejats a causa del desconeixement de la
discapacitat. Les conclusions van ser recollides per la Regidora de
Capacitats Diverses i Accessibilitat per estudiar la implantació de
millores a la ciutat.
20-05-2017 Festival de la Diversitat Consell de Joventut de Barcelona
(CNJB): La comissió de joventut de FESOCA va col·laborar amb el
CNJB a l’hora d’organitzar un taller de LSC per dinamitzar el Festival
Diversitat, a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona. Aquest pretenia
treballar el respecte cap a la diversitat amb els infants i joves de la
ciutat, de sensibilitzar vers aquesta temàtica amb dinàmiques i
activitats vivencials i visualitzar la tasca d’entitats que treballen dia a
dia en aquest àmbit. En aquesta activitat varen participar a banda de
FESOCA, Escoltes Catalans, Federació Ecom, Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya, Joventuts d’Unitat Progressista de la ONCE, l’Assemblea
per la Diversitat, etc.
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10-06-2017 IX Fòrum de joves sords: El Fòrum es va dur a terme el
dia 10 de juny de 2017 a la Casa Elizalde de Barcelona. Aquest
any i arrel de la detecció de l’augment de joves sords immigrants
de diferents procedències, es va facilitar l’espai i l'oportunitat
d'expressar les inquietuds i preocupacions, així com també va
esser un espai per escoltar les experiències dels altres sobre les
diferents situacions que viuen en el seu dia a dia. Es va fer un
recull de propostes, sorgides dels 18 assistents, perquè la comissió
de joventut de FESOCA prepari un seguit d'actuacions a mig i
llarg termini.
10, 11 i 12-11-2017 XIII Trobada de joves sords: Aquesta activitat es
va celebrar el cap de setmana del 10, 11 i 12 de novembre de
2017 i va ser organitzada de forma conjunta entre la comissió de
joventut de FESOCA i la comissió de joventut de l’Associació
Gironina de Sords, a un alberg del centre de la ciutat de Girona.
La preparació de l’activitat es va iniciar mesos abans de la
mateixa i un exemple d’aquestes gestions dutes a terme entre els
responsables de les entitats organitzadores, els de les comissions
de joventut, etc., són les reunions preparatòries realitzades els dies
14-09-2017 i 10-10-2017 en les que s’estableixen i s’acorden els
aspectes funcionals i programacionals de l’activitat. La Trobada,
es realitza cada any per potenciar les relacions socials, la
participació i l’intercanvi d’experiències entre els joves sords
d’arreu de Catalunya; va estar plena d’activitats dirigides als 12
joves participants, com ara tallers, activitats d’aventura, jocs
nocturns i dues conferències molt interessants: “Aprofundir en la
LSC” en al que es varen proporcionar explicacions teòriques sobre
l’evolució de la llengua i “La sexualitat”, que es va centrar en
l’exposició de l'orientació sexual i els nous conceptes de la
sexualitat. A més a més diumenge es va realitzar una visita cultural
accessible al Barri jueu de la ciutat de Girona acompanyats
d’intèrpret de llengua de signes catalana. La trobada és una de
les activitats anuals que més bona acollida té entre els joves sords
i el resultat acostuma a ser molt i molt positiu.
20-04-2017 Reunió amb l’Ajuntament de Terrassa: Es va sol·licitar
una reunió tècnica amb responsables de l’Oficina d'Accessibilitat,
amb la intenció de proporcionar informació completa sobre la
situació actual dels joves sords. Arrel d’aquesta reunió es va
acordar dur a terme una sèrie d'accions encaminades a millorar
la qualitat de vida dels joves sords pel que fa a accessibilitat,
recerca de feina i participació social a la ciutat de Terrassa.
16-05-2017 Reunió amb el Departament de Joventut de la
Generalitat de Catalunya: La trobada amb la directora general
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, es va realitzar per fer
arribar informació sobre la nova composició de la comissió de
joventut de l’entitat, per potenciar la visibilitat de la joventut sorda
a través de les associacions afiliades a la federació, per exposar
les accions que es preveuen dur a terme, entre d’altres
actuacions que es pretenen realitzar per millorar la qualitat de
vida del col·lectiu de joves sords amb el treball recolzat i
cooperatiu entre la federació i les institucions públiques.
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5 SERVEIS DE FESOCA
5.1 SERVEI D’INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA
L’intèrpret de llengua de signes 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.
Els professionals de la interpretació cobreixen les demandes de persones sordes individuals com
d’institucions públiques, que arriben al servei d’arreu de Catalunya i la tipologia de serveis és la
següent:
-Serveis ordinaris: Són els que es refereixen a la realització qualsevol gestió relativa a la vida
quotidiana: visita mèdica, entrevistes laborals, tutories escolars, gestions bancàries, trucades
telefòniques, etc.
-Serveis específics: Són els que s'ofereixen en àmbits específics, òrgans judicials, situacions
d'emergències, etc.
-Serveis col·lectius: Es refereixen a aquells relacionats amb jornades, conferències, cursos, seminaris,
assemblees, mítings, activitats d'oci, mitjans de comunicació, etc.
Durant l’any 2017 s’han rebut 6047 demandes, del total de serveis sol·licitats s’han realitzat un total de
5086 serveis (271 serveis més que l’any anterior), pel que el nombre de demandes denegades
correspon a 961. El nombre de denegacions es deu fonamentalment a la falta de recursos personals
dels que disposa la federació, això fa que no es doni abast per cobrir totes les necessitats d’intèrpret
de llengua de signes catalana que rebem i fan que hi hagi una inaccessibilitat comunicativa,
vulnerant els drets de les persones sordes, si ens basem en la legislació existent actual.
Durant aquest any 2017 i, a causa de l’endarreriment en l’aprovació de la resolució definitiva de
concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017, l’entitat va dur a terme una
aturada quasi total dels serveis d’interpretació durant dues setmanes (del 13 al 26 de novembre) fet
que va afectar al nombre de denegacions realitzades.
Cal destacar que el Servei d’Intèrprets de llengua de signes catalana s'esforça per mantenir la
qualitat en el treball quotidià dels professionals que hi treballen, mitjançant el control dels qüestionaris
d’avaluació de la feina del professional que s’envien juntament amb la confirmació del servei
sol·licitat i que serveixen per valorar el grau de satisfacció dels usuaris, fer un seguiment de la qualitat
dels professionals contractats i per elaborar propostes de millora en relació als resultats obtinguts.
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Tipologia de serveis

Activ. cult. mov. assoc.

13

Mitjans de com.

49
101

Cursos

138

Bancari

149

Actes
Jutjats

163

Juridic

172

Reunions

291

Educació

294
316

Gestions a org. públics
Serveis Socials

366
440

Laboral
Gestions personals

1112
1482

Salut
0
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400
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Províncies

1000

1200

1400

1600

Horari

367
389

Barcelona (3678)
Girona (652)

652

72%

Lleida (389)
3678

Tarragona (367)

27%
1%
Mati

Tarda

Nit

Distribució per mesos

576

543

538

500
395

445

425

462

425

372
286

119
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5.2 SERVEI DE FORMACIÓ DE LA 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 i Llei 17/2010,
del 3 de juny, de la llengua de signes catalana (LSC).
Els cursos de LSC es 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
Durant el 2017, es varen gestionar els cursos de 14 entitats afiliades, que varen realitzar 101 cursos,
amb un total de 826 alumnes (dels quals 733 alumnes van ser aptes, un 88,74%).
Però a més a més es varen realitzar d’altres gestions que li són pròpies, com:
Accions Formatives: Durant l’any 2017 es varen dur a terme 21 accions formatives: 14 tallers bàsics
de la LSC i 7 cursos de Mòdul A, a petició de diferents empreses i entitats amb l'objectiu de
proporcionar coneixements generals sobre la comunitat sorda.
Coordinació de cursos: Durant l’any 2017 es va realitzar una reunió de coordinadors el 7 de juliol,
amb l’objectiu de valorar els cursos 2016/2017, planificar, programar, revisar i aprovar les normatives
dels propers cursos.
Professors de la LSC: El servei disposa d’una Borsa de Professionals amb 31 docents i els fa arribar
ofertes de feina, formació, cursos de reciclatge, informació i noticies d’interès. A part d’atenció
personalitzada. Durant l’any 2017 es va realitzar una reunió de professors, el 7 de juliol.

Col·laboració amb la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars
(FEPCCAT) en l'elaboració d'un conte adaptat en LSC, mitjançant un CD. EL conte es titula "La cursa
de barques" i l’objectiu de la seva edició és la sensibilització sobre la discapacitat i la promoció de
la plena inclusió social dels infants. Els exemplars es distribuiran entre les biblioteques.
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5.3 SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL
Aquest servei especialitzat i 100% accessible 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 2017 es varen atendre 88 persones sordes que han requerit un total de 284 visites i/o
acompanyaments a altres serveis i institucions i 306 accions de coordinació amb altres professionals. 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.
Tipus de consultes

Orientació general

2,0%

Adiccions

2,0%
3,0%

Ajudes tècniques
Persones grans

3,7%
4,7%

Aïllament social
Educació/Formació

5,6%

Salut mental/At. Psicològica

6,6%

Àmbit familiar

7,5%

Habitatge

9,4%

Estranjería

12,2%

Documentació bàsica

12,2%

Prestacions i ajudes

14,1%

Àmbit laboral

% de discapacitat

Procedència

60,0%

17,0%

52,7%

50,0%
40,0%

16%

30,0%

13%

23,7%

20,0%

10,5%

71%

7,9%

10,0%

2,6%

2,6%

Europa

EEUU

0,0%
Amèrica
Llatina
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A més d’aquesta atenció personalitzada, des del servei es vetlla per desenvolupament de
PROGRAMES SOCIALS que millorin la qualitat de vida del col·lectiu de persones sordes:
Programa d’Agrupació Residencial: El projecte es va crear entre l'antic ICASS, el Centre Assistencial
Geriàtric Benviure i la FESOCA, per tal d’afavorir una petita 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 l’ingrés a un centre no sensible a la
discapacitat podria ocasionar. Durant l’any 2017, el centre ha mantingut un grup de 13 residents amb
discapacitat auditiva.
Programa de voluntariat social: Aquest se centra en coordinar a persones voluntàries que coneixen la
LSC i a persones sordes que, per diferents motius, necessiten d'aquest servei. La professional de
referència estudia les necessitats i l'adequació de les accions forma individual, grupal i també en
diferents institucions. Aquest any, el programa ha donat servei a 12 persones amb discapacitat
auditiva, gràcies a la participació de forma desinteressada de 7 persones voluntàries. S'han realitzat un
total de 43 sessions.
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, per oferir un servei gratuït d’atenció psicològica en LS, al no
existir cap altra servei amb aquestes característiques. En els últims anys, aquest servei s’ha diversificat
mitjançant convenis amb altres professionals que ofereixen els seus serveis en llengua de signes, durant
l’any 2017, a un total de 93 persones sordes. A més a més, s’han realitzat dues reunions sobre aquest
tema, una entre el gerent del Intitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, la
psicoterapeuta de Aidam Teràpia i la FESOCA i una altra amb la Fundació Vidal i Barraquer.
Unitat d'atenció a la dona: Va néixer arrel dels contactes amb el Grup Central d'Atenció a la Víctima
(GCAV) de Mossos d'Esquadra per donar atenció a dones amb discapacitat auditiva que ho
requereixin. Es basa principalment en la prevenció de la violència de gènere i en les situacions de risc.
Durant el 2017 s'han atès 34 dones sordes: 2 en situació de violència de gènere, 2 en situacions
d'especial vulnerabilitat i amb la resta de dones s'han realitzat accions preventives, així com també
s’ha continuat amb l'espai de formació i alfabetització en el que actualment hi ha 4 dones.
Programa d'atenció a persones sordes penades: En els últims dos anys, des de l'entitat s'ha centrat en
estudiar quantes persones sordes hi ha als centres penitenciaris de Catalunya i quina és la seva situació
i la qualitat de l'atenció que reben. Després de conèixer la vulnerabilitat en què es troben aquestes
persones, finalment durant aquest any 2017 s'ha desenvolupat plenament aquest programa en el qual
una professional de l'entitat ha fet seguiment de 3 casos. Les accions realitzades han estat les següents:
-Sessions de suport comunicatiu/educatiu: realitzades gràcies als voluntaris. 34 sessions.
-Acompanyament a la inclusió: accions de foment de la participació en tallers per fomentar la
interrelació amb altres interns. 15 sessions d'acompanyament gràcies als voluntaris.
-Accions de coordinació i seguiment de la professional de referència: 28 accions de seguiment amb els
familiars, 53 accions de coordinació i seguiment amb els voluntaris (coordinació del voluntariat d'àmbit
penitenciari i visites de seguiment de les sessions amb les persones sordes internes), 43 accions de
coordinació amb els professionals, visites de seguiment a FESOCA amb persones sordes en tercer grau o
suspensió de condemna (s'han realitzat 5 visites a l'entitat i 3 acompanyaments a serveis externs).
A més de les accions dutes a terme amb les persones beneficiàries, s'han mantingut 3 reunions amb la
Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya amb la intenció de fer
seguiment del programa desenvolupat, donar continuïtat i dotar-lo de les millores necessàries. Així
mateix, la referent del programa i dues voluntàries van participar els dies 3, 5, 10 i 12 de juliol en una
formació de voluntariat d'àmbit penitenciari organitzat per la mateixa Direcció General.
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5.4 SERVEI LABORAL
Aquest servei ofereix un suport integral a les persones sordes de tota Catalunya per a la seva inserció
al món laboral i està inscrit com a Agència de col·locació amb el núm. 0900000221.
Durant l’any 2017 s’han atès un total de 237 persones sordes demandants de feina. D’aquestes, 144
han realitzat un itinerari formatiu i de mediació laboral.
Orientació i formació: Un dels objectius principals del servei és oferir activitats d’orientació, seguiment
i formació a 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:
- 395 tutories (acollida i seguiments).
- 217 accions d’acompanyament (entrevistes de selecció, incorporació a la feina…).
- 55 accions de formació pre-laboral i l’alfabetització informàtica.
Intermediació laboral: Les actuacions d’aquesta àrea 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 per tal d’afavorir una òptima integració laboral.
Durant el 2017 s’han gestionat un total de 153 ofertes de feina (103 en CET i 50 a l’empresa ordinària).
S’ha contactat amb 123 empreses, d’aquestes 86 eren empreses ordinàries i 37 empreses del mercat
protegit. El 27% de les empreses contactades han realitzat contractacions dels candidats de la borsa
del Servei Laboral de FESOCA.
Inserció laboral: Durant l’any 2017 s’ha aconseguit un 53% d’inserció a través de 126 contractacions.
De les 144 persones ateses en itinerari s’han inserit un total de 76 persones (20 en empresa ordinària i
56 en CET). Les empreses contractants han estat 33 (16 empreses ordinàries i 17 empreses protegides).

Procedència

Àsia 4%

Europa 5%

Àfrica 12%

Amèrica 19%
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5.5 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.
El web està organitzat en 9 seccions (Notisord, Noticies, Actualitat, Obrim, Esports, Reposició,
Moviment associatiu, Contes i Quin Món!). Durant el 2017 s’han elaborat un total de 468 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 (seguidors 5.300). El canal Youtube, amb un total de 3.100
subscriptors, aquest 2017 ha tingut un total de 509.394 visualitzacions, que fa una mitjana de 10.612
visites setmanals, un 48,63% més en comparació a l’any anterior. Youtube 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 305.000 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 i privades. 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 a
través del projecte de La Mirada Tàctil (https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil i que alguns
d’aquests al llarg del 2017 han estat els següents:
- Museu Verdaguer
- Exposició Gots de Tinta
- Museu d’Esplugues del Llobregat (Forn i Rajoleta)
- Museu Can Marfa (Mataró)
- Museu Abelló (Mollet del Vallès)
- Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramanet)
- Exposició Xilografies
- Museu Can Negre (Sant Joan Despí)
- Museu d’Història Paleo i Neolític de Sabadell
A més a més, i arrel d’aquestes adaptacions audiovisuals, hi ha hagut d’altres ajuntaments i
institucions que han sol·licitat l’adaptació accessible del seu patrimoni. Un exemple d’aquests són:
- Ruta Itinerari de Sant Celoni
- Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
- Ajuntament de L’Estany
- Ajuntament de Rupit i Pruit
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