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INFORMACIÓ GENERAL 

1. 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. 
 
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.  
Assemblea Ordinària, es va celebra el 30 de juny i es van aprovar per unanimitat els comptes de 2017, la 
memòria de 2017, el projecte i el pressupost per al 2018. Es van explicar els canvis de la junta directiva i els 
assistents varen poder formular qüestions i es van recollir diferents propostes de millora. 
Assemblea Extraordinària, es va celebrar el dia 24 de febrer a la Casa Social del Sord de Manresa i Comarca 
(CASMACS), i es va aprovar el calendari de les Eleccions Primàries i Generals a la Presidència de FESOCA. Per a 
que els candidats poguessin exposar el seu programa electoral a tots els socis de les associacions afiliades, es 
varen realitzar 4 Mítings electorals, un per cada província: dissabte 24 de març a Barcelona, dissabte 7 d'abril a 
Reus (Tarragona), dissabte 14 d'abril a Lleida i dissabte 28 d'abril a Girona.  Les Eleccions primàries es van dur 
a terme el dissabte 5 de maig i les Eleccions Generals el diumenge 6 de maig.  
 

JD sortint Càrrec 

Antonio Martínez President 

Carlos García  Secretari General  

Marc Camps Vicepresident 

Menchu González Vocal de Pol. Ling. LSC 

Marga Cirera Vocal de Pol. Sectorials  

Lidia Sánchez Vocal d’Educació  

 

 
 
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 2018, es va 
celebrar 1 CiA: el 17 de novembre a CERECUSOR. 
 

Assemblea Ordinària Assemblea Extraordinària CiA CERECUSOR 

    

 

JD entrant Càrrec 

Albert R. Casellas President  

Teresa Molina Secretària General  

Marc Tapia Vicepresident 

Delfina Aliaga Vocal de Pol. Ling. LSC 

Francina Rosell Vocal d’Accessibilitat 

Raúl Ruiz Vocal de Joventut  

Nita Moreno Vocal de Gent Gran  
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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: 9 de març, 29 de 
maig, 25 de juny, 18 de setembre, 15 d’octubre, i el 26 de novembre. A banda d’aquestes, el dia 18 de maig es 
va realitzar una trobada entre Juntes Directives (entrant i sortint) per fer el traspàs de les tasques. 
 
A més, amb la nova legislatura s'ha creat la Comissió de Reforma dels Estatuts de FESOCA formada per cinc 
membres; tres pertanyents a la Junta Directiva de FESOCA, Teresa Molina, secretària general, Marc Tàpia, 
vicepresident i Francina Rosell, vocal d'accessibilitat i dues persones de les associacions afiliades, la secretària 
general del CERECUSOR, Encarna Muñoz i el secretari general de ACPSBE, Santiago Frigola. La comissió s'ha 
reunit un total de 6 vegades durant el 2018 (22 d'octubre, 5, 14 i 23 de novembre i 10 i 17 de desembre). 
 
 
1.2 ENTITATS AFILIADES  
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1.3 PERSONAL  

 

En quant a les dades de personal de la federació, en finalitzar l’any 2018, el 38% de la plantilla eren intèrprets 

de llengua de signes i el 62% restant eren personal tècnic. En quant a la distribució per sexe, el 69% correspon 

al sexe femení i el 31% al sexe masculí. 

 

1.4 TRANSPARÈNCIA 

  

Les fonts de finançament, que han permès a l’entitat desenvolupar la seva tasca un any més, han provingut en un 

79% de fons públics i un 21% dels fons privats. D'altra banda, seguint les indicacions de la "Llei 19/2014 de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern", a la pestanya "TRANSPARÈNCIA” i “FINANÇADORS” 

del web de FESOCA (www.fesoca.org) es troba tota la informació econòmica i es publiciten les entitats 

finançadores de l’entitat. La federació segueix estant registrada com GRUP D'INTERÈS de les Administracions 

Públiques pertinents ( Generalitat de Catalunya: 896 - Parlament de Catalunya: 17134). 

  

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 

 

 
 

34  trobades 

Durant el 2018 la representació institucional amb diferents entitats, organismes i 

administracions públiques amb: Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, Institut municipal d'Educació 

de Barcelona (IMEB), Escola Municipal Tres Pins, Facultat d'Infermeria i Ciències de la Salut de 

la Universitat de Barcelona, Consell Comarcal del Ripollès, Direcció general de Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Centre de Recursos 

Educatius per a Deficients Auditius de Barcelona (CREDAC), Direcció General d'Execució Penal 

a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Consell Social de la LSC, ASOCIDE Catalunya (Associació 

de Sordcecs d'Espanya), Conselleria de Salut, formacions polítiques com Ciutadans, ERC, PSC 

i PDECAT, etc. 

 
 

 

 

 
  

   

http://www.fesoca.org/
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Accions amb la CNSE 

 
 

10 trobades 

Com a membre ordinari la nostra presència és inexcusable en les accions que es duen a terme, 

sobretot al Consell Autonòmic (del 21 d'abril a Madrid), a l'LXXII Assemblea Ordinària i al VII 

Congrés de la CNSE (del 7 de juny a Madrid) i al Consell Autonòmic (del 23 al 25 de novembre 

a Oviedo, a més a més de les següents: Valoració de la CNSE al Projecte de Reial Decret pel 

qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 27/2007 (6 de març), Reunió CNSE i 

FESOCA per a l'exposició de projectes (21 de març), Dia Internacional de les Llengües de 

Signes (14 de juny), Jornada formativa sobre Compliance (18 i 19 de setembre), Visita de 

CNSE a FESOCA (7 de novembre) i Taller de formació de formadors sobre l'ús de les 

tecnologies de la comunicació per a la gent gran (20 d’octubre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accions amb COCARMI  

 
 
 

 

 
 
 

19 trobades 

FESOCA assumeix la 1a vocalia de COCARMI i assisteix a les reunions de la Comissió 

permanent, del Comitè executiu i de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària (14 de 

maig) i a més a: Actes del 20 Aniversari de COCARMI i presentació del Cupó de l'ONCE 

(27 de febrer i 6 de març), Reunió amb Torre Jussana (12 e març), Trobada amb ERC al 

Parlament de Catalunya (17 d’abril), Trobada amb el PSC i En Comú Podem (24 d’abril), 

Reunió amb AENA (8 de maig), Reunió amb el CERMI Estatal (11 de maig), Recepció amb el 

president del Parlament de Catalunya (15 de juny), Creació de la Comissió Parlamentària 

sobre la Discapacitat (4 de juliol), Recepció amb el President de la Generalitat de Catalunya 

(29 d’agost) i Trobada posterior (18 de setembre), Trobada amb el PP al Parlament de 

Catalunya (23 de setembre), Consell de la Discapacitat de Catalunya (19 d’octubre), Reunió 

amb la Consellera de Justícia (27 de novembre), 14è Congrés CERMIS Autonòmics i Recepció 

al Parlament de Catalunya (28 i 29 de novembre).  
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Accions amb altres entitats del 3r sector, de interès i/o rellevància: 

 
 
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, dins d'aquest eix, accions de presència en els mitjans de comunicació i accions de 
conscienciació, informació i difusió sobre les característiques, necessitats i particularitats del col·lectiu envers la 
societat, per fomentar la visibilitat i el coneixement de les seves capacitats. Així mateix, es dona resposta a 
qualsevol demanda d’informació i que prové principalment de persones de diferents àmbits professionals amb 
contacte amb les persones sordes, estudiants, persones interessades en conèixer al col·lectiu i/o serveis que 
s'ofereixen des de l'entitat, etc. 

   
 

Intervencions en mitjans de comunicació: 19 
Consultes rebudes i contestades: 493 

 
 
 
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 2018 s'han penjat al web 74 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 2018, 
comptàvem amb 3239 seguidors i la mateix temps, nosaltres fèiem el seguiment a 586 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. 

∞ YOUTUBE: El canal gratuït de Youtube es fa servir en moltes ocasions per fer difusió de vídeos o d’informacions 
en LSC, ja que les informacions en la llengua de signes catalana arriben amb més claredat i de manera més 
propera.  

 
 
 
 

 
 
 

10 trobades 

FESOCA està present en accions de representació i suport a altres col·lectius de la discapacitat 
o que poden ser de benefici per al col·lectiu de persones sordes. Presentació de l’Associació 
Volem Signar i Escoltar, SIDA STUDI, Associació SUMEM o assistència actes, com: VI Feria de 
Discapacidad y Empleo, II Jornada Metropolitana “Comercio y servicios accesibles para una 
ciudad amigable”, Jornades de Protecció de Dades, V Congres Internacional de Educació i 
Accessibilitat a Museus i Patrimoni, Día internacional de la Sordoceguera, Taula rodona “Sign 
Language Advocacy", etc.  

http://www.fesoca.org/
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4. ACTIVITATS CULTURALS I DE POLÍTIQUES SECTORIALS  
 
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’empoderament 
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. De la mateixa manera, es fomenta la presència 
de les associacions afiliades a les activitats i actes que s’organitzen a la seva zona d’actuació per a que les entitats 
i administracions de la zona, les tinguin coma referents de les persones sordes.  
 

27-01-2018 Assistència al 65º Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Lleida  
03-02-2018 Participació en l’Homenatge a Fray Ponce de León del Casal de Sords de Barcelona 
18-03-2018 Accessibilitat al Museu d’Història de Sabadell 
19-03-2018 Presència en els actes del 35º Aniversari de Agrupació de les Persones Sordes de la Garrotxa 
10-04-2018 Participació a les I Jornades del CFGS de mediació comunicativa 
15-06-2018 Presentació de l’Associació per la promoció dels processos de mediació comunicativa a Catalunya  
12-14-07-2018 Exposició accessible al Museu de Moià 
19-07-2018 Accessibilitat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
27-07-2018 Celebració del 43º Aniversari de la Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès  
15-09-2018 Assistència a l’acte d’inauguració de la nova seu de la Associació de Persones Sordes de Canovelles  
27-10-2018 Centenari de José Farré en Ripoll 
10-11-2018 Ruta accessible a Sant Celoni 
10-11-2018 Participació al Festival VICMOVIES de la Agrupació de Sords de Vic 
15-11-2018 Inauguració de les millores en accessibilitat al Museu Abelló de Mollet del Vallès 
26-11-2018 Participació a la Taula Rodona sobre Educació a Vic 
30-11-2018 Presentació accessible al Museu de Granollers 
02-12-2018 Assistència a l’acte de presentació accessible del Museu de Cerdanyola del Vallès 
05-12-2018 Visita dels alumnes de l’Institut d’Educació Secundaria INS Salvador Seguí 
06-12-2018 Participació en la inauguració de la XVI Bienal del CERECUSOR 
16-12-2018 Gestió de l’accessibilitat al Museu Can Mercader de Cornellà de Llobregat 
19-12-2018 “De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut al Museu de Mollet del Vallès 
 
A més d’aquestes destaquem algunes activitats de gran rellevància i importància: 

      

25-05-2018 VI Premi UPF-LSC:  El president de FESOCA, Albert R. Casellas, va 
lliurar el VI Premi LSC UPF-FESOCA, al millor treball escrit i en llengua de signes. 
Es va aprofitar per manifestar l'agraïment per part de FESOCA, a la Universitat 
Pompeu Fabra per la feina i difusió que fa la institució d'aquesta llengua, dins d'un 
procés de normalització lingüística i la seva preocupació per conservar-la. 

 

 

01-06-2018 VII Seminari de la LSC a l’Institut d’Estudis Catalans: Ssota el marc 
de col·laboració entre entitats per a la realització d'aquest esdeveniment lingüístic. 
Aquest és un acte que organitza cada dos anys des de la vocalia de política 
lingüística LSC de la FESOCA amb la col·laboració d'aquesta institució i a partir 
dels estudis, accions i treballs relacionats amb l'àmbit de la lingüística, l'educació, 
etc. Després de l'acte d'obertura i benvinguda en què van participar la directora 
de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa; representant de la Secció Filòloga de 
l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Martí i el president de la FESOCA, Albert R. 
Casellas, es va fer lliurament del III Premi de Premi de la LSC de la FESOCA. 
Aquest any el premi va recaure en la Sra. Maria Josep Jarque per la seva 
trajectòria i dedicació a la LSC. Seguidament es va donar pas a les onze 
ponències centrades en l'àmbit lingüístic, sociocultural i educatiu de les persones 
sordes de les que es va compondre el Seminari i va comptar amb la participació 
d'unes 250 persones interessades en les ponències que es van exposar. 
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   28 i 29-09-2018 Dia 
Internacional de les Persones 

Sordes de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federació de Persones Sordes de Catalunya organitza de forma 
ininterrompuda el Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya es 
celebra de forma des de fa ja 30 anys, des de 1987. Malgrat que 
habitualment aquesta activitat s'organitza de forma conjunta amb alguna 
associació de persones sordes afiliades, aquest any, i a causa de diferents 
qüestions, la federació va acollir la seva organització de manera íntegra, 
comptant amb el suport de les 29 associacions afiliades. La Federació 
Mundial de Sords (WFD) va establir el 1958 que se celebrés durant l'última 
setmana de setembre, el Dia Internacional de les Persones Sordes (DIPS). 
Aquest any els actes de celebració del DIPS es van dur a terme en dos actes 
diferenciats; un de caràcter més cultural i institucional, celebrat el divendres 
28 a l'Institut d'Estudis Catalans i un altre més festiu, lúdic i popular que es va 
celebrar dissabte 29 al Parc de l'Espanya industrial de Barcelona. Tots dos 
sota el lema "La Llengua de signes ens inclou". 

El programa que es va dur a terme a la jornada del divendres 28 de 
setembre a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va ser el següent:  

A l’acte d'obertura i benvinguda, en què van participar Il·lm. Sr. 
Joandomènech Ros, va evidenciar, un cop més, el suport i sensibilització que 
la institució mostra cap a la federació i la LSC; el president de l'IEC, el Sr. 
Albert R. Casellas, president de FESOCA, l’Hble. Sra. Laura Borràs, 
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la que varen 
indicar-li el seu signom i li varen regalar un exemplar del llibre del fundador, 
el Sr. Àngel Calafell; la Sra. Delfina Aliaga, vocal de Política Lingüística de 
la LSC de FESOCA i el Marc Tàpia, vicepresident de FESOCA.  

Seguidament es va donar pas a la presentació de diferents llibres, escrits 
per persones sordes: el Sr. Pablo Navarro "53 males maneres de riure d'algú 
o posar-lo a parir en llengua de signes catalana "i" Història de la filosofia "I 
i II. Les Sres. Antonia Barea i Mª Pilar Fernández de la Fundació Illescat i de 
la Universitat de Barcelona, Material didàctic per a la LSC dels nivells A1 i 
A2 dirigit a professors i alumnes de LSC i adaptat al Marc Comú Europeu 
de Referència per a les Llengües. La Sra. Pepita Cedillo, mestra, logopeda i 
especialista de llengua de signes catalana, que va fer la presentació de la 
seva novetat editorial "La teva memòria a les mans" i del Sr. Guillem Carles, 
escriptor, periodista que va fer la presentació de dos llibres "Els Tortosa. Els 
altres <sords>" i "La memòria del silenci ... des de 1930 fins a 1967. 
Masdenverge". 

Després del descans, el Sr. Guillem Carles va oferir una breu conferència 
sobre la comunitat sorda catalana, amb la qual el públic va poder descobrir 
diferents curiositats en comparació amb altres països, etc. I posteriorment, el 
Sr. Ernesto Ventós, és un conegut perfumista sord, col·leccionista d'art 
contemporani sobre les olors i un artista de nassos, més conegut artísticament 
com NASEVO, ens va exposar la seva particular professió i passió. Per 
finalitzar, es va projectar un curtmetratge titulat "Helen Keller", protagonitzat 
per persones sordes i que va ser cedit pel Cercle d'Artistes Sords Units (ASU). 
Es va escollir la projecció d'aquest curtmetratge per celebrar i commemorar 
el 50 aniversari de mort d'aquesta figura de referència per a la comunitat 
sorda i sordcega a tot el món i es va realitzar una entrevista a una de les 
actrius, la Sra. Margarita Solanes. En finalitzar l'acte més institucional de 
l'DIPS i acompanyats dels presidents de les associacions de persones sordes 
de Catalunya, es va oferir una copa de cava al pati i claustre.  
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El programa que es va dur a terme a la jornada del dissabte 29 de 
setembre al Parc de l’Espanya Industrial va ser: 

Inici de l'acte de benvinguda als assistents i les autoritats convidades, 
que varen ser la Sra. Gemma Tarafa, comissionada de salut i 
diversitat funcional de l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Albert R. 
Casellas, president de FESOCA, l’Hble. Sr. Chakir El Homrani, 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i el Sr. Benet Muñoz, 
president de la Federació Esportiva de Sords (FESC).  

- Lectura del manifest elaborat específicament, a càrrec de la Sra. 
Olga Viza, reconeguda periodista esportiva, en el qual es va 
reivindicar una societat:  
-en la qual totes i tots tinguem les mateixes oportunitats, sense distinció  
-en la que els drets de les persones sordes com a ciutadans prevalguin 
sobre el desconeixement, la manca de voluntat o els prejudicis  
-en la que es permeti accedir a una ocupació digna 
-en la qual no s'escatimi en recursos 
-en la que es respectin els drets lingüístics de la comunitat educativa i es 
consideri la LSC llengua vehicular i curricular, garantint així la plena 
accessibilitat i inclusió en l'àmbit educatiu dels infants i joves sords i – 
en la que es garanteixin polítiques d'envelliment actiu i de serveis 
adaptats  
-i sobretot en la que s'apliqui el principi de "res sobre nosaltres sense 
nosaltres". 

- Activitats pròpies de la comunitat sorda catalana: 

Monòlegs en LSC: a càrrec de la Sra. Amparo Molina sota el títol 
"Mocador", del Sr. Francisco Vidiella, sota el títol "Revolució" i del Sr. 
Josep Mª Iglesias, sota el títol "Ens tallen les mans".  

Concurs en LSC: On es va proposar al públic desenvolupar d'una breu 
historieta utilitzant una única configuració de la LSC. El baròmetre 
d'aplaudiments va ser el que va determinar els guanyadors.  

Sortejos: Es va comptar amb la col·laboració especial del Centre 
Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona (CERECUSOR) i 
de l'Associació de Sords de Vic que van oferir 5 entrades individuals 
i gratuïtes per assistir als seus espectacles anuals més importants, com 
són la XVI Bienal de cinema i Teatre de CERECUSOR i el Festival 
VICMOVIES. Les entrades es van sortejar entre el públic assistent. 

Jugadors de bàsquet: Es ca comptar amb 5 dels jugadors sords 
catalans de la selecció espanyola masculina de bàsquet Sub21 que 
va obtenir la medalla de bronze en els III Campionats del Món de 
Bàsquet per a sords, celebrats del 7 al 14 de juliol a la Universitat 
Gallaudet de Washington DC. 

Gegants: Es va comptar amb la col·laboració dels "gegants de Sants", 
per animar al públic, acompanyats de música de gralles i tambors. 

A més, es varen habilitar un espai en una de les carpes, per a la 
recollida de signatures en suport a la ILP Llei de l'Esport, promoguda 
des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) a 
través de la Federació Esportiva de sords de Catalunya (FESC) i, a 
més es va poder gaudir del servei de monitors per infants sords.  

Finalment, es va organitzar una paellada de germanor per a unes 
240 persones, malgrat  el públic assistent a l’acte es calcula que va 
ser de més de 500 persones.  
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Durant l’any 2018 s’han realitzat 16 activitats culturals de polítiques sectorials, a través de les Vocalies de Joventut i de 
Gent Gran.  
 
03-01-2018 Mini-assemblea dels delegats dels Departaments de Joventut de les associacions de persones sordes de 
Catalunya: El vocal de Joventut de la FESOCA va organitzar una assemblea per recollir les inquietuds, demandes i 
reclamacions de cara a la XXI assemblea de la CJS-CNSE i l'Associació de Persones Sordes de Terrassa (APESOTE) va 
oferir els espais de la seva seu social per poder celebrar-la. 

 
 
20-01-2018 i 03-02-2018 Taller de creativitat: Aquest taller realitzat per la vocalia de 
política lingüística de la LSC de FESOCA, pretenia proporcionar una formació contínua a 
docents de LSC, basat en dinàmiques dels diferents nivells de la LSC , per adaptar-los al 
Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. Al taller, van participar 12 docents 
que van considerar l'activitat molt pràctica, divertida i dinàmica. 
 
 

27-01-2018 Conferència del vocal de Joventut a la Llar de Persones Sordes de Badalona: 
El vocal de la Comissió de Joventut de FESOCA va donar una interessant conferència titulada 
"Sóc sord @, i què?" a la Llar de Persones Sordes de Badalona, a la qual van assistir tant 
joves com adults. La ponència va despertar molt interès entre els assistents, així com també 
va ser una gran oportunitat per fer moltes preguntes i debatre sobre l'empoderament dels 
joves sords per afrontar el seu futur amb independència i en igualtat d'oportunitats que la 
resta de la societat. 

 
17-02-2018 40º Assemblea General Ordinària del CNJC: Durant aquesta 
Assemblea, a més d'escollir el relleu al secretariat i establir una nova presidència, 
les entitats juvenils van ratificar la 4a Carta Catalana de la Joventut, que és un 
document propositiu que recull més de 250 reivindicacions polítiques en clau juvenil 
per fer-les arribar a diferents institucions i formacions polítiques. Aquest procés 
participatiu ha comptat amb la participació de més de 500 joves de tot Catalunya. 
 

 
17 i 18-02-2018 XXI Assemblea de la CJS-CNSE: Durant el cap de setmana va tenir lloc a Madrid la XXI Assemblea 
General de l'CJS-CNSE, on van participar 3 delegats de Catalunya. A part de l'assemblea, es va organitzar un taller per 
treballar els continguts del VII Congrés de la CNSE que se celebra al mes de juny. 

 
 
24-02-2018 Conferència de la Vocalia de Gent Gran: Durant el cap de setmana 
va tenir lloc a Madrid la XXI Assemblea General de l'CJS-CNSE, on van participar 
3 delegats de Catalunya. A part de l'assemblea, es va organitzar un taller per 
treballar els continguts del VII Congrés de la CNSE que se celebra al mes de juny. 
 
 
 

27, 28 i 29-04-2018 VI Reunió Informativa i Assessorament del CJS-CNSE: La comissió de joventut va estar present en 
aquest RIA celebrat a Madrid, en què es va crear un espai formatiu adreçat a delegades i delegats de joventut del 
moviment associatiu de la CNSE. 

 
22 i 23-06-2018 Trobada de la CJS-CNSE i les associacions de Catalunya 
a Barcelona: La CJS-CNSE va ser convidada, per la vocalia de Joventut de 
la FESOCA, per mantenir una reunió amb les delegades de les associacions 
de persones sordes de Catalunya, per buscar millores en les necessitats 
detectades. Hi ha hagut molta motivació i s'espera que les bones idees i les 
ganes de treballar es tradueixin en una aplicació real i pràctica de les 
solucions plantejades. 
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10-09-2018 Reunió amb els delegats de Joventut de les associacions afiliades a 
FESOCA: A la qual van assistir els delegats de les associacions: CERECUSOR, 
Associació de Persones Sordes de Terrassa, Associació de Persones Sordes de 
Sabadell, Llar de Persones Sordes de Badalona i la comissió de joventut de la 
FESOCA. L'objectiu va ser millorar la situació de les persones joves sordes de 
Catalunya, parlar de la situació actual i també per preparar la propera trobada 
de joves sords de Catalunya. El resultat va ser molt positiu. 
 

10 i 18-10-2018 Sessions del grup de treball i resolució de diversitat 
funcional del CNJC: En aquestes sessions, els representants de les comissions 
de joventut de les associacions de Catalunya i de la FESOCA, van exposar 
les barreres a les quals s'enfronten els joves sords en la societat i quines 
mesures es poden adoptar per sensibilitzar la societat per canviar aquesta 
visió . A més, des del CNJC es va proposar l'organització d'un "Àgora Jove" 
sobre joventut i diversitat funcional de cara a l'any 2019. Els Àgores Joves 
són activitats que solen durar un cap de setmana, s'organitzen de forma 
anual i se centren en formacions sobre un tema que afecti la joventut. 

 
10-11-2018 36a Assemblea Extraordinària i Comitè Executiu del CNJC: Es van treballar els valors i principis del Consell 
Nacional de Joventut de de Catalunya, així com el Pla Estratègic 2019-2021. 

 
 
17-11-2018 30è Aniversari de la CJS-CNSE: Els joves sords de Catalunya es van 
desplaçar a Madrid per celebrar l'aniversari de la secció i en la qual es va poder 
aprendre molt de les quatre ponències de temes molt interessants. També es va aprofitar 
per fer entrega del premi al guanyador del concurs del nou logotip de CJS-CNSE i per 
la nit hi va haver una festa al Centre de persones sordes Altatorre de Madrid. 
 

 
21-11-2018 Excursió de la gent gran a Sant Julià de Ramis (Girona): Aquesta excursió organitzada per la vocalia de 
gent gran de la FESOCA, va ser, segons la valoració dels 30 participants, la combinació perfecta entre cultura, turisme, 
art, natura i gastronomia. Per al desplaçament del grup es va llogar un autocar especial a causa de la inaccessibilitat i 
complicació per arribar a través de transport públic, així com l'edat i condicions físiques dels participants. En arribar a la 
destinació, els assistents van poder gaudir d'una visita guiada a l'DOR Museum, al Castell-fortalesa de Sant Julià de Ramis, 
a la muntanya de Sants Metges, al jaciment del poblat iber i l'ermita / església de Sants Metges. Per finalitzar, es va dur 
a terme un àpat deliciós al restaurant Tradició Dor Museum, en el qual la carta és elaborada pel conegut xef Jordi Cruz. 
Els participants es van mostrar molt sorpresos amb aquesta nova i original experiència. 
 

        
 
 
24 i 24-11-2018 XIV Trobada de Joves Sords de Catalunya: Sota el lema 
"DISCAPACITAT", va ser un gran èxit en tots els sentits. Tots els participants de la 
trobada van aprendre moltes coses, ampliant les seves capacitats per enfrontar el futur 
a través de diferents ponències, a en què es van explicar el DRAMA CAMP (celebrat 
al febrer a l'(Noruega) i l'experiència vital en el programa FRONTRUNNERS. 
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30-11-2018 Reunió amb els delegats de joventut de les associacions per tractar 
temes d'educació: En aquesta ocasió, el vocal d'Educació i de Joventut de la FESOCA 
es van reunir amb els delegats de joventut de les associacions afiliades a la FESOCA 
per debatre sobre l'educació que rep la joventut sorda a Catalunya i en la qual hi 
ha mancances de recursos i accessibilitat en LSC, així com de les estratègies per 
millorar l'accessibilitat en LSC els estudis. I per plantejar l'organització d'una 
Jornada de Bones Pràctiques de l'Educació Bilingüe a Catalunya de cara a l'any 
2019. 

 
19-21018 Segona edició de la excursió de la gent gran a Sant Julià de Ramis (Girona): Aquesta segona visita es va dur 
a terme de la mateixa manera que la primera i arran de la gran demanda rebuda a FESOCA de la gent gran del 
moviment associatiu. Igualment, els 30 participants van manifestar la seva total satisfacció pel contingut de l'excursió, pels 
serveis prestats i per l'originalitat de l'activitat i espais visitats. 
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5. SERVEIS  
 
5.1 SERVEI D’INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES (ILS) 
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 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 amb els que compta la federació és de 8 ILS a Barcelona (5 en torn de matí i 3 en torn de tarda) i 1 
intèrpret més per cada província (Tarragona, Lleida i Girona). Aquests ILS 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 2018 s’han rebut 5544 demandes i s’han realitzat 4758 serveis, pel que el nombre de demandes denegades 
correspon a 786. En quant als serveis que corresponen a la província de Barcelona, s’ha observat que gran part dels 
serveis realitzats es duen a terme a poblacions de les rodalies de Barcelona, el que suposa que els intèrprets inverteixen 
el doble de temps en el desplaçament entre serveis i no poden dedicar-lo a temps real d’interpretació en un altre servei. 
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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 2018, es varen gestionar els cursos de 12 entitats afiliades, que varen realitzar 112 cursos de LSC, amb un total 
de 807 alumnes (dels quals 712 alumnes van ser aptes, el que suposa un 88,23%).  
 
Però a més a més es varen realitzar d’altres gestions que li són pròpies, com:  

- Coordinació de cursos: Durant l’any 2018 es va realitzar una reunió de coordinadors el 12 de juliol, amb l’objectiu de 
valorar els cursos 2017/2018, planificar, programar, revisar i aprovar les normatives dels propers cursos. 

- Professors de la LSC: El servei disposa d’una Borsa de Professionals amb 46 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 2018 es va 
realitzar una reunió de professors, el 12 de juliol. 

 

12-07-2018 Reunió de coordinació amb les associacions afiliades que realitzen cursos de LSC: La Vocalia de Política 
Lingüística de la FESOCA va dur a terme una reunió amb els coordinadors i professors de les associacions dels punts 
primordials: informe general de la vocal, revisió i aprovació de les normatives general dels cursos LSC de cara als nous 
cursos 2018 / 2019, certificats, presentació dels nous membres que formen part de la vocalia, valoració i resultats del nou 
model d'avaluació dels nivells, el perfil i la formació de la docència LSC, entre d'altres. L'objectiu general és defensar i 
millorar la qualitat de la LSC davant la societat catalana. L'endemà, el divendres 13 de juliol, la vocal de Política Lingüística 
LSC de FESOCA va assistir a la reunió de Coordinació de la Xarxa Estatal d'Ensenyament de les Llengües de Signes 
Espanyoles, a Madrid. Es van parlar tant per part de la CNSE com de les federacions autonòmiques, de diversos temes 
relacionat amb l'ensenyament de les llengües de signes espanyoles. 
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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. 
 
Aquest 2018 s'ha pogut atendre un total de 74 persones sordes i 22 professionals de diferents serveis. Cal assenyalar 
que les persones ateses han requerit de 374 atencions entre les quals s'inclouen atencions individualitzades, sessions 
formatives, acompanyaments, reunions amb professionals, etc. Els acompanyaments més destacats se centren en les 
intervencions educatives en dos casos molt concrets i realitzats en un centre ocupacional i un centre penitenciari. 
Independentment d'aquests dos casos, també sobresurten com cada any, els acompanyaments als serveis socials municipals 
i als serveis relacionats amb l'habitatge (oficines d'habitatge, serveis de mediació, etc.).  
 
Per primera vegada, s'ha ofert acompanyament una família sol·licitant de protecció internacional col·laborant de forma 
molt exhaustiva amb CEAR (Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat), ja que en quant a la condició de persona amb 
discapacitat estrangera, es considera un grup en situació d'especial vulnerabilitat pel que s’ha requerit d'accions de suport 
pròpies del procés migratori i d'adaptació al nou país de residència, gestions i acompanyaments relacionats amb la 
regularització de permisos i estades, recerca de feina, s'ha fet suport per a l'obtenció de documents associats a aquest 
procés i actuacions en relació a la sol·licitud de prestacions i ajudes.  
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PROGRAMES SOCIALS 
 

Programa d'agrupació residencial 
 
El Programa d'Agrupació residencial ja porta uns anys funcionant gràcies a la col·laboració existent 
entre la Generalitat de Catalunya, el Centre Assistencial Geriàtric Benviure i la FESOCA. L'objectiu 
és la reagrupació en una mateixa residència de persones sordes per així assegurar el manteniment 
de la capacitat de llenguatge i de les habilitats comunicatives, evitant el deteriorament cognitiu i 
l'aïllament social. FESOCA ha ofert suport i acompanyament a través d'1 persona voluntària que ha 
visitat a les persones residents un cop a la setmana. En total s'han realitzat 21 sessions de voluntariat, 
4 acompanyaments al centre i 21 coordinació. Actualment hi ha 6 persones sordes i 7 persones 
sordcegues residents. 
 

 
Atenció psicològica en llengua de signes catalana 
 
Aquest programa existeix des de fa 21 anys i es va originar gràcies a la col·laboració entre el Departament Català de 
Salut, la Fundació Vidal i Barraquer i la FESOCA amb l'objectiu de trencar amb les barreres de comunicació i assistir i 
assegurar el vincle terapeuta-pacient. Amb el temps, el programa s'ha anat diversificant arribant a tenir en l'actualitat tres 
convenis de col·laboració amb diferents centres (Fundació Vidal i Barraquer, Psicosord i Aidam Teràpia). Des FESOCA 
s'està en constant col·laboració amb aquests serveis d'atenció psicològica en la derivació de casos i al seguiment psicosocial 
conjunt i s’han atès un total de 121 persones sordes. A més, s'està treballant conjuntament amb la "Fundació Vidal i 
Barraquer" per a la creació d'un centre de dia de referència a la ciutat de Barcelona per a persones sordes amb algun 
tipus de trastorn mental que requereixin un ingrés temporal. 
 
Programa de Voluntariat Social 
 
Ofereix prevenció per a l'aïllament social i solitud de persones grans, acompanyament per a la vinculació al món associatiu 
i suport per a millorar les habilitats comunicatives i la LSC, suport i ajuda en la comprensió lectora i l'expressió escrita i 
reforç i ajuda per a la millora d'habilitats informàtiques. Durant el 2018 s'ha donat atenció a un total de 6 persones amb 
discapacitat auditiva i dins de 3 institucions: Centre Assistencial Geriàtric Benviure; Associació de Pares i Mares de Nens 
Sords (APANSCE) i Centre Penitenciari Quatre Camins. En total hi ha hagut 4 persones voluntàries, que han realitzat un 
total de 73 sessions i 6 reunions, a més de 3 reunions tècniques.  
 
Programa d'Atenció a Persones Sordes amb penes privatives de llibertat 
 
Des de l'any 2016 i fins a juliol de 2018, el suport a les persones internes als diferents centres penitenciaris s'ha vingut fent 
a través del programa de voluntariat, amb el corresponent seguiment de l'educadora social. Durant aquests set mesos, la 
persona voluntària ha realitzat 26 sessions de suport comunicatiu i educatiu al Centre Penitenciari Quatre Camins i s'ha 
modificat el model d'intervenció en els Centres Penitenciaris creant el Programa d'Atenció a Persones Sordes amb penes 
privatives de llibertat, a través dels professionals amb els quals compte l'entitat (educadora social i intèrprets de llengua 
de signes). S'han beneficiat del programa a 4 persones sordes internes amb les que s'han dut a terme les següents accions: 
22 estades al Centre Penitenciari de l'educadora social, 40 accions de seguiment amb la família, 69 accions de coordinació 
professional i 15 serveis d'interpretació de llengua de signes. 
 
A més a més, les professionals del servei han realitzat una reunió amb el Servei de Medi Obert i Serveis Socials del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya l'19 d'octubre i han participat en una jornada d'àmbit 
penitenciari: "Sessió d'investigació: Acompanyament al sortir de la presó” el 2 d'octubre 
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5.4 SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL 
 
El Servei Laboral de la nostra entitat va ser creat el 1998 amb l'objectiu de promoure i desenvolupar totes aquelles 
actuacions necessàries per a la inserció laboral de les persones sordes. 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 2018 s’han atès un total de 192 persones sordes demandants de feina. D’aquestes, 130 han realitzat un 
itinerari formatiu i de mediació laboral de les quals s’han inserit un total de 60 persones (20 en empresa ordinària i 40 
en centres especials de treball). El 67% de les persones ateses tenen entre 25 i 54 anys i el 32% són joves menors de 25 
anys. Es fa palesa una tendència creixent d’aquesta última franja d’edat, ja iniciada fa uns anys i una disminució també 
progressiva de les persones demandants de feina majors de 55. 
 
L’atenció directa a les persones usuàries s’ha desenvolupat a través de diverses accions: 

- 454 tutories (acollida i seguiments) 

- 189 accions d’acompanyament (entrevistes de selecció, incorporació a la feina…) 

- 51 accions de formació pre-laboral i d’alfabetització informàtica 
 
S’ha contactat amb 224 empreses per la sensibilització i la promoció de la inserció de les persones sordes (192 empreses 
ordinàries i 32 empreses del mercat protegit) I ’han gestionat un total de 152 ofertes de feina a través del 18% de les 
empreses contactades. s’ha aconseguit un 46% d’inserció. S’han aconseguit 95 contractacions a través de 40 empreses 
contractants (22 empreses ordinàries i 18 empreses protegides). 
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5.5 SERVEI D’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS   
 
Els professionals d’aquest departament desenvolupen el projecte de la Webvisual.tv, que és una televisió a 
través d'Internet en llengua de signes catalana (LSC) i un mitjà que lluita per ser completament 100% accessible, 
que ofereix la informació a través de textos escrits i veu en off. El nostre objectiu és assolir l’accessibilitat al 
100%, però en realitat hi ha coses que no podem per falta de recursos econòmics, com seria en vídeos destacats 
afegir-hi 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!) on s’incrusten els vídeos penjats a Youtube, que aquest any han sigut un total de 
332 noticies que sumen un  total de 427,211 visualitzacions. 

El canal Youtube funciona a través de les subscripcions dels usuaris al web, aquests usuaris reben directament la 
informació sense haver d’accedir a Webvisual.tv i té un total de 3.420 subscriptors. Tanmateix, les visualitzacions 
a través de la web han estat de 161,272. A més, la presència a les xarxes socials va augmentant, com a Twitter 
(amb un total de 2120 seguidors) i Facebook (seguidors 5.526). 

A més, aquest any han elaborat el programa “Mans a la massa” un projecte propi accessible i d’objectiu inclusiu 
i normalitzador, que es un concurs de cuina, integrat per 4 concursants sords de tot arreu de Catalunya. Ha sigut 
un programa 100% accessible amb LSC, veu i subtítols, amb la col·laboració de Bon Preu. La primera temporada 
(amb 5 capítols) ha rebut 23600 visualitzacions aprox., i la segona, 16000 visualitzacions aprox. 

 

     

 
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 al llarg d’aquest any 2018 han estat els següents: 

- Exposició El Modernisme i les flors. 

- Smith i Togores del Museu d’Art de Cerdanyola. 

- Museu Molí Paperer de Capellades. 

- Exposició de París a Nova York. 

- Museu municipal de Montcada i Reixac. 

- Museu del càntir d’Argentona. 

- Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. 

- Museu Palau de Mercader. 
 
A més a més, i arrel d’aquestes adaptacions audiovisuals, hi ha hagut d’altres institucions que han sol·licitat 
l’adaptació accessible del seu patrimoni. Un exemple d’aquests són:   

- Prevenció de riscos de la Generalitat de Catalunya. 

- Museu Etnològic de Barcelona. 

- Aula de l’aigua de Cassa. 

https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil

