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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 ESTRUCTURA 

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. Al llarg del 2019 la 
FESOCA va celebrar dues Assemblees Generals Extraordinàries el 23 de febrer per tractar temes educatius i el 15 de juny per tractar temes del moviment 
associatiu. L’Assemblea General Ordinària, es va celebra el 15 de juny i es van aprovar per unanimitat els comptes de 2018, la memòria de 2018, el projecte 
i el pressupost per al 2019.  
 

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 2019, es varen celebrar 2CiA: 
el 12 de gener a la Llar de Persones Sordes de Badalona i el 30 de novembre a l’Associació de Persones Sordes de Mollet del Vallès.  
 

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: 31 de gener, 4 de març, 29 de març, 30 d’abril, 27 
de maig, 15 de juliol, 11 d’octubre i el 20 de desembre. A més, durant aquest any, 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, s’han seguit reunint en les següents dates: 7 i 21 de gener, 11 i 25 de febrer, 1 d’abril, 19 de juny i 14 d’octubre.  
 

Assemblees Extraordinàries Assemblea Ordinària CIA a BADALONA CIA a MOLLET 
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1.2 ENTITATS AFILIADES 

 
1. Agrupació de les Persones Sordes de la Garrotxa 
2. Agrupació de Persones Sordes del Maresme 
3. Agrupació de Persones Sordes del Ripollès 
4. Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà 
5. Associació de Difusió de la Comunitat Sorda 
6. Associació de Famílies d’Infants Sords de Catalunya 
7. Associació de Persones Sordes de Mollet del Vallès 
8. Associació de Persones Sordes de Blanes 
9. Associació de Persones Sordes de Cambrils 
10. Associació de Persones Sordes de Granollers 
11. Associació de Persones Sordes de Terrassa 
12. Associació de Persones Sordes de Sabadell 
13. Associació de Premsa de la Comunitat Sorda 
14. Associació de Sords de Canovelles 
15. Associació de Sords de Reus  
16. Agrupació de Sords de Vic i Comarca 
17. Associació Gironina de Sords 
18. Casal de Sords de Barcelona 
19. Casa Social del Sord de Manresa i Comarques 
20. Centre de Difusió Audiovisual  
21. Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró 
22. Centre d’Estudis de la Llengua de Signes Catalana 
23. Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes de Bcn 
24. Cercle d’Artistes Sords Units 
25. Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú 
26. Llar de Persones Sordes de Badalona 
27. Llar de Persones Sordes de Lleida 
28. Associació ÀGILS Formació de la Llengua de Signes 
29. Associació APSO  

 
 
1.3 PERSONAL 
En quant a les dades de personal de la federació, en finalitzar l’any 2019, el 48% de la plantilla eren intèrprets de llengua de signes i el 52% restant era 
personal tècnic. En quant a la distribució per sexe, el 71% correspon al sexe femení i el 29% al sexe masculí. 
 
 



 5 

 
 

2. TREBALL EN XARXA I REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU 
 

 

Durant el 2019, 43 han estat les 
trobades de representació 
institucional amb diferents 
entitats, organismes i 
administracions públiques: 

Direcció General de Serveis Penitenciaris i 
Servei de Medi Obert del departament de 
Justícia,  Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona (IMEB), Direcció General de Política 
Lingüística de la Conselleria de Cultura, Consell 
Social de la LSC, Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat, Departament de 
Vicepresidència, Departament d'Educació, 
Departament de Salut, Servei d’Ocupació de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, Xarxa 
Audiovisual Local, Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Agència Catalana de Turisme, 
Agencia Catalana del Patrimoni Cultural. 
Diputació i Ajuntament de Lleida, 
Compareixences al Parlament de Catalunya, 
Grup Parlamentaris d’ERC, Junts per Catalunya, 
Catalunya en Comú Podem, PSC, diversos 
Ajuntaments, etc. 
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Com a membre ordinari hem assistit 
a 10 accions. Als Consells 
Autonòmics (6 d'abril i 16 de 
novembre a Madrid), VII Jornades 
de la Xarxa d’ILS, (11 i 12 de març), 

LXXIII Assemblea Ordinària (8 de juny a 
Madrid). Trobada del moviment associatiu (25 
de gener), XI Fòrum Estatal de LS (13 de juny),  
trobada a Saragossa (19 de novembre), Curs de 
Lideratge (29, 30 de novembre i 1 de desembre) 
i contactes diversos al llarg de l’any. 
 

 
 

 
 

 

 

Com a primera vocalia de 
COCARMI ha assistit a 7 
trobades de la Comissió 

Permanent, Comitè executiu i Assemblea 
General Ordinària i Extraordinària (13 de maig) 
i a 7 accions més (29 de gener Commemoració 
de l’Holocaust, 13 de maig i 14 de juny Reunions 
pel CODISCAT, 17 de juliol Estudi sobre greuge 
econòmic d ela Discapacitat, 16 de desembre 
amb el Departament d’Educació. 
 
 

 
 

 

FESOCA ha estat present en 9 
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: 
Ruta pels drets de la Fundació 
Desenvolupament Comunitari, 20è Aniversari 
d’APSOCECAT, Jornada i Curs sobre Turisme 
accessible d’ECOM, Marxa Solidària de 
l’Associació Sumem, Dia Internacional de la 
Sordceguesa, etc.  
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3. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ  
Des de FESOCA es realitzen accions per donar visibilitat i informar sobre les característiques i necessitats el col·lectiu, els serveis i recursos disponibles i sobre 
la necessitats d ‘eliminar les barreres de comunicació al conjunt de la societat a través dels mitjans de comunicació o proporcionant canals individuals 
d’atenció a la ciutadania. 

 
 APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: Durant el 2019, hem comptabilitzat 12 aparicions. 

 

Entrevista a La Directa: https://directa.cat/llengua-de-signes-catalana-tan-visual-com-invisible/ 
Entrevista en el programa “Veïns” de Televisió de L’Hospitalet: 
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14317525 
Reportatge al programa “En Lengua de Signos” de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-
bilinguismo-parlament/5201924/ 
Reportatge a L'Informatiu Catalunya de RTVE;https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1122488689257410560?s=19 
Reportatge a el Programa “En Lengua de Signos” de RTVE:http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-
bilinguismo-parlament/5201924/ 
Reportatge en el Telediario de La1 (sobre les tauleselectoralsaccessibles) a partir del 22:12minhttp://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-
horas-28-04-19/5169578/# 
Reportatge sobre la Llengua de Signes Catalana al Diari ARA: https://criatures.ara.cat/oci/llengua-signes-curiositats_0_2160383942.html 
Participacióa L’Informatiu de Catalunya de RTVE: https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1139525117921222656 
Diputació de Barcelona:  
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/el-programa-la-mirada-tactil-de-la-diputacio-de-barcelona-amb-el-dia-nacional-de-la-llengua-de-signes-
catalana-i-espanyola 
Entrevista a RTVE:http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-23 setembre-2019-1a-hora/5393668/ 
Entrevista para la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) de Brasil; Un grup d’alumnes va realitzar aquesta entrevista a Webvisual.tv ja que 
desperta gran interès. http://www.fesoca.org/es/noticias/entrevista-en-webvisual-tv_679.html 
DISCAPNET (link de la página web de Webvisual.tv. a l’apartat "Accesibilidad en la comunicación- Lengua de signos") 
 

     

 

https://directa.cat/llengua-de-signes-catalana-tan-visual-com-invisible/
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14317525
https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-bilinguismo-parlament/5201924/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-bilinguismo-parlament/5201924/
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1122488689257410560?s=19
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-bilinguismo-parlament/5201924/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/volem-signar-escoltar-defiende-bilinguismo-parlament/5201924/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-28-04-19/5169578/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-28-04-19/5169578/
https://criatures.ara.cat/oci/llengua-signes-curiositats_0_2160383942.html
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1139525117921222656
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/el-programa-la-mirada-tactil-de-la-diputacio-de-barcelona-amb-el-dia-nacional-de-la-llengua-de-signes-catalana-i-espanyola
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/el-programa-la-mirada-tactil-de-la-diputacio-de-barcelona-amb-el-dia-nacional-de-la-llengua-de-signes-catalana-i-espanyola
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-23%20setembre-2019-1a-hora/5393668/
http://www.fesoca.org/es/noticias/entrevista-en-webvisual-tv_679.html
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 WEB FESOCA: Al web de l’entitat, www.fesoca.org es publiquen notícies de forma resumida, sempre acompanyades de fotografies i vídeos signats, així 
com en format text. Durant l’any 2019 s’ han publicat99 notícies. 
 

 TWITTER: Aquets es troba al costat dret de la pàgina principal de FESOCA i reflexa accions, activitats, comentaris, etc. relacionats amb la comunitat sorda, 
a nivell autonòmic, estatal i internacional, o en el que participen entitats de la comunitat sorda, del tercer sector i de la resta de la societat. Actualment 
comptem amb 3582 seguidors, i nosaltres fem el seguiment a 590 twitters. 
 

 FACEBOOK FESOCA: A través d’aquesta xarxa social es publiquen accions institucionals i informació actualitzada de les activitats que realitzen les 
associacions afiliades, entitats afins, etc. Comptaamb3498 seguidores. 

 
 ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: Mitjançant els canals individuals d’atenció a la ciutadania, s’han atès 434 consultes de diferent índole.  

 
 

4. ACTIVITATS SOCIALS I 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. 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. 
 
26-01-2019 Participació a l’acte “Tots tenim talent” de l’Associació Gironina de Sords 
02-02-2019 Homenatge a Fra Ponce del Casal de Sords de Barcelona 
02-02-2019 40è Aniversari del Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró 
23-03-2019 Trobada amb les associacions gironines 

http://www.fesoca.org/


 9 

 
22-03-2019 Festival BReUS 
27-03-2019 Sessió de Sensibilització i Formació sobre les persones sordes a Reus 
30-04-2019 Visita dels alumnes del CEE Josep Pla de Barcelona 
04-05-2019 60è Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Sabadell 
06-07-2019 35è Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Blanes 
07-07-2019 Inauguració del nou local del Casal de Sorda de Barcelona 
27-09-2019 Actes del 10è Aniversari de les Cròniques 
27-09-2019 Acte local del Dia Internacional de las Persones Sordes (DIPS) a Badalona 
23-10-2019 Visita de s alumnes del CFGS de Mediació Comunicativa de l’IES Salvador Seguí de Barcelona 
03-12-2019Taula Rodona sobre Educació i Comunicació de les persones sordes a Vic 
14-012-2019 Participació a l’acte LSC Arts Visuals del Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes de Barcelona 
 
La vocalia de Joventut és membre del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i alhora forma part de la CJS-CNSE i per això, durant el 2019 ha desenvolupat 
diferents tasques de participació i representació en ambdues entitats.  
 
CNJC:  
Sessions de el Grup de Treball De Diversitat Funcional i d'Entitats Socials delCNJC: Des del grup de diversitat funcional de l'CNJC s'han realitzat dues sessions 
de treball, una el 15 de gener i una altra el 12 de febrer. En el grup d'entitats socials s'ha assistit a una sola reunió el 15 de gener. El grup de treball de diversitat 
funcional té l'objectiu de construir el discurs de l'CNJC i de reivindicar els drets de les persones joves amb diversitat funcional, a el temps que es treballa en 
l'organització de l'Àgora Jove 2019, previst pel mes de maig. 
 
16-02-2019 41º Assemblea General Ordinària de l'CNJC: Sota el lema "Repensem el CNJC i encarem els reptes de futur" en aquesta Assemblea, celebrada a Vic, 
van participar unes 60 entitats juvenils, entre les quals la vocalia de joventut de FESOCA. Entre moltes de les qüestions que es van plantejar va haver dos 
elements clau que van ser els pilars per encarar els reptes de futur: La proposta de reformes dels Estatuts delCNJC i l'aprovació de el Pla Estratègic 2019-2021. 
A més hi va haver un espai per debatre el treball realitzat al llarg de l'any anterior. 
 
30-04-2019 Trobada preparatòria de l'Àgora Jove al CNJC: Per ultimar l'organització de l'activitat sobre joventut i diversitat funcional el dia 30 d'abril es va 
mantenir una reunió. L'Àgora es va celebrar el 18 de maig i va tenir lloc al Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" de Barcelona sota el lema "Igual de diferents". 
Es va tractar d'un espai de trobada que va pretendre reunir joves de tot Catalunya per conèixer experiències participatives actuals i debatre i reflexionar sobre 
quin és l'estat de participació juvenil i com incloure a les persones amb diversitat funcional. 
 
18-05-2019 Celebració de l'ÀGORA JOVE: L'Àgora Jove 2019 es va articular al voltant de diferents sessions i espais diferenciats que van incloure la dimensió 
formativa, els debats i l'espai d'oci i interrelació. Representants de la vocalia de joventut de FESOCA van participar en els tallers: trenquem barreres 
comunicatives! en què s'explicava als participants què és la sordesa, quines són les barreres comunicatives a les quals s'enfronten les persones sordes en el 
seu dia a dia i es va ensenyar l'alfabet dactilològic i alguns signes de la LSC. https://youtu.be/53fMX102KKE https://www.cnjc.cat/ca/posicionaments/agora-
jove-2019 
 
 

https://www.cnjc.cat/ca/posicionaments/agora-jove-2019
https://www.cnjc.cat/ca/posicionaments/agora-jove-2019
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CJS-CNSE:  
16-02-2019 XXII Assemblea Ordinària de la CJS-CNSE: Durant el cap de setmana va tenir lloc a Madrid la XXII Assemblea General delCJS-CNSE, on van participar 
3 delegats de Catalunya, entre els quals un membre de la vocalia de Joventut . L'Assemblea va disposar de temps per a la realització de dos tallers dinamitzats 
per María Luz Esteban (directora del CNLSE) i que es va centrar en la política educativa del col·lectiu de persones sordes. En aquesta ocasió es va donar per 
tancada l'etapa del Comitè Executiu del CJS-CNSE (2017-2019). 
 
17-05-2019 Assemblea Extraordinària del CJS-CNSE: A l'Assemblea Extraordinària realitzada a Madrid el 17 de maig es va acomiadar a el Comitè Executiu 2017-
2019 i es va donar pas a el nou equip de la Comissió Joventut Sorda de la CNSE (CJS-CNSE ) per al període de 2 anys. A més es va parlar sobre l'organització del 
campament estatal per a joves sords que se celebrarà el 2020. 
 
17 al 19-05-2019 V Reunió Informativa i Assessorament de la CJS-CNSE: La vocalia de joventut de FESOCA va estar present en la RIA realitzada els dies del 17 al 
19 de maig a Madrid, acompanyats d'altres representants/delegats d'associacions de Catalunya. Aquesta acció està concebuda com un espai formatiu adreçat 
a delegats / des de joventut de el moviment associatiu de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE). En aquest esdeveniment es van dur a terme 
tallers, sessions de formació, xerrades sobre el moviment associatiu de les diferents comunitats autònomes i sobre la participació de la joventut sorda en 
general.https://es-la.facebook.com/cjscnse/videos/despu%C3%A9s-de-las-fotos-de-la-v-ria-queremos-compartir-con-vosotrxs-un-resumen-del-
/2393076997633446/ 
 
Curs "Majors Conecta2": La vocalia de gent gran de FESOCA va organitzar aquest curs, que es va dur a terme els dies 28 i 30 de gener i 1 de febrer a la seu de 
l'entitat., I es va basar en proporcionar i aprofundir en coneixements sobre l'ús del mòbil o Tablet (connexió wifi, afegir a contactes, fer i rebre vídeo-trucades, 
utilitzar el núvol per guardar dades, fotos, etc. ...), l'ús de les xarxes socials (WhatsApp, FB, Twitter ,. ..) i altres aplicacions que poden ser d'interès del col·lectiu 
de gent gran sordes. Les 19 persones grans inscrites van valorar molt positivament els resultats de taller, així com les explicacions i atenció de les dues persones 
responsables de la formació, la vocal de gent gran, Nita Moreno i la vocal de política lingüística, Delfina Aliaga. 

 
Curs d'infermeria per a joves sords de Catalunya: El curs es va impartir en 4 sessions formatives, celebrades el 22 de febrer, 1, 8 i 
15 de març de 2019. La Comissió de Joventut de FESOCA en col·laboració amb l'Escola d'Infermeria de la UB , van organitzar un 
curs en llengua de signes catalana sobre la reanimació cardiopulmonar (RCP) i sobre les Malalties de Transmissió Sexual (MTS) 
per a joves sords, els dies 22 de febrer 1, 8 i 15 de març a diferents espais i amb la col·laboració de l' Hospital Clínic, l'Hospital 
Bellvitge, l'Associació de Persones Sordes de Sabadell i la Llar de Persones Sordes de Badalona. Els participants s'ho van passar 
molt bé i van aprendre moltes coses sobre primers auxilis, conceptes bàsics d'infermeria, etc. 
 
Curs d'Infermeria per a gent gran sordes de Catalunya: La vocalia de gent gran de FESOCA va organitzar, de forma conjunta amb 
l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, dirigit a totes aquelles persones grans interessades. El curs es va realitzar els 
dies 6, 11 i 13 de març de 2019 a l'Hospital Clínic de Barcelona i va estar estructurat en 3 sessions: 
- Envelliment saludable (I Part): Alimentació i activitat física saludable de la gent gran 
- Envelliment saludable (II Part): Alimentació i activitat física saludable de la gent gran 
- Malalties, medicació, consells i prevenció de diferents símptomes (emergència i com actuar).  
 

https://es-la.facebook.com/cjscnse/videos/despu%C3%A9s-de-las-fotos-de-la-v-ria-queremos-compartir-con-vosotrxs-un-resumen-del-/2393076997633446/
https://es-la.facebook.com/cjscnse/videos/despu%C3%A9s-de-las-fotos-de-la-v-ria-queremos-compartir-con-vosotrxs-un-resumen-del-/2393076997633446/
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I en les que es varen proporcionar nocions bàsiques sobre fer exercicis per mantenir l’estat físic de les persones grans, en pautes d’alimentació sana i adequada 
en aquesta etapa de la vellesa i en diferents situacions, recomanacions sobre la son, en com prevenir l'ictus i l’infart, etc. Aquestes accions formatives 
accessibles es varen realitzat a l'Hospital Clínic de Barcelona els dies 6, 11 i 13 de març de 2019 i varen participar un total de 20 persones majors sordes. Tots els 
participants es varen mostrar molt participatius i sorpresos pels conceptes tan interessants que varen aprendre. 

 
17-04-2019 Visita Frontrunners: Raúl Ruiz i Fawad Ahmed de la vocalia de joventut de FESOCA, van rebre la visita d'una noia jove sorda, 
Maida Ripa, que estudia a Frontrunners (Dinamarca). Maida ha estat durant tot aquest últim mes en diferents llocs d'Espanya, visitant 
algunes federacions de persones sordes, per veure com funciona el moviment de associatiu. Avui, els responsables de joventut de 
FESOCA li han explicat el funcionament, la 'història del moviment associatiu a Catalunya. 
 
09-05-2019 Conferència sobre l'APP 112 a CERECUSOR: La vocal d'accessibilitat de FESOCA, la Sra. Francina Rosell, va oferir una 
conferència al Centre Recreatiu i Cultual de Persones Sordes de Barcelona (CERECUSOR) sobre el funcionament i el procés per el seu 
ús, de l'Aplicació 112 Accessible per a persones sordes. L'aforament es va omplir i es van formular moltes preguntes sobre el procés de 
descàrrega, així com sobre el funcionament en cas d'emergència que van ser resoltes per Francina. 
 
10-05-2019 VII Premi LSC UPF-FESOCA: En l'acte de lliurament de la VII Premi LSC UPF-FESOCA a el millor treball escrit i a el millor en 
llengua de signes catalana (LSC) van estar presents autoritats acadèmiques, el president de FESOCA, la vocal de vocal de Política de la 
LSC, Delfina Aliaga i el president de FESOCA, que va fer entrega a les premiades de dues obres literàries relacionades amb la comunitat 
sorda i va aprofitar per agrair a la universitat el seu treball sobre la normalització i difusió de la LSC. 
 
 

03-06-2019 9è Aniversari de la Llei de la LSC: Des FESOCA es va realitzar un vídeo commemoratiu de l'aniversari, per part de Parlament de Catalunya, de la Llei 
de la Llengua de Signes Catalana (llei 17/2010, de 3 de juny ) amb l'objectiu de felicitar i agrair a totes les persones que la utilitzen. A el mateix temps es va 
aprofitar per reclamar que aquesta llei tingui més pes i força perquè l'accessibilitat sigui plena dins la societat i trencar totes les barreres de comunicació que 
encara existeixen en el dia a dia. 
 

15-06-2019 Conferència sobre el 112 accessible per a persones sordes a la Llar de Persones Sordes de Badalona: En aquesta ocasió, la vocal d’Accessibilitat de 
FESOCA, va oferir les explicacions oportunes als socis d’aquesta entitat sobre el funcionament de la APP 112 accessible per a persones sordes en situacions 
d’emergència en les que hagin de contactar amb els serveis públics del tipus, bombers, ambulàncies, etc. 
 

 

14-06-2019 Dia Nacional de les Llengües de Signes: Per celebrar, reivindicar i 
sensibilitzar a la societat i a les institucions públiques sobre el col·lectiu de persones 
sordes i la seva llengua, es van dur a terme una sèrie d'accions que es van centrar en 
contactar amb ajuntaments, especialment aquells que en el municipi compten amb 
associació de persones sordes perquè en commemoració d'aquesta efemèride, 
il·luminessin de color turquesa (color que en el nazisme es va associar a les persones 

sordes) una façana o monument emblemàtic de la localitat. Així doncs, es va aconseguir la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i el Centre Gaudí de 
l'Ajuntament de Reus. A més el diari del Ripollès va disposar d'un espai de publicitació de l'efemèride en el dia de la celebració. LA XARXA 

https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/140619-noticies-en-xarxa-en-llengua-de-signes-catalana
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20-06-2019 Visita del col·lectiu de persones grans sordes a la planta de tractament d'Aigua potable de Sant Joan Despí: La vocal 
de gent gran de FESOCA va organitzar una visita accessible a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sant Joan Despí a la qual 
van assistir 31 persones sordes. La visita va consistir en la realització d'un recorregut per les instal·lacions de la planta, que és una 
de les més avançades d'Europa en termes tecnològics, per conèixer totes les fases que intervenen en el cicle urbà de l'aigua. 
Posteriorment es va oferir una xerrada explicativa de la factura de l'aigua, de les bonificacions existents, entre d'altres aspectes 
molt interessants. 
 

29-06-2019 Acte de celebració de l'40è Aniversari de FESOCA: L'acte va comptar amb la benvinguda institucional a càrrec del Sr. Albert R Casellas, president 
de FESOCA, la Sra. Concha Díaz, presidenta de la CNSE, el Sr. Juan Ramón Ruiz, director general de Protecció Social i la Sra. Ester Franquesa, directora general 
de Política Lingüística. Posteriorment, es va poder gaudir de la projecció d'un vídeo de la trajectòria de la FESOCA, en aquests 40 anys, a través dels 
expresidents de l'entitat i imatges destacades de les seves vivències. 
 
Seguidament, es van dur a terme 4 ponències de diferents temàtiques: 
- Conferència "Com es va sembrar la llavor de la FESOCA", a càrrec del Sr. Guillem Carles, periodista. 
- Presentació de la versió signada de Llei 17/2010, de 3 de juny de la LSC a càrrec de la Direcció General de Política Lingüística de el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 
- Presentació de el projecte "Coneix Catalunya en LSC" a càrrec de la Sra. Delfina Aliaga, vocal de política lingüística de la LSC de FESOCA i 
- Conferència "Persones sordes i llengües de signes: avances legislatius 2007-2019" a càrrec de Marta Muñoz, advocada, assessora jurídica i membre de el 
Consell de la CNSE. 
 
A continuació es va fer entrega dels Premis Ángel Calafell i Pijoan a la Biennal d'Internacional de Teatre i Cinema de Sords de el Centre Recreatiu i Cultural de 
Persones Sordes de Barcelona (CERECUSOR), per la seva contribució al foment i difusió internacional de la cultura sorda de Catalunya i del Premi Emilio i 
Francisco Tortosa, a la Sra. Pepita Cedillo Vicente, per la seva dilatada trajectòria cap a l'educació de nens i nenes sordes de Catalunya, lliurat per la Sra. Pilar 
Tortosa. A l'acabar l'acte es va dur un dinar al Restaurant 1881 de la terrassa del Museu d'Història de Catalunya i es va lliurar als assistents un record de la 
celebració. Va ser un acte senzill, alhora que molt intens i emotiu i que va comptar amb molts presidents d'associacions afiliades i socis i sòcies. 
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12-07-2019 Reunió amb la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques: Amb l'objectiu d'ultimar els detalls de l'organització de l'activitat prevista pel mes 
de setembre, els responsables de la vocalia de joventut de FESOCA es van reunir amb els responsables de la FEDAS envoltats d'un ambient de molta il·lusió. 
 
01-09-2019 Activitat Baptisme de Busseig per a joves sords: La Vocalia de Joventut va organitzar aquesta activitat accessible. Els 11 participants del "Bateig de 
busseig" van anar a la platja de Fòrum de Barcelona per dur a terme l'activitat organitzada per FESOCA i la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques 
(FECDAS). El submarinisme és un esport de lleure que fomenta la salut i el desenvolupament social, gràcies a la feina en equip, la col·laboració, la comprensió 
dels altres, etc. Va ser una gran experiència per als joves sords que van participar ja que sota el mar no es pot sentir, pel que va ser un símil de com és la vida 
habitual de les persones sordes i no es van patir les barreres comunicatives. Alguns dels participants van mostrar el seu interès en realitzar el curs de nivell 1 
perquè tenen ganes d'aprendre més mentre gaudeixen del submarinisme. 
https://www.facebook.com/llarbdnjovessords/videos/473439703456803/ - https://www.facebook.com/274620032558850/videos/933848700313354/ 
 

20, 21 i 22-09-2019 Dia Internacional de les Persones Sordes (DIPS 19): En aquesta edició la celebració delDIPS va recaure 
a la província de Girona i es va organitzar de forma conjunta amb l'Associació Centre de Persones Sordes del Baix 
Empordà ( Palafrugell). El president de FESOCA, Albert R. Casellas va acompanyar al secretari de l'entitat, el Sr. 
Santiago Frigola a una reunió amb la regidora Benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell, la Sra. Roser Massaguer 
per començar a treballar de forma conjunta en l'organització de l' DIPS el 27-02-2019. 
 
Divendres: Es va organitzar una roda de premsa de presentació de l'DIPS 2019 es va dur a terme a l'auditori del Museu 
del Suro, amb la presència de la Sra. Marta Casacuberta, directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya a Girona, el Sr. Pere Martínez, president de l'Associació Centre de Persones del Baix Empordà, el Sr. Albert R. Casellas, 
president de FESOCA i el Sr. Josep Piferrer Puig, Alcalde de Palafrugell. Seguidament, Alícia Sort, persona sorda i psicòloga va oferir una conferència sota el 
títol: "Oblida tot el que creus saber sobre els sords". 
 

Dissabte: Els actes es van haver de celebrar en un recinte tancat (La Bòbila), a causa de les condicions meteorològiques tan adverses que es van patir, però, 
els participants van gaudir de l'actuació de el grup PecuArt que va ressonar per tots els espais, de la benvinguda institucional, amb la participació de l'alcalde 
de Palafrugell, de la lectura d'el manifest de l'DIPS'19 a càrrec de Neus Mir (cantant d'Havaneres) i que posteriorment ens delectar-se amb la cantada d'una 
havanera, de l'hissat de la bandera blava turquesa, de les paraules de la Sra. Judith Casanovas, persona sorda de Palafrugell de tota la vida i d'un minut de 
silenci, molt emotiu, en record de la Francina Rosell. Membre de la Junta Directiva de FESOCA i desapareguda tot just uns dies abans. 
Posteriorment, es va oferir una paella popular i es va poder gaudir d'una estona de sobretaula. Les activitat de la tarda van consistir en l'exposició d ' 
"excepcional" a càrrec d'Emilio Ferreiro, de la participació i demostració de la millor pilot femenina de l'estat al Mundial de drons, la Sra. Isabel Vila i de la 
presentació de l'experiència de ser un actor i cuiner sord, a càrrec de D. Carlos Soroa. A més, es va poder gaudir d'activitats més lúdiques, com d'un futbolí 
humà, etc.  
 

Com a colofó, el diumenge al matí es van organitzar dues visites culturals a dos llocs molt destacats de la ciutat de Palafrugell, com són el Museu del Suro i el 
Far de Sant Sebastià. En conclusió, va ser una celebració molt gratificant per a les més de 300 persones que van poder assistir-hi. 
PASTORAL DEL SORD - YOUTUBE –LLAR DE PERSONAS SORDAS DE BADALONA- DIPUTACIÓ DE BARCELONA–WEBVISUAL –EXCEPCIONALES 
 

https://www.facebook.com/llarbdnjovessords/videos/473439703456803/%20-
https://www.facebook.com/274620032558850/videos/933848700313354/
http://www.pastoraldelsord.org/node/1223
https://www.youtube.com/watch?v=NqcuHk7AP_A&feature=emb_logo
http://llarsordbadalona.blogspot.com/2019/07/dia-internacional-de-las-personas-sordas.html
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/dia-internacional-de-les-persones-sordes
https://www.webvisual.tv/sumario-del-notisord-del-20-de-septiembre-del-2019/
https://www.excepcionales.es/p/conferencias.html
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14-10-2019 Reunió amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per al Festival de la Diversitat: El Festival Diversitat de el Consell de la Joventut de Barcelona 
és un esdeveniment que pretén treballar el respecte cap a les diversitats amb nens i joves de la ciutat, amb l'objectiu de sensibilitzar cap a aquesta temàtica 
amb dinàmiques, jocs i activitats vivencials, i visualitzar la tasca d'entitats que treballen dia a dia en aquests àmbits. Per aconseguir aquests objectius 
s'organitza l'Espai Jove La Fontana, una sèrie d'activitats i tallers dirigits a grups de nens i joves d'entre 6 i 18 anys, procedents d'entitats juvenils i que, per 
tant, participin de la jornada acompanyats per educadors del CJB. És una activitat en la qual els membres de la vocalia de joventut de FESOCA col·laboren amb 
la realització de diversos tallers relacionats amb les característiques de les persones sordes, la llengua de signes catalana, etc. Aquest any 2019, el Festival de 
la Diversitat estava previst que se celebrés el 23 de novembre, però per diferents motius de les entitats del CJB, es va ajornar, un mes abans de la seva 
celebració, amb la possibilitat de reprendre el Festival a el mes de maig de 2020. 
 

02 i 03-11-2019 XV Trobada de Joves Sords de Catalunya: Els dies 1, 2 i 3 de novembre es va celebrar la XV Trobada de joves 
sords de Catalunya, sota el lema "Participació i moviment de la xarxa associativa de persones sordes" , en col·laboració 
amb la Llar de Persones Sordes de Badalona i que va ser un gran èxit en tots els sentits. Els participants van aprendre 
moltes coses, ampliant les seves capacitats per afrontar a el futur a través dels continguts de les diferents ponències 
impartides a càrrec de Sandra, Menchu Gonzalez, Soledad Zapardiel, Frank Vidiella. Sandra es va centrar en la seva 
experiència com a dona en l'esport. Menchu Gonzalez va exposar la seva experiència vital en la creació de la comissió de 
joventut de la FESOCA i de CJS-CNSE. Solitud Zapardiel va exposar la seva experiència en el Eudy Summer School 
(Noruega), programa que dóna un gran valor a el moviment associatiu per al futur de la comunitat sorda i Frank Vidiella 

va exposar la importància llengua de signes catalana. A més, al llarg de tot el cap de setmana es van organitzar diferents activitats de diverses temàtiques 
amb els objectius de trencar el gel, conèixer-se millor, plantejar reptes de futur, etc. 
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5. SERVEIS 
 

5.1 Servei d’accessibilitat a la comunicació (Intèrprets de llengua de signes catalana) 
El professional de la interpretació en llengua de signes és el d’aquella persona 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. Durant l’any 2019, la Federació va 
comptar amb 8 ILS a Barcelona (5 en torn de matí i 3 en torn de tarda) i 1intèrpret 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 2019 s’han rebut 5125 demandes, s’han realitzat un total de 4691 serveis i el que el nombre de demandes denegades/no realitzades correspon a 434 (dins 
aquest nombre es calculen els serveis que per diferents motius, una vegada han estat rebuts i gestionats de forma completa, finalment no s’han realitzat, ja sigui perquè 
l’usuari en el moment del servei no s’ha presentat, hi ha hagut alguna incidència d’última hora o perquè els recursos dels que disposa l’entitat no són els suficients per a 
cobrir-los). De totes maneres, hem de dir que s’han cobert el 91% dels serveis sol·licitats i que el nombre de denegacions, respecte a l’any anterior, s’ha disminuït en un 
41%. 
 
En quant a la tipologia dels serveis que es cobreixen des d’aquest departament són molt diversos i engloben des de serveis mèdics (metges de família, especialistes, 
hospitals, consultes externes, etc.), tutories escolars, reunions de pares, gestions bancàries, trucades telefòniques, jornades, conferències, cursos, seminaris, 
assemblees, mítings, activitats d'oci, mitjans de comunicació, etc. 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 fer ser valorar el grau de satisfacció dels usuaris, fer un seguiment de la qualitat dels professionals contractats i per 
elaborar de propostes de millora en relació als resultats obtinguts. 
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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 5 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 
•Nivell C1: Consolidació de la LSC 
 
Durant el 2019, es varen gestionar els cursos de 12 entitats afiliades, que varen realitzar 105 cursos de LSC, amb un total de 756 alumnes (dels quals 710 alumnes van ser 
aptes, el que suposa un 93,91%).  
 
Accions Formatives: Durant l’any 2019 es varen dur a terme 24 accions formatives: 15 tallers bàsics de la LSC i 9 cursos de Mòdul A, a petició de diferents empreses i 
entitats amb l'objectiu de proporcionar coneixements generals sobre la comunitat sorda. 
 
Però a més a més es varen realitzar d’altres gestions que li són pròpies, com:  
- Coordinació de cursos: Durant l’any 2019 es va realitzar una reunió de coordinadors el 18 de juliol, amb l’objectiu de valorar els cursos 2018/2019, planificar, programar, 
revisar i aprovar les normatives dels propers cursos. 
- Professors de la LSC: El servei disposa d’una Borsa de Professionals amb 42 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 2019 es va realitzar una reunió de professors, el 18 de juliol, juntament amb els coordinadors i coordinadores per 
tractar aspectes relacionats amb la metodologia didàctica dels cursos de Llengua de Signes Catalana que es realitzen a les entitats amb conveni de col·laboració. 
 

18-07-2019 Reunió de professors/es i coordinadors/es de la LSC: Durant la tarda del dijous 18 de juliol es va celebrar la reunió anual 
de coordinadors/es i professors/es de cursos de LSC. La sessió va estar conduïda per la Vocal de Política Lingüística de la LSC, Delfina 
Aliaga y es varen tractar punts molt lligats a l’aprenentatge de la llengua de signes catalana, com per exemple: l’avaluació dels 
nivells impartits, les noves iniciatives, plantejament i anàlisis del MCER, el perfil i la formació de a docència de la LSC, informe de la 
reunió de la Xarxa Estatal  d‘Ensenyament de les Llengües de Signes Espanyoles de la CNSE, etc. L’objectiu general de la trobada 
va ser el de defensar i millorar la qualitat de la LSC, davant la societat catalana. Gràcies a la feina realitzada i a la col·laboració que hi 
ha entre les entitats i els seus i seves coordinadors/es i docents, des del la Federació es creu que es va avançant per bon camí. Es va 
crear, un espai de reflexió i d’intercanvi d’opinions, interès i implicació. 
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 5.3 Servei d’Atenció Social  
El Servei d’Atenció Social i Suport al Col·lectiu, s’ofereix de forma continuada des de fa més de 21 anys, tot evolucionant segons les necessitats sorgides en cada moment 
i les demandes que realitza el propi col·lectiu. Aquest, és un servei especialitzat en la discapacitat auditiva que ofereix atenció integral i suport a la població amb sordesa 
i a qualsevol persona vinculada. Aquesta atenció s’ofereix en un format 100% accessible, ja que la professional s’adapta al sistema de comunicació en que la persona 
usuària es senti més còmode, ja sigui en llengua de signes o en llengua oral; i fent ús dels SAAC, en cas necessari. Durant l’any 2019, ha estat necessari reforçar també 
l'atenció directa i el desenvolupament dels programes socials ja que són objectius primordials de la federació per tal de millorar la qualitat de vida del col·lectiu i atendre 
les necessitats que aquest presenta i els sectors més desfavorits. 
 
Així mateix, s’ofereix com a servei complementari als diferents serveis d’atenció a les persones, que suma i dóna qualitat a l’actuació professional dels diferents serveis 
de la xarxa pública i privada; doncs ofereix assessorament i especificitat d’intervenció tenint en compte les particularitats i necessitats concretes del col·lectiu de persones 
sordes. Les situacions que pot presentar la persona sorda no són diferents de les que poden presentar les persones oïdores; per tant, sorgeixen múltiples situacions que 
requereixen la intervenció de diversos professionals d’atenció a les persones fent de la intervenció interdisciplinària quelcom imprescindible. L’especificitat de la persona 
sorda ve donada per les dificultats que es poden presentar durant el procés comunicatiu (recepció/emissió i comprensió del missatge), el grau d’accessibilitat dels 
recursos i serveis adreçats a les ciutadanes i els ciutadans, així com les capacitats i els recursos personals que té la pròpia persona per afrontar una situació determinada. 
És en aquest punt on el nostre servei actua, tot oferint una atenció específica, facilitant la informació de forma accessible i donant el suport que la persona sorda requereix 
en cada cas. La professional del servei atén de forma prioritària aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social.  
 
Aquest any 2019s’ha atès a 89persones amb discapacitat auditiva i s’han realitzat 374 atencions entre les que s’inclouen atencions individuals, sessions formatives, 
reunions professionals, acompanyaments amb a serveis externs, etc. Així mateix, s’han dut a terme 292 accions de coordinació a través d’un treball interdisciplinari amb 
56 professionals de diferents institucions o serveis.   
 
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: Aquest programa va ser creat gràcies a les sinergies entre l’antic ICASS de la Generalitat de Catalunya; el Centre Assistencial Geriàtric 
Benviure; i la FESOCA. L’objectiu d’aquest és l’agrupació de persones sordes amb dependència que requereixen assistència professional a un mateix centre residencial. 
Aquesta agrupació permet assegurar la capacitat del llenguatge i les habilitats comunicatives, evitant d’aquesta manera el deteriorament i l’aïllament social.  
Durant l’any 2019, hi havien 8 persones sordes i 6 persones sordcegues residents a Benviurei l’entitat ha ofert recolzament comunicatiu i acompanyament emocional a 
les persones residents realitzant 32 visites a la residència.  
 
- Atenció Psicològica en LSC: Aquest projecte existeix des de fa 22 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 disposar a l’actualitat tres convenis de col·laboració amb diferents professionals de la psicologia i la salut mental. Des de la FESOCA s’està en 
constant col·laboració amb aquests serveis d’atenció psicològica en la derivació de casos i coordinant-nos per realitzar un bon seguiment psicosocial de la persona. 
Durant l’any 2019 s’ha atès a un total de 98 persones sordes. 
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-Programa de Voluntariat: Aquest programa pretén arribar a totes aquelles persones sordes que, rebent una atenció social, necessiten d’una actuació complementària. 
Les accions voluntàries es duen a terme a diferents formats: individual, grupal o institucional.  Totes les actuacions són coordinades i supervisades per la professional 
referent del Programa. Enguany, s’ha donat aquest servei a 7 persones amb discapacitat auditiva, gràcies a la participació de forma desinteressada de 5 persones 
voluntàries coneixedores de la llengua de signes. S’han portat a terme 54 sessions de voluntariat a diferents institucions, com per exemple, el Centre Assistencial Geriàtric 
Benviure, Associació de Famílies amb Infants Sords (APANSCE) i Centre Penitenciari Quatre Camins.  
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5.4 Servei 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. 
 
S’ofereixen els següents serveis per a persones sordes: 
• Atenció individualitzada sense barreres de comunicació 
• Orientació i formació per a la recerca de feina 
• Intermediació laboral amb les empreses (Gestió d'ofertes, preselecció de candidats, seguiment de la inserció, ajuda en el manteniment del lloc de treball) 
• Derivació a altres serveis adequats a les seves necessitats 
 
Els serveis adreçats a les empreses són els següents: 
• Assessorament sobre la contractació de persones amb discapacitat auditiva 
• Recerca de perfils adequats a cada demanda 
• Contacte i mediació empresa-treballador/a sord/a 
• Suport en els processos de selecció 
• Seguiment i avaluació de la inserció 
• Accions per a la millora de la comunicació 
• Resolució de conflictes 
Durant l’any 2019 s’han atès un total de 194 persones sordes demandants de feina. D’aquestes, 153 han realitzat un itinerari formatiui de mediació laboral (60 dones I 93 
homes) de les quals s’han inserit en el mercat laboral un total de 59 persones (un índex del 39% de col·locació).El 68% de les persones ateses tenen entre 25 i 54 anys i el 
29% són joves de menys 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 (només un 3%).   
 
L’atenció directa a les persones usuàries s’ha desenvolupat a través de diverses accions: 
-431 tutories (d’acollida, de seguiment i finals)  
-215 accions d’acompanyament (entrevistes de selecció, incorporació a la feina…)  
- 78intervencions familiars 
-47 accions grupals de formació prelaboral i d’alfabetització informàtica (31 alumnes) 
-130 accions individuals de formació prelaboral i d’alfabetització informàtica (47 alumnes) 
 
S’ha contactat amb 554 empreses per la sensibilització i la promoció de la inserció de les persones sordes (476 empreses ordinàries i 78 empreses del mercat protegit) I 
s’han gestionat un total de 151 ofertes de feina a través del 18% de les empreses contactades. S’han aconseguit81contractacions a través de 29 empreses contractants 
(12 empreses ordinàries i 17 empreses protegides). Els centres especials de treball han realitzat un total de 68 contractes i les empreses ordinàries 13. 
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5.5 Servei d’Elaboració de Continguts Audiovisuals 

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. En els últims anys, el binomi, societat i noves  tecnologies ha evolucionat de forma exponencial en els últims anys i a mida que passa el 
temps, les noves tecnologies han desenvolupat i millorat les formes i els mitjans d’accés a la informació i a la comunicació del col·lectiu de persones sordes, 
convertint-se en eines fonamentals i imprescindibles per poder establir relacions personals, socials, familiars, laborals, etc.  
 
Aquesta plana web va ser creada l’any 2003 i ha estat redissenyada durant l’any 2019, per facilitar una navegació més intuïtiva i còmode a través dels diferents 
dispositius (mòbils, tauletes, ....), per adaptar-se als nous requisits tecnològics, per facilitar la interacció a través de les xarxes socials dels espectadors, per 
possibilitar que es pugui oferir un major nombre de continguts accessibles, per millorar la qualitat dels vídeos i de les mesures d’accessibilitat oferts 
(subtitulació, veu en-off, les transcripcions, etc.), etc.  
 
Tant mateix, s’han incorporat millores més específiques, com la creació d’un Buscador, que segueix les pautes d’hemeroteca, facilita la localització de les 
noticies de forma ràpida i acompleix funcions didàctiques i de difusió de la LSC. S’ha adaptat, unificat i realitzat la connexió de les xarxes socials de les que 
disposa la Webvisual.tv a la plana web per a que la usabilitat d’aquestes per part dels visitants augmenti, es fomenti la interacció entre noticies i persones i 
que repercuteixi en l’expansió de les noticies, alhora que s’acompleix amb la Llei d'Accessibilitat web i les noves iniciatives europees. I per últim, s’han ampliat 
els continguts de l’apartat Obrim, incorporant noves categories (Entrevistes, Reportatges i Biografies) que donen resposta a la demanda i interès dels 
espectadors.  
 
En quant a les activitats realitzades al llarg de l’any 2019 i en total, han estat 489 vídeos (amb entrevistes, reportatges, documentals, etc.), el nou web, que ha 
tingut 271,925 pàgines vistes, tot i que actualment, la majoria d’espectadors visualitzen els vídeos directament des del canal Youtube o des de les xarxes 
socials, sobretot des de Facebook, fet pel qual hem incrementat l’ús i difusió de les noticies elaborades pe l’equip per aquestes vies, publicant no només les 
nostres noticies i contingut, sinó també compartint altres noticies i informació rellevant que s’ha pretès fer arribar als seguidors de Webvisual.  
 
En relació a les dades de visitants i seguidors del web www.webvisual.tv a les xarxes: Facebook5838 seguidors, Twitter 2332 seguidors i 215.000 impressions 
i 3902 subscriptors al canal de Youtube, amb un total de de 357.060 visualitzacions. A Instagram, xarxa recentment estrenada ja que és de les més emprades 
actualment i amb la que més persones estan connectades, actualment té 650 seguidors.  
 
A més, s’ha aconseguit que el portal “DISCAPNET - El portal de las personas con discapacidad” de la Fundación ONCE, que és el portal global de referència en 
matèria de discapacitat i que té per missió fomentar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, inclogui de forma destacada a l’apartat 
“Accessibilitat a la comunicació- Llengua de signes” el link de la plana web de Webvisual.tv. 
 
D’altra banda i amb l’objectiu d’aconseguir la plena accessibilitat de les persones sordes en els diferents àmbits de la vida, l’equip de Webvisual.tv treballa en 
l’adaptació de continguts i materials en llengua de signes catalana (LSC) de diferents entitats públiques. Un exemple de la tasca desenvolupada fa referència 
al projecte de “La Mirada Tàctil” de la Diputació de Barcelona, que consisteix en fer accessibles els materials audiovisuals de la xarxa de museus locals. 
 

http://www.webvisual.tv/

