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La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ofereix els seus serveis des de fa 41
anys de forma consecutiva i ininterrompuda, dirigits fonamentalment al col·lectiu de persones
sordes ja que presenta al col·lectiu davant la societat, a més el fa visible, defensa els seus
interessos alhora que promou la consecució plena dels drets de les persones amb discapacitat
auditiva, per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat actual, impulsar
l’accessibilitat de les persones sordes a tots els nivells, promoure l'accés a la formació i
l'ocupació i fomentar l'autonomia de les persones sordes eliminant les barreres de
comunicació.
En quant a la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS de la FESOCA son els següents:
La nostra MISSIÓ és:
Representar i defensar els drets de les associacions afiliades i de totes les persones sordes de
Catalunya en general, apoderant i capacitant-les per aconseguir la seva participació i inclusió
efectiva i real en la societat, mitjançant la promoció de canvis socials i tenint com a referència
la llengua de signes catalana (LSC).

PRESENTACIÓ

La nostra VISIÓ és:
La FESOCA exerceix la representació autonòmica del col·lectiu de les persones sordes,
defensant els drets i interessos de les entitats afiliades i de totes les persones individuals en
general, promovent i oferint serveis i recursos adequats a les necessitats i característiques que
necessita el col·lectiu i assolint el compliment efectiu de les lleis, la normalització lingüística i
l'accessibilitat universal, a través d'un moviment associatiu cohesionat.
Els nostres VALORS son:
-IGUALTAT D'OPORTUNITATS, DRETS I INCLUSIÓ: Es lluita per crear una ciutadania més
solidària, compromesa i en igualtat.
-UNITAT: A través de la cohesió, cooperació i col·laboració entre el moviment associatiu,
s'enforteix el col·lectiu per assolir els objectius previstos i es consolida a el sentiment de
pertinença a aquesta comunitat.
-IDENTITAT, EMPODERAMENT i VISIBILITAT: Treballar perquè les persones sordes estiguin
en primer pla i siguin les responsables de prendre decisions, sent organitzadores, beneficiàries
i, a el mateix temps, protagonistes de qualsevol acció que es promogui.
-DIVERSITAT, CULTURA I HISTÒRIA: Vetllar pel respecte a la diferència, a l'heterogeneïtat i
a les característiques de totes les persones sordes; preservant la cultura i història pròpies de la
comunitat sorda.
-INNOVACIÓ: S’estimulen nous comportaments socials i tècniques per aconseguir, sota l'ideal
de la justícia social, el desenvolupament a través de la implementació de processos i serveis
que generin valor per al col·lectiu.
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La pandèmia generada per la COVID-19 a principis del mes de març de 2020, va impactar amb
molta força en el col·lectiu de persones sordes. El decret d’Estat d’Alarma va suposar un
aïllament comunicatiu, a més del social i el físic, del col·lectiu de persones sordes originant
greus mancances en matèria d’accessibilitat, en uns moments de vital importància i en una
situació d’especial gravetat en la que era fonamental preservar la salut i el benestar del
col·lectiu de persones sordes i de la resta de la ciutadania, així com garantir el dret de les
persones sordes a accedir als serveis públics en igualtat de condicions.

PRESENTACIÓ

Malgrat tot, durant tot aquest període, la Junta Directiva de la Federació així com tots els seus
treballadors, han seguit desenvolupant la seva incansable tasca a través del teletreball i amb
els recursos dels que es disposava de forma particular, en molts casos, amb la finalitat de donar
resposta a les necessitats urgents i a les accions d'emergència sorgides arrel de l'impacte de la
COVID-19 per no deixar a ningú enrere. Per adaptar-nos al nou context sanitari i social es va
haver de modificar els procediments habituals que desenvolupava la Federació i passar a
realitzar moltes de les accions de forma telemàtica, tenint com a premissa fonamental garantir
l’accessibilitat de les persones sordes a través de la seva llengua pròpia (LSC) mitjançant
trobades virtuals, videoconferències, etc.
Aquesta crisi sanitària, de la qual se’n deriven una crisi social i econòmica sense precedents,
exigeix de la màxima col·laboració de tots i totes, del màxim consens polític, d’una estreta
cooperació entre governs, i de la implicació de totes les administracions i entitats
representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat.
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1.1.- ESTRUCTURA
LES ASSEMBLEES GENERALS
És l’òrgan suprem de govern, està presidit pel President/a de la Federació i es composa per
representants de cada associació membre. Al 2020 la celebració de l'Assemblea General
Ordinària es va realitzar de forma telemàtica el 18 de setembre. L'Assemblea Extraordinària
per a tractar la reforma dels Estatuts de la FESOCA es va haver d'aplaçar degut a les restriccions
sanitàries.

PRESENTACIÓ

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 2020, es varen realitzar dos CIA’s telemàtics: el dia 9 de maig i un altre
el 19 de juny.
Arrel de la situació originada per la COVID19, la FESOCA va detectar la necessitat de
realitzar trobades telemàtiques específiques a través de la plataforma Zoom, que tenen
com a objectiu primordial proporcionar un espai d'interlocució directa amb l’entitat afiliada,
per a donar respostes concretes a les necessitats proposades, alhora que s’enforteixen les
relacions, es fomenta el treball col·laboratiu, es promou el sentiment d'unitat del moviment
associatiu, etc. aquestes accions s’han anomenat Ronda de contactes amb les associacions
afiliades.
02/10/20 Agrupació de P.S. del Maresme (Pineda)
14/10/20 Associació de P.S. de Cambrils
22/10/20 Centre Recreatiu Cultural de Sords de Barcelona
29/10/20 Agrupació de les Persones Sordes de la Garrotxa
05/11/20 Associació de Persones Sordes de Canovelles
17/11/20 Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca
25/11/20 Associació de Persones Sordes de Sabadell
26/11/20 Associació de Sords de Reus
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: 11 de febrer, 7 de juliol, 15 de setembre i 28 de
novembre. A més, durant aquest any, la Comissió de Reforma dels Estatuts de FESOCA ha
mantingut una trobada per preparar l’Assemblea Extraordinària i va ser el 7 de setembre.
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ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSELLS INFORMATIUS D’ASSOCIACIONS

RONDA DE CONTACTES AMB LES ASSOCIACONS AFILIADES

Pineda

CERECUSOR

Vic

Cambrils

Garrotxa

Sabadell

Canovelles

Reus
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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 Barcelona
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
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1.3- PERSONAL
En quant a les dades de personal de la Federació, durant l’any 2020, el 39% de la plantilla eren
intèrprets de llengua de signes i el 61% restant eren personal tècnic. I del personal tècnic, un 40%
eren persones sordes. En quant a la distribució per sexe, el 76% correspon al sexe femení i el 24% al
sexe masculí.

Homes
24%

Intèrprets
39%

Dones
76%

Tècnics/es
oidors
60%

Tècnics/es
61%

Tècnics/es
sords/es
40%
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1.4- TRANSPARENCIA
S
Les fonts de finançament, que han permès a l’entitat desenvolupar la seva tasca un any més, han
provingut en un 95% de fons públics i un 17% 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:
 Amb la Generalitat de Catalunya: 896
 Amb la Parlament de Catalunya: 17134

Vicepresidència (D. Gral. Atenció Ciutadana)

1%

Presidència (D. Gral. Mitjans Comunicació)

2%

Cultura

0,5%

Justícia

2%

Salut

1%

Treball, Afers Socials i Famílies

64%

Ajuntament Barcelona

2%

Diputació de Barcelona

2,5%

Gobierno de España (CNSE)
Fundación ONCE
Serveis a entitats i fons propis

8%
5%
12%
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TREBALL EN XARXA I REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU

La presidència desenvolupa la tasca de representar les associacions que la integren, participant
en els fòrums socials i organismes públics oportuns i realitza accions de sensibilització, difusió
i visibilitat de les necessitats i capacitats del col·lectiu, malgrat, al llarg de l’any 2020 i degut a
la pandèmia generada pel COVID19 a principis del mes de març, de l'estat d'alarma, de totes
les complicacions sorgides arrel de la crisis sanitària, de les mesures de responsabilitat social
imprescindibles per a evitar la propagació del virus, etc. les actuacions desenvolupades per la
Federació s’han centrat en prioritzar les accions d'emergència sorgides arrel de l'impacte de la
COVID19.
D’aquesta manera, i com a exemple de les accions que es desenvolupen en relació a la
representativitat del col·lectiu, destaquem les següents:
 Trobades institucionals amb tots els grups parlamentaris: Catalunya en Comú Podem,
ERC, Junts per Catalunya, Ciutadans, PP, Socialistes de Catalunya i Candidatura d'Unitat
Popular-Crida Constituent (CUP)










Participació en accions amb diferents Administracions Públiques:
Ajuntament de Barcelona (Servei Barcelona Cuida)
Reunió amb l'Ajuntament de Mollet de Vallès
Reunió amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Reunió amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Reunió amb la Diputació de Barcelona
Reunió amb el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (Pere Barnils)
Reunió amb el Consell Comarcal de Girona
Reunió amb la Síndica de Greuges de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
















Reunions amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya:
Reunió amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura
Reunió amb la Secretaria General d'Afers Socials i Famílies
Reunió amb el SOC
Reunió amb la Consellera de Cultura
Reunió amb Departament d'Educació
Reunió amb Departament de Salut
I Jornada Virtual del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat
Reunió amb el Comitè del Codi Ètic dels Serveis Públics de Catalunya
Reunió amb la Secretaria General d'Afers Socials i Famílies
Reunió amb la Direcció General d'Autonomia Personal i Accessibilitat
Reunió amb membres dels Departaments de Vicepresidència, Economia, Salut i Treball
Reunió del Consell Social de la LSC
Reunió amb la Direcció General de Política Lingüística

 D'altres entitats amb les que hem mantingut reunions:

Reunió amb entitats per tractar l’àmbit educatiu (APANSCE, Volem Signar i Escoltar i
APSOCECAT)

Reunió amb la Fundació Randstad

Reunió amb TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

Reunió amb ATM (Autoritat del Transport Metropolità)

Reunió amb la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

Reunió amb la Xarxa de Televisions Locals
 Elaboració d’aportacions o al·legacions en processos de tramitació legislativa:

Aportacions al Pla estratègic de Serveis Socials 2020-2024
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Aportacions al Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya
Participació al projecte de reglament sobre les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per l'accés i ús de bens i serveis a disposició
del públic del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Participació Orden TMA/…/2021 de…de…, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización
de los espacios públicos urbanizados (diciembre 2020). Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Participació al II Plan Nacional de Accesibilidad 2020-2028 de la Dirección General de
Políticas de Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Bases de la reforma del Codi Civil de Catalunya, en matèria de suport a l'exercici de la
capacitat jurídica.
Participació a l'avantprojecte de Llei d'Enjudiciament Criminal. Ministerio Justicia
Participació al projecte de Real Decreto de desarrollo de la Ley de las Lenguas de Signos.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Carta de los Derechos de loo Ciudaddanos referidos a las personas con discapacidad del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tramitació de queixes sobre falta d'accessibilitat web i apps a OADIS (Oficina de Atención
a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).

 D’altres accions durant la pandèmia:


Rodes de Premsa dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya: Amb motiu
del Decret d’Estat d’Alarma i veient que els diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya oferien rodes de premsa per informar a la ciutadania de les accions i acords
presos al Procicat i que aquestes eren inaccessibles a través de LSC per a persones sordes
es va iniciar una ronda de contactes per a garantir l’accessibilitat comunicativa i
informativa en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. D’aquestes intenses
gestions i contactes, al llarg dels mesos, es va aconseguir que els Departaments de
Presidencia, Vicepresidència, Educació, Treball, Afers Socials i Famílies i Salut compten
amb la figura de l’intèrpret de llengua de signes catalana.
Informació sobre l’accessibilitat a les informacions institucionals: https://youtu.be/r__m0otuG8



Document” ELS DRETS DE LES PERSONES SORDES EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA
(COVID19).”: Arran de la situació de pandèmia provocada per la Covid-19, el confinament,
la manca de recursos d'accessibilitat a la comunicació, orientació, etc. que varen generar
un impacte molt negatiu en la vida, salut i benestar de les persones sordes, arribant a patir
un retrocés en els drets del col·lectiu, pel que la FESOCA va elaborar un document que
recull els drets de les persones sordes en situacions d'emergència. Enllaç al document:
https://drive.google.com/file/d/1aEeruX_SWqeHr9uodiWdQ5VRx_hMChg/view?fbclid=IwAR2Gfrl7fzdlVMIG1GFavSFTdLkKQii6zVnFI0cGwv1r_v-AyGmb9bJvRU. Enllaç a el vídeo en LSC: https://youtu.be/HiRUSQ1hSjY
Informacions diverses: Des de la Junta Directiva de la Federació, durant el període de
confinament, es varen elaborar vídeos en LSC que varen fer difosos a través del mailing i
les xarxes socials de l’Entitat.
-Informació sobre el funcionament de la FESOCA durant l’Estat d’alarma:
https://youtu.be/xRGjazIdKfQ
-Servei de Videointerpretació SVISUAL per persones sordes:
https://youtu.be/88VWir8xncI
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-Informació sobre les accions, reclamacions i feina
https://youtu.be/ypFbI5739gE

desenvolupada per l’Entitat:

 Mascaretes accessibles: Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i des de
l’inici de la pandèmia generada pel COVID-19 ens ha preocupat i, encara ara ens preocupa,
la informació i les mesures de seguretat (mascaretes) que arriben a la Comunitat Sorda,
etc., sobretot ens preocupa que aquestes compleixin amb les prescripcions de seguretat,
salut i protecció contra la Covid-19. És per aquest motiu que durant l’inici de l’obligatorietat
de dur mascareta i al convertir-se en una barrera més per a les persones sordes, des de la
Federació es varen dur a terme moltes consultes tècniques a organismes públics i
laboratoris, alhora que es testaven per part de persones sordes i persones oïdores, algunes
de les mascaretes que ens feien arribar les empreses per proporcionar una orientació a
totes aquelles persones, entitats i empreses que ens sol·licitaven informació al respecte.
Tota aquesta feina la varen donar per tancada al mes d’octubre fent un comunicat amb el
recull de productes, marques i empreses que acomplien amb les prescripcions necessàries
i que s’ha actualitzat i revisant segons les directius de la nova Ordre Ministerial: Orden
CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y
comercialización de mascarillas higiénicas.
-Per a que la informació fos del tot accessible es va elaborar un document en PDF i dos
vídeos en LSC: https://youtu.be/K7un5Zi8hB0 i https://youtu.be/Rs64ZMQi3pw.
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Accions amb el COCARMI:
La presidència de FESOCA assumeix la primera vocalia de COCARMI i assisteix a les
reunions de la Comissió permanent, del Comitè executiu i de l'Assemblea General d'aquest
òrgan. Al llarg de l’any 2020 hem participat a 6 reunions pròpies, 14 accions institucionals i
18 reunions amb el representants dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies,
del Departament de Salut i del Departament d’Educació, per a tractar totes les casuístiques
derivades de la pandèmia de la COVID19, durant l’Estat d’Alarma i en totes les seves etapes
posteriors.
Com a membre de COCARMI ha rebut i distribuït més de 15.000 màscares quirúrgiques a
les associacions de persones sordes de Catalunya.









Accions amb la CNSE:
Com a membre de la CNSE la nostra presència és inexcusable en les accions que es duen a
terme des de la CNSE, pel que durant l’any 2020 la federació ha estat present a:
Reunió del Consejo Consultivo de Mayores
Reunió sobre la situació del moviment associatiu
I i II Consell Autonòmic de la CNSE
Reunió amb la CJS-CNSE
Reunió Informativa d’Associacions (RIA) de la CJS-CNSE
LXXIV Assemblea Ordinària de la CNSE
Segon Consell Autonòmic de la CNSE
Accions amb el Tercer Sector:
La FESOCA a més està present en totes les accions de representació i recolzament amb
d’altres col·lectius.
-Taula del Tercer Sector Social: Trobada relacionada amb els pressupostos 2020.
-Reunió amb l’Associació d’Intèrprets de Llegua de Signes Catalana i Guía-Intèrprets de
Catalunya (ÀCILS).
-Trobada amb l’Associació Volem Signar i Escoltar.
-Participació a la Jornada de treball del CERMI Estatal per tractar la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU.
-Reunió amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana.
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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. 18 presències a mitjans de
comunicació

S’han publicat 85 notícies al web institucional www.fesoca.org acompanyades de text i
vídeos signats en LSC.
S’ha donat resposta a 516 consultes mitjançant canals individuals d’atenció a ciutadans i
professionals, sobre diverses temàtiques
Twitter: 3725 seguidors
Facebbok: 3662 seguidors
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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.

ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS

67è Aniversari de la Llar de Persones Sordes de Lleida:
Es va celebrar el dissabte 25 de gener de 2020. Va ser presidit
per Margarita Estradera, de la mà de la seva junta directiva,
acompanyats de molts socis/es i representants polítics,
recordant la importància de la unitat i el sentiment de pertinença
al teixit associatiu per reclamar a les institucions públiques més
atenció envers les seves necessitats com a ciutadans.

III Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana: El
13 de gener de 2020 es va celebrar al Palau de la
Generalitat, l’acte d’entrega de la tercera edició del Premi
de Foment de la LSC amb l’assistència de més de 300
persones i va estar presidit per l’Hble. Sra. Mariàngela
Vilallonga, consellera de Cultura, acompanyada de la Sra.
Ester Franquesa, Directora General de Política Lingüística i
del president de FESOCA, el Sr. Albert R. Casellas.
Després de la benvinguda als assistents i de veure un vídeo de presentació dels premis, la Sra.
Ester Franquesa va fer la presentació del jurat i va proclamar els premiats de l’edició 2019.
- 1a categoria, Premi LSC a una persona signant en llengua de signes catalana, per la seva
trajectòria en el foment de la llengua de signes catalana, va ser per la Sra. Mercè Calafell i
Carrasco.
- 2a categoria, Premi LSC a una entitat que hagi destacat en el foment de la llengua de signes
catalana, va recaure en el Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
(CERECUSOR) i
- 3a categoria, Premi LSC a una iniciativa, projecte, estudi o recerca de foment de la llengua de
signes catalana, va se r atorgat al Sr. Santiago Frigola Segimon.
El president de FESOCA va recordar que aquest any es celebra el 10è aniversari de la Llei de la
LSC i va reivindicar que cal dedicar més recursos per desplegar-la en condicions per garantir els
drets de les persones sordes.
Homenatge a Fra Ponce de Lleó i Juan Pablo Bonet: Com és
habitual, el Casal de Sords de Barcelona va liderar l'homenatge
de la mà del seu president, el Sr. Francisco Sánchez el dia 1 de
febrer de 2020, amb l'assistència de gran nombre de
presidents/es i persones sordes del moviment associatiu, que
es van congregar al Passeig de Sant Joan de Barcelona per dur
a terme l'ofrena floral.
Curs de cuina en LSC per a persones sordes grans “Mans a La
Massa”: Aquesta activitat organitzada per la Vocalia de Gent
Gran de la FESOCA es va realitzar al Centre Cívic Centre Cívic
Joan Oliver "Pere IV" de Barcelona el dia 14 de febrer, amb
l'assistència de 7 persones grans sordes interessades. Ha estat
13
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la primera experiència com a docent culinària d'una de les guanyadores del programa "MANS
A LA MASSA" de Webvisual.tv, la Sra. Nita Moreno. Les participants al taller es van mostrar
molt predisposades a aprendre i gaudir de la sessió formativa i van poder preparar i degustar
un parell de receptes elaborades en situ per elles mateixes sota la tutela i directrius de la
formadora. https://youtu.be/MKD3ucdmG9M

Curs d’Infermeria per a persones sordes grans: La vocalia de Gent Gran de FESOCA,
juntament amb l'Escola d'Infermeria de la UB varen realitzar un Curs d'infermeria per a gent
gran sorda que va estar planificat en tres sessions: 28 de febrer: Alimentació saludable - 3 de
març: Cuina amb microones - 5 de març: Deteriorament cognitiu. Al curs varen participar el
màxim en quant a quota d'inscripcions, 35 persones. Tots els participants es varen mostrar molt
satisfets per les explicacions teòriques rebudes, per poder disposar d'un espai i d'uns
professionals als quals preguntar dubtes relacionats amb l'alimentació en aquesta etapa de la
vida per mantenir-se de forma activa i saludable, per poder practicar en la sessió del 3 de març,
les receptes proposades a la classe de "Cuina amb microones" i sobre les etapes del procés
d’envelliment i “Deteriorament cognitiu”, alhora que varen rebre fórmules d'estimulació que
poden frenar la pèrdua de facultats.
Celebració del Dia Internacional de la Dona: En aquesta ocasió i per commemorar aquesta
efemèride que se celebra de forma anual el 8 de març i que pretén donar visibilitat a la figura
de la dona, apodera-la en tots els àmbits de la societat, la vocalia de Joventut va col·laborar
amb la CJS-CNSE en l’elaboració d’un vídeo. https://cjs.cnse.es/2020/04/dia-internacional-dela-mujer.html
Reunió entre la CJS-CNSE i la Vocalia de Joventut de FESOCA:
Amb l’objectiu de saber quina era la situació de la joventut a
Catalunya, en moments tan delicats, responsables d’ambdues
entitats varen realitzar una reunió virtual el 28 de març de
2020.https://cjs.cnse.es/2020/05/reunion-virtual-con-juventudde-fesoca.html
Celebració del Dia del Llibre amb la CJS-CNSE: Per
celebrar el Dia del Llibre (Dia de Sant Jordi) del 23 d’abril
de 2020 la Vocalia de Joventut de FESOCA va participar en
un vídeo, on diferents membres de les vocalies de joventut
que conformen la CJS-CNSE feien recomanacions de
lectures per a suportar millor el període de confinament
així com per fomentar la lectura entre els joves sords.
https://cjs.cnse.es/2020/05/dia-del-libro-2020.html
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Acte de lliurament de la VIII edició del Premi
LSC UPF-FESOCA: Les gestions es varen
realitzar per a la seva celebració però
malauradament l’acte de lliurament del VIII
Premi LSC UPF-FESOCA al millor treball escrit
i al millor en llengua de signes catalana (LSC)
es va suspendre ja que les condicions i
mesures sanitàries derivades de la pandèmia
no permetien la seva celebració de forma
presencial. De totes maneres, es va poder
participar en l’elaboració d’un vídeo en commemoració del premi.
https://www.upf.edu/web/traduccio/viii-premi-upf-fesoca-de-llengua-de-signes-catalana
RIA 2.0: La presència de FESOCA a Reunió d'Informació i Assessorament (RIA), realitzada els
dies del 23 al 25 de maig de forma telemàtica amb l’objectiu primordial de seguir apoderant als
joves de les federacions que formen part de la CJS-CNSE, a través de proporcionar-los
tècniques de lideratge i apoderament, així com per dotar-los de moments de reflexió per poder
millorar el moviment associatiu juvenil. Abans de començar la formació, el dia 21 es va oferir
un taller de llengua de signes internacional per ensenyar el bàsic d'aquesta llengua.
https://1.bp.blogspot.com/_bHT7wG93hk/X41dtsgSA_I/AAAAAAAAFRg/ZTv3f2Zo0XE1jDgpotU8PridET09S9kSgCLcBG
AsYHQ/s1041/3.PNG
10è Aniversari de l’Aprovació de la Llei de la LSC
al Parlament de Catalunya: Com és habitual la
Federació realitza el 3 de juny de cada any una acció
de commemoració de l’aniversari de l’aprovació de
la Llei de la LSC al Parlament de Catalunya ja que
per al col·lectiu de persones sordes i per l’Entitat
aquesta és una fita molt important, malgrat es
considera que caldria fer una revisió del redactat,
ampliació dels continguts, etc. De totes maneres, i
malgrat des de la Federació es pretenia dur a terme un acte multitudinari en el que estiguessin
presents tant els diputats, com els representants de les entitats que varen treballar en la llei de
la LSC, així com alguns membres del Govern que varen donar suport, tant a la Federació com
a la tramitació Parlamentaria i aprovació final de la Llei de la LSC, això va ser del tot impossible,
degut a la situació de pandèmia. Tant mateix, des de l’Entitat es varen realitzar un seguit de
gestions molt abans de la data esmentada (3 de juny) per a poder elaborar un audiovisual,
totalment accessible, en commemoració del 10è Aniversari de l’Aprovació de la Llei de la LSC
al Parlament de Catalunya amb la participació d’algunes de les personalitats que em comentat
amb anterioritat i que va tenir una gran repercussió a les xarxes socials.
Enllaç a l’audiovisual commemoratiu: https://youtu.be/yDMK04fZJ6Y
Dia Nacional de les Llengües de Signes: Ja fa 6 anys que des de la Federació es realitzen accions
el 14 de juny de cada any per a visibilitzar la nostra llengua natural envers els estaments polítics
i envers la ciutadania. Aquest any i malgrat la pandèmia de la COVID19 les accions s’han
mantingut i s’han realitzat de forma virtual sota el lema: “La llengua de signes no deixa a ningú
enrere”. Entre les accions que s’han desenvolupat per a proporcionar una mica més
d’informació alhora que es pretenia copsar l’atenció de les persones desconeixedores de la
existència i particularitats de la LSC es varen dur a terme les següents:
15
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“Us regalo un signe”, que consisteix en proporcionar un signe en LSC i encadenar-nomenar a
altres persones per a que continuïn la cadena de difusió a través de les xarxes socials:
https://youtu.be/9ciaBqmMImk
-Vídeo sobre la “Situació actual de l’educació i les capacitats artístiques dels sords de
Catalunya”: https://www.youtube.com/watch?v=dyht9J6-zh8
-Breu explicació de qui varen ser els ”Germans Onofri” i quina relació varen tenir amb la LSC:
https://youtu.be/APK6a358lO0
-Un “Sabies què?” que es en el que es varen exposar un seguit de curiositats relacionades amb
la LSC i les persones sordes de Catalunya: https://youtu.be/RgJHBhuO8lw
Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya
2020 (DIPS): Aquest any el Dia Internacional de les
Persones Sordes de Catalunya 2020 (DIPS) es pretenia
celebrar a la ciutat de Badalona en col·laboració de la Llar
de Persones Sordes de Badalona i per aquest motiu des
de l’inici de l’any, ja es varen iniciar els contactes per a
poder començar a gestionar alguns dels aspectes
organitzatius, però que lamentablement es va haver de
suspendre davant la incertesa en l’evolució de la
pandèmia així com per a evitar situacions de risc per a la
població sorda i la ciutadania en general. I que la
celebració del DIPS va quedar posposada al 2021.

Xerrada de sensibilització a l’IES Salvador Seguí: El
president de FESOCA, va realitzar el 21 de novembre una
xerrada virtual als/les alumnes del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Medicació Comunicativa de l'IES Salvador
Seguí per explicar-los què és l'entitat, quins serveis
ofereix, els projectes que es estan desenvolupant, etc. en
pro de les persones sordes i com ha afectat i està afectant
el col·lectiu la pandèmia generada pel COVID19, etc. De
l'exposició varen sorgir dubtes i preguntes dels estudiants, que varen ser respostes pel
president de FESOCA, Sr. Albert R. Casellas. Aquesta és una de les activitats que desenvolupa
de forma habitual la FESOCA i que ha volgut mantenir tot i la pandèmia i que no ha pogut
realitzar de forma presencial a causa de les mesures de protecció que cal seguir per evitar el
risc de contagis per la COVID19.
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Jornada sobre violències masclistes: Amb motiu del Dia Internacional sobre l’Eliminació de
les Violències Masclistes, en data 25 de novembre, des del Servei d’Atenció Social i Suport al
Col·lectiu de la FESOCA i en col·laboració amb el Centre Recreatiu i Cultural de Persones
Sordes de Barcelona (CERECUSOR) i la Confederación Estatal de Persones Sordes (CNSE), es
va organitzar una sessió telemàtica accessible i oberta a qualsevol persona interessada o
qualsevol professional de l’àmbit d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere
(educadores socials, psicòlogues, infermeres, cossos de seguretat ciutadana, etc.). D’aquesta
manera es va crear un espai per a dones, on es varen exposar els serveis adaptat a dones sordes
que existeixen dins la xarxa associativa i als quals poden recórrer les dones sordes que pateixen
algun tipus de maltractament així com qualsevol persona, ja sigui professional o no, que detecti
alguna situació de violència envers les dones. Aquesta conferència virtual va tenir molt bona
acollida.

III Taula rodona sobre Educació i Comunicació de les
persones sordes a Vic: Celebrada el 3 de desembre de
2020 amb motiu del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, organitzada de forma telemàtica per la
Universitat de Vic, amb la col·laboració de l'Agrupació de
Sords de Vic i Comarca. L'exposició dels ponents va tenir
molts punts en comú i denotava el perfecte coneixement
de la comunitat sorda, els drets lingüístics dels usuaris de
la LSC, així com la importància de donar protagonisme als professionals de l'àmbit educatiu.
Guia per a l’accés a tràmits relacionats amb la
situació educativa dels joves sords: Durant l’any
2020, malgrat la demanda ja va sorgir l’any anterior,
s’han realitzat gestions de recerca i consulta educativa
i jurídica, per proporcionar una guia d’actuació i
assessorament en els processos i procediments que s’ha de seguir per a posar una reclamació
en cas de vulneració del dret a l’educació inclusiva de l’alumnat sord a Catalunya. La guia té
com objectiu orientar als alumnes que presenten una reclamació per a que es garanteixi
l’accessibilitat al currículum educatiu en igualtat de condicions que la resta d’alumnes. Aquesta
s’ha elaborat en format text i mitjançant vídeos accessibles en LSC i s’ha publicat al web de la
FESOCA (www.fesoca.org) a l’apartat “Documentació” i al punt específic sobre EDUCACIÓ. La
reclamació dels estudiants sords per accedir a una educació en igualtat de condicions i amb
tots els recursos necessaris per assolir els coneixements del currículum educatiu i evitar
d’aquesta manera l’absentisme i el fracàs escolar que comporta tants obstacles al llarg de la
vida d’una persona (llocs de feina i sous precaris, incomprensió de les gestions bàsiques que
generen situació d’aïllament i dependència, etc.), és històrica i s’evidencia en el nombre de
joves sords que accedeixen a estudis superiors i/o exerceixen una feina de responsabilitat,
estable, etc.
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5. SERVEIS

Servei d’Intèrprets de llengua de signes catalana (ILS)
Servei de Formació de la LSC
Servei d’Atenció Social
Servei Laboral
Servei Audiovisual

SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.-
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5.1.- SERVEI D’INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (ILS)
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.
-Serveis ordinaris: Son els que es refereixen a la realització qualsevol gestió relativa a la vida
quotidiana: visita mèdica, entrevistes laborals, tutories escolars, gestions bancàries, etc.
-Serveis específics: Son els que s'ofereixen en 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.
Cal destacar que el Servei d’Intèrprets de llengua de signes catalana s'esforça per mantenir la
qualitat del treball quotidià dels professionals, 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, per elaborar propostes de millora, etc.
Durant el 2020 i tenint en compte la situació de pandèmia, la Federació va haver d’adaptar-se a
les circumstàncies i va oferir la major part dels serveis d’interpretació a distància. Des del primer
dia del decret d'estat d'alarma i durant tota la pandèmia generada per la COVID19, el Servei
d'accessibilitat a la comunicació ha continuat realitzant la seva tasca diària, majoritàriament, a
través de videotrucades o videoconferències. Els serveis (durant l'estat d'alarma i el confinament)
s'han centrat sobretot per a poder accedir a la majoria de tràmits telefònics que els serveis públics
han habilitat per suplir l'atenció presencial i que no han estat ni son accessibles per a les persones
sordes. Per a informar de la continuïtat del funcionament del servei i les formes de contacte, etc.
es
varen
realitzar
vídeos
explicatius:
https://youtu.be/SZJFppE4pCo
i
https://youtu.be/BtwJUVnwGo0
El nombre de demandes que s’han rebut al llarg de l’any 2020 ha estat de 4067 demandes.
D’aquestes, s’han realitzat un total de 3579 serveis, el nombre de demandes denegades/no
realitzades correspon a 488 (denegades perquè els recursos no son els suficients, i no realitzades
perquè han estat demandes rebudes i gestionades de forma completa, però que finalment no
s’han realitzat, degut a que l’usuari/a en el moment del servei no s’ha presentat o hi ha hagut
alguna incidència d’última hora). Del total de serveis realitzats, els serveis presencials
corresponen a 2456 serveis i els serveis no presencials han estat de 1123, que corresponen a
videotrucades o videoconferències a través de diferents aplicacions i plataformes que permeten
la comunicació a través de la LSC.
A més, com cada any, la Federació va proporcionar el servei d’intèrpret de LSC durant la
campanya de la Renda 2019. Aquest any 2020, i degut a la situació de pandèmia no hi havia
atenció presencial i per tant es va buscar una solució per tal d’adaptar el servei per mitjans
telefònics. Es van realitzat més de 151 declaracions de la renta en 12 dies (del 9 al 23 de juny de
2020). Informació sobre la realització de la Declaració de la RENTA per persones físiques:
https://youtu.be/9xx6yClb_c8 i https://www.youtube.com/watch?v=JiCQlRGZcnw.
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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 6 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 l’LSC
- Nivell C2: Aprofundiment discursiva de l’LSC
Els cursos de LSC els fem en col·laboració, a través d’un conveni específic, amb les entitats
afiliades. Durant el 2020, es varen gestionar els cursos de 15 entitats afiliades.
Fins ara, sempre s’han realitzat els cursos de forma presencial. El fet que les llengües de signes
siguin llengües visuo-gestuals el contacte visual entre el/la docent i els/les alumnes és important
per tenir el feedback de la dinàmica de la classe així com per la realització de pràctiques
comunicatives per poder treballar la comprensió i l’expressió d’aquesta llengua. A causa de la
pandèmia, les restriccions, les mesures de seguretat establertes per les autoritats públiques
competents, aquests cursos es van haver de canviar a modalitat telemàtica (vídeo classes) on el/la
docent i els/les alumnes es varen connectar a través d’una plataforma per poder dur a terme les
sessions amb contacte visual entre ambdós.
Els cursos que es varen realitzar en diferents modalitats i depenent de la necessitat o demanda
dels alumnes varen ser:
- Cursos ordinaris: es fan de setembre de 2019 a juny de 2020. Amb 4 hores setmanals.
- Cursos quadrimestrals: Són cursos de 8 hores setmanals i que en un any es fa dos cursos.
O De setembre de 2019 a febrer de 2020.
O De febrer de 2020 a juny de 2020.
- Cursos intensius: enguany només s’ha fet de finals de juny a 31 de juliol. Amb 4 hores diàries.
Al llarg del 2020 s’ha realitzat en total 53 cursos i amb un total de 707 alumnes (dels quals 549
alumnes van ser aptes, amb un 78%).
Però a més a més es varen realitzar d’altres gestions que li són pròpies, com:
-Accions formatives externes: Oferir cursos i/o tallers a diferents entitats o empreses per
proporcionar coneixements generals sobre la comunitat sorda i aprendre vocabulari bàsic de la
LSC.
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Durant l’any 2020 es varen dur a terme 14 accions formatives: 3 xerrades de la comunitat sorda i
la LSC, 5 tallers bàsics de la LSC, 2 cursos de Mòdul A, 2 cursos de Mòdul B, 1 curs del Mòdul D
i 1 assessorament.
-Coordinació de cursos: Durant l’any 2020 es va realitzar 2 reunions de coordinadors amb
l’objectiu de valorar l’impacte de la pandèmia als cursos, docents i alumnes i adaptar les accions
formatives a la situació donada i les classes a distància: el 19 d'abril i el 10 de juny.
-Professors/es de la LSC: El servei disposa d’una Borsa de Professionals amb 29 docents
inscrits als que se’ls fa arribar ofertes de feina, formació, cursos de reciclatge, informació i
noticies d’interès i als que se’ls proporciona d’atenció personalitzada.
El passat 19 d'abril es va celebrar la primera reunió
extraordinària de Coordinadors/es de LSC de les entitats que
realitzen cursos per tractar i parlar sobre com, l'estat
d'alarma i el coronavirus, està afectant a les associacions i
entitats que realitzen cursos de LSC i les adaptacions i
accions que s'han dut a terme per a que els/les alumnes
quedin mínimament afectats.
El 10 de juny es va realitzar la segona reunió de
Coordinadors/es de LSC de les entitats que realitzen cursos
de LSC, per continuar gestionant l'afectació dels cursos
d'LSC, per buscar punts i mesures de millora, etc. S’està fent
una tasca a contrarellotge per a que l'impacte de
l'aprenentatge de la LS sigui el menor per adaptar-se a la
propera “nova normalitat”.
El 5 d’octubre es va dur a terme la trobada de professionals
de la LSC per tractar aspectes importants sobre la gestió
dels cursos i els nous formats i tipologies que s’esdevenen
donades la nova situació post-Covid. Es va crear un
intercanvi d'informacions, experiències en un ambient de
col·laboració, per vetllar per la qualitat de les classes i el
benestar i seguretat de l'alumnat i dels docents. Així mateix
la trobada va pretendre ser un punt d'intercanvi per buscar estratègies, reflexionar i aprofundir en
les característiques i tasques per adaptar la formació en Llengua de Signes, quant a tipologia de
cursos (presencials i telemàtics) per al compliment de les mesures de seguretat tant de l'alumnat
com els docents, etc., al mateix temps que s'aporten arguments sòlids per reclamar la importància
de la LSC i de la professionalització dels docents que la imparteixen.
-Reunió amb la RED CNSE: La Delfina Aliaga com a Vocal de política lingüística de l’entitat va
assistir les reunions i esdeveniment convocats per la Confederació Estatal de Persones Sordes,
així com de la seva fundació.
A través del Departament de Formació de la LSC vàrem assessorar a
l’Equip Nacional de Natació Sincronitzada de cara als Jocs Olímpics de
Tokio 2020, per aplicar la LS a la seva rutina artística i on les
participants van demostrar un gran interès per la LSC.
https://fb.watch/4b4Bc2NF_J/
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5.3.- SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL I SUPORT AL COL·LECTIU
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.
L’any 2020, ha estat un any molt dur des del punt de vista de l’Atenció Social degut a la pandèmia
i les conseqüències que aquestes han generat als col·lectius de discapacitat. La COVID19 ha
provocat el desestabilitzament de moltes famílies i que en molt poc temps s’hagin trobat en
situacions realment desfavorables i en risc d’exclusió social.
Una de les dificultats principals amb les que ens vam enfrontar va ser la interrupció sobtada, arrel del decret
d’Estat d’Alarma de totes les gestions burocràtiques i de les activitats presencials i acompanyaments cap
a altres serveis que es duien a terme (estrangeria, serveis socials, etc.). Malgrat això, l’atenció des d’aquets
servei no es va interrompre , però sí que es va veure modificada passant a proporcionar-se a través de
mitjans telemàtics (Skype, Zoom, Google Meet, Whatssap, e-mail...) mantenint el seu caràcter 100%
accessible.
Al mateix temps, van haver casos en que l’acompanyament i accions de seguiment d’algunes persones
sordes, es va interrompre per l’escletxa digital (analfabetisme funcional, manca d’aprenentatge i
desenvolupament de competències de lectoescriptura a causa d’una incompleta i incorrecta educació
rebuda), per la situació de vulnerabilitat socioeconòmica dels usuaris que feia que únicament es poguessin
atendre de forma presencial ja que no disposaven de recursos econòmics ni els mitjans tecnològics
necessàries per a que l’Educadora pogués fer les atencions de forma telemàtica.
Degut a les dificultats comunicatives i per com s’han desenvolupat les formes de contacte amb els recursos
de la xarxa de serveis públics, durant tot aquest any s’han vist augmentades de forma especialment
destacable, les consultes relacionades sobre situacions d’inaccessibilitat a la comunicació als serveis
públics, pel que es van realitzat un total de 11 vídeos explicatius en LSC sobre les diferents ajudes

extraordinàries que es publicaven durant l’Estat d’Alarma, o sobre informacions d’interès per a
garantir l’accessibilitat informativa, etc.
- Servei d’Atenció Social durant l’Estat d’Alarma: https://youtu.be/tpVL0hD_O_o
- Ajudes PUA 2020: https://youtu.be/HdtClvJBZpo
- Ajuda per al lloguer 2020 (ordinària): https://youtu.be/bIkVsF9nMrc
- Ajudes per al lloguer 2020 COVID19 (específica): https://youtu.be/bIkVsF9nMrc
- Informació per l’avançament de l’Ajut del lloguer: https://youtu.be/W8fwEcEpmhU
- Informació sobre Atenció Psicològica en LSC: https://youtu.be/Vb6S-6K6fUs
- Recursos per a Víctimes de violència de gènere: https://youtu.be/tlNhPuIq9Rs
- Gestions sobre Estrangeria: https://youtu.be/isL5VmIch3I
- Gestions sobre Protecció Internacional: https://youtu.be/Tg2SeO8rE4k
- Ajudes “Targeta Moneder”: https://youtu.be/G5rY305plNk
- Ajuda a una família del moviment associatiu: https://youtu.be/u_FCy8VwQfI
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A més d’aquesta atenció personalitzada, des del servei es vetlla per desenvolupament de
programes socials que millorin la qualitat de vida del col·lectiu de persones sordes:
- Programa d’Agrupació Residencial a Benviure (Sant Boi de Llobregat): Aquest programa va ser
creat l’any 2007, pel que té una trajectòria de 13 anys i actualment proporciona atenció als
residents: 4 persones sordes i 10 persones sordcegues, mitjançant accions individuals com
grupal, així com al personal i professionals que estan en contacte directe amb les persones sordes
i sordcegues.
- Atenció Psicològica en LSC: Aquest projecte es va iniciar fa 22 anys amb gràcies a la col·laboració
entre el Departament Català de Salut, la Fundació Vidal i Barraquer i la FESOCA i es deriven totes
aquelles persones que precisen d’aquests serveis o que a serveis públics que ens demanen aquesta
informació per a possibles usuaris.
- Programa de Voluntariat: S’ha donat aquest servei a 5 persones amb discapacitat auditiva,
mitjançant 2 persones voluntàries i han ofert 31 sessions de voluntariat. Malgrat les accions del
programa de voluntariat es varen suspendre al mes de març a causa de la pandèmia, es varen
reprendre els contactes al mes de juliol i es varen reiniciar els treballs de voluntariat al mes de
setembre, sempre mantenint les mesures de seguretat i intentant atendre el màxim possible a
través de vies telemàtiques.
- Programa d’atenció a persones sordes penades: S’està atenent a 3 persones sordes amb penes
privatives de llibertat als centres penitenciaris (CP), que han suposat unes 24 vistes de seguiment
de l’educadora, 26 serveis d’interpretació, 21 accions de seguiment a les famílies i 80
coordinacions amb els diversos professionals.
Durant el 2020, a més a més, hi ha hagut dues persones grans sordes que s’han beneficiat del
Servei de videoassistència i acompanyament per a gent gran sordes en situació d'especial
vulnerabilitat o que visquin soles, VIDASOR.
ATENCIONS
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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 2020 s’han atès un total de 144 persones sordes demandants de feina. De les quals
s’han aconseguit 76 contractacions laborals (un índex del 37% de col·locació). Els centres
especials de treball han realitzat el 79% de les contractacions i les empreses ordinàries un 21%.
El 74% de les persones ateses tenen entre 25 i 54 anys i el 19% son joves de menys de 25 anys. És
rellevant la diferència pel que fa a l’any 2019: el grup de persones d’entre 25 i 54 ha augmentat en
6 punts (del 68% en el 2019 al 74% del 2020) i el de joves de menys de 25 s’ha reduït en 10 punts
(del 29% al 19%). Es trenca, doncs, la tendència creixent dels últims anys en aquesta última franja
d’edat
L’atenció directa a les persones usuàries s’ha desenvolupat a través de diverses accions:
- 328 tutories d’orientació i suport
- 59 accions d’acompanyament (entrevistes de selecció, incorporació a la feina…)
- 46 intervencions familiars
- 17 accions grupals de formació prelaboral i d’alfabetització informàtica
- 119 accions individuals de formació prelaboral i d’alfabetització informàtica
- 40 accions de coordinació amb altres entitats privades o organismes públics
- 353 accions de seguiment post-inserció (contactes amb l’empresa i la persona usuària,
valoracions, orientacions per a l’adaptació del lloc de feina, mediació per a la resolució
d’incidències, etc.)
- 1722 gestions (enviament de CVs a empreses, comunicacions a distància, avisos, etc.)
S’ha contactat amb 182 empreses per la sensibilització i la promoció de la inserció de les persones
sordes, amb les que s’han gestionat 84 ofertes de feina. Aquest servei també ha realitzat 4 vídeos
en LSC i 3 tutorials explicatius sobre temes sobre informació laboral i temes relacionats amb els
ajuts a treballadors assalariats, autònoms, etc.
- Informació sobre com apuntar-se al SOC (vídeo) : https://youtu.be/9lQl39uZ5Vg
- Tutorial sobre com apuntar-se al SOC
- Informació sobre l’Ajut de 200€: https://youtu.be/mWBl3V4FPjE
- Tutorial d’Ajut a persones afectades econòmicament per la Covid-19
- PREGUNTES FREQÜENTS:
- Què és un ERTE/ERTO: https://www.youtube.com/watch?v=D02NsZq3AHQ
- Demanar l’Atur: https://www.youtube.com/watch?v=6PmrOg43f8M
- Em poden demanar: https://youtu.be/-O-kiAqAlck
- Quant dura un ERTE/ERTO: https://youtu.be/yl9vQK19Ios
- Permís retribuí de 15 dies: https://youtu.be/Hr_8kCPwFWM
- Tutorial presol·licitut de l’atur
- Tutorial per saber l’estat de la prestació
- Ajuda de 200€ per persones afectades econòmicament per la COVID19:
https://www.facebook.com/fesoca1979/photos/a.202769873122566/3081603158572542/
- Com aconseguir el IdCAT mòbil
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5.5.- SERVEI AUDIOVISUAL (WEBVISUAL.TV)
La Webvisual.tv és una televisió a través d'Internet en llengua de signes catalana (LSC) i un mitjà
100% accessible, que ofereix la informació a través de textos escrits i veu en off. 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.
Durant aquest any 2020, el web ha estat un servei fonamental per a mantenir a les persones
sordes al dia de les informacions fiables i veraces relacionades amb la pandèmia generada per la
COVID19, ja que la necessitat informativa va ser un dels aspectes que es va detectar entre el
col·lectiu de persones. Per a que el recurs fos accessible de forma més còmode, es varen agrupar
els vídeos subtitulats sota el BOTÓ COVID19 https://www.webvisual.tv/covid-19/. A més, des de
FESOCA es varen mantenir contactes amb la Generalitat de Catalunya per a que les informacions
accessibles
en
LSC
es
publiquessin
al
web
de
“Activem
Catalunya”.
https://web.gencat.cat/es/activem/informacio-en-llengua-de-signes/. Paral·lelament, l’equip va
continuar desenvolupant la seva tasca de proporcionar informació general de forma accessible a
través del web de Webvisual.tv, i aquesta s’ha traduït en la publicació de 419 vídeos de diferent
temàtica (entrevistes, reportatges, noticies breus, etc.).
En quant a les dades a les xarxes socials del web www.webvisual.tv: Facebook 5838 seguidors,
Twitter 2492 seguidors i 215.000 impressions i 3902 subscriptors al canal de Youtube, amb un
total de de 357.060 visualitzacions. A Instagram, xarxa més emprada actualment i amb la que més
persones estan connectades, actualment té 1314 seguidors. Cal remarcar que de l’any passat a
aquest, el nombre de seguidors a Instagram ha sofert un gran increment en aquesta xifra, que s’ha
vist duplicat (650 a 1314).
En quant a altres accions, podem destacar la celebració del Dia Internacional
dels Museus (DIM), celebrat els dies 16, 17 i 18 de maig de 2020 on es varen
realitzar un seguit de tours i visites virtuals accessibles als museus que formen
part del Patrimoni Cultural, alhora que es varen fer accessibles a través de la
subtitulació en català uns 75 museus. Tours virtuals del DIM 2020
Tant mateix, el Servei Audiovisual elabora i/o adapta a la LSC continguts audiovisuals de diferents
temàtiques per a empreses i entitats, tant públiques com privades, com poden ser museus,
pàgines webs, etc.
El Projecte La Mirada Tàctil, de l’Oficina de Patrimoni Cultural, desenvolupa diferents accions
per garantir l’accessibilitat dels museus i el patrimoni a tots els usuaris.
https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil/playlists.
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