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L’estabilitat fi nancera 
és un requisit 
indispensable per al 
progrés. Un any sense 
ensurts es va traduir 
en més serveis i més 
projectes en benefi ci 
de les persones

Un creixement 
modest però 
amb impacte
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El 2016 ha estat un any posi  u, un 
fet que no és pas habitual al nostre 
entorn. Això posa en evidència la im-
portància del compliment dels com-
promisos. L’any passat, després d’una 
llarga temporada de sequera fi nance-
ra, les ins  tucions públiques van fer 
efec  us els pagaments dins el termi-
ni. D’aportacions privades també vam 
aconseguir recursos addicionals. No 
es tracta de grans quan  tats, però 
per a una en  tat pe  ta com la nostra 
signifi ca, com a mínim, con  nuar fun-
cionant, que no és poc. 

Altra bona no  cia va ser l’adjudi-
cació d’un solar de la convocatòria del 
Pla BUITS de l’Ajuntament de Barcelo-
na. En tenim la cessió per al futur Hort 
d’en Queni, un espai verd equipat amb 
taules de cul  u per a hortalisses i plan-
tes aromà  ques, que desenvoluparem 
amb la intenció que aculli ac  vitats 
per a les persones amb sordceguesa, 
amb la par  cipació dels veïns. Un lloc 
obert i accessible que està a punt de 
veure fi nalment la llum (veure p. 6 i 7).

Comprovem que fem una fei-
na necessària (i que ningú altre fa) 

quan els serveis socials d’un ajun-
tament pe  t ens criden per dema-
nar ajut en l’atenció d’una persona 
totalment sordcega i en situació de 
pobresa i risc d’exclusió social. Tot i 
l’esforç a banda i banda, el consisto-
ri no té com pagar les 20 hores de 
mediació setmanal que són neces-
sàries per mantenir una atenció mí-
nimament adequada i prevenir mals 
més grans. 

Estem en negociacions amb la 
Diputació de Barcelona. Als ajunta-
ments de poblacions de menys de 
20.000 habitants quan no es disposa 
de recursos de la llei de dependèn-
cia o si aquests són insufi cients, la 
responsabilitat correspon a la Di-
putació o al Consell Comarcal. Per 
molt de voluntat i tot assumint les 
difi cultats pròpies del cas, sense el 
suport de la ins  tució corresponent 
no és possible atendre aquestes ne-
cessitats, fet que només fa créixer 
el pa  ment de l’afectat. Des de l’AP-
SOCECAT demanem als ajuntaments 
que ens contac  n, i als consells i di-
putacions que agili  n quantes me-

sures siguin necessàries per interve-
nir de manera efi cient, facilitant els 
mitjans per disposar de mediadors 
experts.

L’èxit de la feina d’aquests profes-
sionals es fa evident en la consolida-
ció del programa Vida independent, 
desenvolupat amb el suport de l’Ins-
 tut Municipal de Persones amb Dis-

capacitat (IMPD), de l’Ajuntament de 
Barcelona. Dos usuaris sa  sfets, tres 
pisos i un bon equip professional que 
funciona com un engranatge són un 
resultat que confi rma aquesta com la 
millor opció residencial per a perso-
nes amb sordceguesa amb bon nivell 
d’autonomia.

Seguim op  mistes, treballant en 
l’àmbit local i també l’internacional. 
Per a l’agost comptem amb par  ci-
par al Congrés Iberola  noamericà de 
Sordceguesa, que es realitza a Bue-
nos Aires, Argen  na. Us man  ndrem 
informats! 

Gràcies pel vostre suport!

Ricard López
President de l’APSOCECAT



Visita de les autoritats 
del Districte
L’APSOCECAT va rebre la visita de 
les autoritats del Districte de Sants-
Montjuïc el passat 13 de gener. Laura 
Pérez Castaño, regidora, i Xavier Far-
ré, conseller del grup municipal de 
Barcelona en Comú, van apropar-s’hi 
amb la intenció de conèixer l’Associa-
ció i els projectes en curs. 
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Xerrada sobre 
sordceguesa a la UB
L’APSOCECAT van impar  r el dia 9 
de novembre la sessió Introducció a 
la sordceguesa, reptes i models d’in-
tervenció, a la Facultat d’Educació de 
la Universitat de Barcelona. Xavier 
Capdevila, psicòleg de l’Associació, 
va explicar els trets fonamentals de 
la sordceguesa, els sistemes de co-
municació que es fan servir i els dis-
posi  us d’ajuda a la mobilitat, com el 
bastó blanc i vermell. Cris  na Alonso 
Caño, professora  tular de Tecnologia 
Educa  va, va agrair la col·laboració 
con  nuada de l’APSOCECAT, que per 
cinquè any consecu  u realitza aques-
ta ac  vitat. Uns 150 estudiants de 
primer curs van assis  r-hi.  

Assemblea general 
L’Associació va celebrar l’assemblea ge-
neral ordinària el dia 23 d’abril, a la seu 
del carrer Leiva. Els assistents van apro-
var l’informe del president i l’econòmic. 
L’ingrés de la subvenció de la Genera-
litat va ser comentat i celebrat, ja que 
representa un descans important en 
les fi nances de l’Associació i repercu-
teix directament en la disponibilitat de 
més recursos per a l’atenció d’usuaris. 
Pel que fa als càrrecs, va acceptar-se la 
baixa del vicepresident, Jaume Torre-
guitart, per mo  us personals. La junta 
quedà, per tant, cons  tuïda per Ricard 
López, president, Petry Mar  nez, se-
cretària, i Maria Rosa Mar  nez, treso-
rera. Com a vocals van quedar Carme 
Montaner i Gema González.  

Formació 
professional
El programa de formació interna es 
va atendre sa  sfactòriament el 2016, 
tot i que amb un abast més reduït que 
l’any anterior. L’agenda va comptar 
amb els cursos: Iniciació a la lectura i 
escriptura en Braille (abril) i Introduc-

La visita va ser atesa per Ricard 
López, president, qui va oferir un re-
corregut per les instal·lacions. Núria 
Bustamante i Àngels Andreu van fer 
una breu presentació dels serveis i 
projectes. Especial atenció va cap-
tar L’Hort d’en Queni, l’espai cedit 
per l’Ajuntament de Barcelona per 
al desenvolupament d’un espai sen-
sorial verd que finalment es posarà 
en marxa els pròxims mesos (veure 
p. 6). 

El millor oci: esplais, 
respirs i colònies
El programa d’oci i temps lliure de 
2016 va comptar amb 6 esplais, 3 
respirs i les colònies d’es  u, una pro-
gramació equivalent a la de 2015. El 
nombre d’usuaris individuals va ser 
de 18, i 62 el d’usuaris totals (77 a 
2015), amb la incorporació de 4 usua-
ris nous. També es van realitzar ac  vi-
tats individuals amb 3 usuaris.

Un total de 97 voluntaris medi-
adors van participar-hi. Convenis 
de pràctiques amb el nou Cicle de 
Mediació comunicativa de l’Institut 
Salvador Seguí i del CEIR, així com 
del Grau d’Interpretació i traducció 
de la UPF, van permetre comptar 
amb 37 alumnes de pràctiques en 
aquestes activitats. Quant a profes-
sionals, les colònies de la FESOCE 
van acollir mediadors d’Aragó, Ma-
drid, País Basc i Mallorca que sovint 
treballen aïllats i que d’aquesta ma-
nera poden compartir experiències 
amb els mediadors de l’APSOCECAT. 
També hi va participar, en tasques 
d’assessorament, una logopeda de 
la Universitat de Lisboa. 

L’equip amb la 
regidora Laura 
Pérez Castaño 
i el conseller 
Xavier Farré

Excursió durant un respir

ció a la llengua de signes catalana, 
organitzat en col·laboració amb SILS i 
amb el suport de Blue Owl, (juny). Ori-
entades a les necessitats professionals 
del projecte Vida independent, es van 
realitzar dues formacions: Ges  ó i co-
ordinació d’imprevistos (juny) i Ges  ó 
de les emocions en l’exercici de la me-
diació (juliol). Un total de 26 persones 
es van benefi ciar de la programació. 

El primer grup d’estudiants assistents a 
la xerrada
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Dinar festiu per a persones 
adultes amb sordceguesa

L’APSOCECAT ha estrenat 
un nou format d’activitats 
per a persones amb 
sordceguesa adquirida, un 
dinar de socialització que 
va tenir molt bona rebuda

La imminència de les celebracions 
de Nadal va ser una bona excusa per 
posar en marxa una idea que ja feia 
temps que voltava entre l’equip: una 
festa per a persones adultes amb 
sordceguesa on poguessin compar  r 
entre amics. 

La celebració va tenir lloc el dia 13 
de desembre, a la seu de l’APSOCECAT, 

amb la par  cipació de 10 perso nes amb 
sordceguesa més l’equip de suport, 
format per uns 10 mediadors. El re-
sultat va ser una festa molt animada 
que va començar amb els prepara-
 us, on van par  cipar els usuaris més 

afi ns a la cuina. El moment del dinar 
va estar precedit d’unes paraules de 
Ricard López, president de l’Associa-
ció, qui va agrair la seva assistència 
i va confi rmar l’ànim de con  nuar 
afavorint la par  cipació social. Per 
acabar va haver temps per prendre 
te a l’es  l del Marroc, per rebre un 
regalet de Nadal i per una mica de 
xerrada.

L’APSOCECAT ofereix, gairebé des 
dels seus inicis, ac  vitats d’oci i temps 

Diferents moments del dinar per a persones adultes amb sordceguesa

lliure. Es tracta d’ac  vitats en dife-
rents formats (esplais, respirs i co-
lònies d’es  u) que permeten un es-
pai d’entreteniment als usuaris i un 
descans a les famílies, que guanyen 
una mica de temps personal. Durant 
els úl  ms anys, però, el grup d’usua-
ris ha anat creixent amb predomini 
de persones adultes, la majoria amb 
sordceguesa adquirida, un perfi l no-
tablement diferent al de persones 
amb sordceguesa congènita i amb 
necessitats de vinculació social més 
marcades. 

Amb l’èxit de la celebració, l’equip 
prepara més ac  vitats d’aquest  pus. 
Per veure l’agenda d’ac  vitats visi  : 
www.apsocecat.org   
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L’Hort d’en Queni es fa realitat

Adjudicat a mitjans de 2016, 
dins la segona edició del 
Pla BUITS de l’Ajuntament 
de Barcelona, el solar cedit 
a l’APSOCECAT comença 
a prendre forma d’espai 
sensorial 

L’Hort d’en Queni, el cargolet «Que Ni 
hi Veu Ni hi Sent», és un projecte d’es-
pai verd adaptat en què l’APSOCECAT 
s’embarca amb uns objec  us molt 
clars. Per una banda, posar a disposi-
ció de les persones amb sordceguesa 
una cartera més àmplia d’ac  vitats. 
Per l’altra, fer més propera i visible la 
sordceguesa als diferents sectors de 
la societat. Un lloc obert per acollir 
ac  vitats pròpies i d’interacció amb 
la comunitat. 

Un projecte al barri
L’entitat es va assabentar el 2015 de 
la segona convocatòria del progra-
ma Pla de Buits Urbans amb Impli-
cació Territorial i Social (Pla BUITS), 
de l’Ajuntament de Barcelona, que 
té com a finalitat promoure la di-
namització de terrenys en desús. El 
Consistori busca posar-los a dispo-
sició d’entitats sense ànim de lucre 
per tal que hi duguin a terme activi-
tats d’interès públic, i d’àmbit edu-
catiu, esportiu, lúdic o social, entre 
d’altres. 

L’equip de l’APSOCECAT va detec-
tar la possibilitat d’optar a la cessió 
d’un solar situat al barri de Sants, al 
carrer Rosés, 8, el qual, per proxi-
mitat a la seu de l’en  tat, permetria 
ampliar l’espai per a ac  vitats amb 
persones amb sordceguesa, sense 
necessitat de grans esforços de des-
plaçament i coordinació. Tota una 
oportunitat en una ciutat densament 
construïda com és Barcelona. 

Un espai harmoniós i accessible
A principis de 2016, l’Ajuntament va 
resoldre favorablement la convocatò-
ria. A par  r de llavors, es van iniciar 
les visites al terreny per tal de com-
provar la viabilitat del projecte i fer 
les adaptacions necessàries, tot te-
nint en compte les caracterís  ques 
del solar. 

L’espai aprofi table va resultar ser 
menor del proposat inicialment, que 
era de 1.356 m2, aproximadament. La 
super  cie ú  l ha quedat en uns 600 m2, 
fet que ha acabat sent benefi ciós, ja 
que con  nua sent una extensió consi-
derable i de sobres sufi cient per a les 
necessitats de l’Associació. Això tam-
bé fa més senzilla la part d’adequaci-
ons i de manteniment.

Després de diverses reunions en-
tre l’Associació, els tècnics de l’Ajunta-
ment i les empreses municipals a càr-
rec de les obres de condicionament, es 
va arribar a un plànol defi ni  u, a cavall 

L'hort d'en Queni

Amb la col·laboració de:
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entre les possibilitats reals del terreny 
i les propostes de l’en  tat. El que no 
ha canviat és l’ordre de les prioritats: 
fer l’espai accessible al màxim i garan-
 r la in  mitat i tranquil·litat del veïns. 

Finalment, al mes de novembre 
passat es van posar en marxa les 
obres, amb previsió d’entrega de 
claus a principis de 2017. Aquest gest 
marcarà l’inici del període de cessió 
de l’espai: un any, prorrogable, fi ns a 
un màxim de tres anys addicionals. 

Ac  vitats amb molt de sen  t
L’espai comptarà amb taules de cul-
 u des  nades al conreu de tot  pus 

d’hortalisses, així com de plantes aro-
mà  ques, aquestes úl  mes adequa-
des per a l’es  mulació d’un dels sen-
 ts més aguditzats en les persones 

amb sordceguesa: l’olfacte. 
D’aquesta manera, l’en  tat pretén 

posar en marxa un programa d’ac  -
vitats que perme   als usuaris expe-
rimentar noves formes d’interactuar 
amb l’entorn, amb la possibilitat de 
portar cadascú el seu projecte de jar-
dinet par  cular. Una ac  vitat que fo-
menta habilitats importants com ara 
la planifi cació, l’autonomia personal i 
les habilitats de socialització.

Pel que fa a la par  cipació social, 
l’en  tat vol posar en marxa ac  vitats 
i tallers que perme  n la par  cipa-
ció voluntària de persones de la co-
munitat: veïns, escoles, etc., tot col-
laborant en les tasques de l’hort amb 
les persones amb sordceguesa. Tam-
bé es vol condicionar un espai mul  -
sensorial que perme   la immersió en 
l’ús dels sen  ts.

Addicionalment, i per tal d’assolir 
aquest objec  u de sensibilització i 
visibilització de la sordceguesa, l’AP-
SOCECAT es planteja promoure ac  vi-
tats de caire cultural, com l’organitza-
ció d’un concurs per a omplir la paret 
principal de l’espai amb imatges de 
con  ngut social. 

Si no hi ha canvis, d’aquí a poc 
l’equip estarà de ple desenvolupant 
l’Hort d’en Queni. Si hi desitja col-
laborar, no deixi de contactar al 93 
331 73 66 o per correu electrònic a: 
apsocecat@apsocecat.org 

Superior: Tècnics de l’Ajuntament i l’equip de l’APSOCECAT visiten l’hort. 
Inferior: Obres d’adequació del solar
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Exposició 
«L’Art a través 
dels sentits»
L’APSOCECAT va acollir del 20 d’octu-
bre al 22 de novembre la mostra d’art 
tàc  l: «L’Art a través dels sen  ts de la 
pintura a l’oli de Catalunya», de l’ar-
 sta Sandalia Mateo. Es tracta d’una 

col·lecció de vint pintures inspirades 
en la costa catalana i fetes amb oli en 
relleu, de manera que l’espectador 
gaudeix de l’experiència ar  s  ca en 
tres dimensions.

La idea és la de proporcionar una 
aproximació a l’art accessible a tots 

El Javi conversa animadament 
amb la Isabel

Mediació gràcies 
a la Fundació 
La Caixa
De les més de 6000 hores de media-
ció professional que va realitzar l’AP-
SOCECAT el 2016, 1846, un 30 %, han 
estat possibles gràcies a la subvenció 
atorgada per la Fundació La Caixa al 
projecte: Millora en l’atenció i auto-
nomia de les persones amb sordce-
guesa, per un import de 24.000 €. 

El projecte va ser presentat a inicis 
de 2016 a la convocatòria del progra-
ma Promoció de l’autonomia i aten-
ció a l’envelliment, a la discapacitat 

Ricard López amb Sandalia Mateo, 
el dia de la inauguració de la mostra

Gala benèfi ca 
de la Casa 
de Cadis
El Centro Cultural Andaluz - Casa de 
Cádiz del Prat de Llobregat va orga-
nitzar el dia 3 de desembre la Gala 
benèfi ca per la sordceguesa. L’esde-
veniment va tenir lloc al Teatre Mo-
dern i va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament i de la comunitat, que va 
omplir totalment l’auditori.

Els assistents van gaudir d’un pro-
grama variat amb actuacions de zum-
ba, sardanes, hip-hop, dansa del ven-
tre i sevillanes, entre d’altres. Per la 
Casa de Cadis, la inicia  va va estar a 
càrrec d’Alberto Alcalde, Nerea Aldea, 
Filo Garcia i Montse Alonso. Per l’AP-
SOCECAT van assis  r Ricard López, 
Petry Mar  nez, Xavier Capdevila i Ós-
car Gordo, una persona amb sordce-
guesa. L’import del dona  u va ser de 
1.890 €. L’Associació agraeix la bona 
disposició de tots els par  cipants. 

APSOCECAT 
a la Fira Discat
La segona edició de la Fira Discat es 
va realitzar el dia 30 de setembre a 
Sant Joan de Vilatorrada, que va re-
pe  r com a seu d’aquesta trobada de 
professionals, en  tats, empreses, ad-
ministracions i persones amb diversi-
tat funcional. 

L’APSOCECAT va par  cipar amb 
un estand i també a la Taula d’expe-
riències: exemples de superació per-
sonal, amb la intervenció d’Araceli 
Capella, una persona amb sordce-
guesa que va explicar el repte de fer 
el Camí de Sant Jaume. L’ac  vitat, 
organitzada per la FESOCE a inicis de 
setembre, va consis  r en recórrer els 
úl  ms 100 km del camí francès amb 
el suport d’un equip de mediadors 
professionals. 

La Grossa 
de Cap d’Any
El número 21560 de la par  cipació de 
La Grossa de l’APSOCECAT per al sor-
teig de Cap d’Any va resultar premiat 
per coincidir amb la terminació 60 del 
primer premi (09260). Dels 0,4 € jugats 
es deriva un premi de 2 € per butlle-

i a la dependència, amb la intenció 
d’ampliar tant el número d’hores 
d’atenció com el d’usuaris. El progra-
ma de Suport a la llar ha estat el més 
benefi ciat, amb un usuari més, però, 
sobretot, un increment del 127 % en 
el número d’hores de mediació realit-
zades, per a un total de 1293 el 2016 
(568 el 2015). 

ta. Per altra banda, el número 02619 
també va coincidir amb la terminació 
19 del cinquè premi (27719), que gua-
nya la devolució dels 0,40 € de l’import 
jugat. La par  cipació portava 10 núme-
ros a raó de 0,40 € a cadascun.

Així, cada butlleta resulta benefi -
ciada d’un total de 2,40 € de premi-
reintegrament. Les persones que vul-
guin demanar-lo poden passar per la 
seu de l’en  tat (C/ Leiva 2D, local). 

els públics, especialment a les perso-
nes amb sordceguesa, que poden fer 
un reconeixement tàc  l de les peces. 
Una part de les possibles vendes ani-
rà des  nada com a dona  u. 
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Guardó de la 
festivitat de 

la Mercè per 
l’APSOCECAT

La distinció l’atorga 
anualment el Departament 

de Justícia com a 
reconeixement per un 

servei destacat en l’àmbit 
de l’execució penal

L’APSOCECAT ha estat reconeguda 
dins el grup d’en  tats del tercer sec-
tor que han rebut la dis  nció de la 
fes  vitat de la Mercè, patrona de les 
ins  tucions penitenciàries. L’acte es 
va celebrar el dia 23 de setembre, a la 
sala d’actes de la Ciutat de la Jus  cia, 
presidit pel conseller de Jus  cia, Car-

El conseller de Justícia, Carles Mundó, 
al moment de saludar a Ricard López, 
durant els previs de l’acte

L’efecte del 
compromís en 
el bon resultat

Quan tothom respon al seu 
compromís, el resultat és 

estimulant. El compliment 
en el pagament de les 

subvencions i el creixement 
de l’aportació privada han 
tingut un impacte directe 
en els projectes i el volum 

d’atencions als usuaris

A l’APSOCECAT som experts en nave-
gar en temps de difi cultat, que són els 
que coneixem. Per això podem perce-
bre quan la tendència canvia i comen-
ça a ser favorable.

les Mundó. Ricard López, president 
de l’APSOCECAT, va rebre el guardó.

La dis  nció s’atorga anualment 
amb la fi nalitat de destacar els profes-
sionals i en  tats que han prestat un 
servei important en l’àmbit de l’exe-
cució penal i de jus  cia juvenil. L’AP-
SOCECAT fa varis anys que col·labora 
amb el programa Treball en Benefi ci 
de Comunitat, una inicia  va que per-
met que la persona infractora repari 
simbòlicament el dany ocasionat i 
que es responsabilitzi de les seves 
accions mitjançant una acció posi  va 
per a la comunitat. Per les associaci-
ons també és un recurs ines  mable, 
ja que facilita el contacte entre perso-
nes i professionals que d’altra manera 
possiblement no ho farien.

En total van ser lliurats 81 guar-
dons, entre professionals, col·lec  us i 
en  tats. Mundó va expressar que «so-
vint, la implicació dels treballadors va 
molt més enllà de les estrictes obliga-
cions», i aquesta implicació es la que 
pot representar una nova oportunitat 
per al penat. Adrià Comella, secretari 

general de Jus  cia; Armand Calderó, 
director general de Serveis Peniten-
ciaris; Pilar Heras, directora general 
d’Execució Penal, i Juan José Torres, di-
rector del Centre d’Inicia  ves per a la 
Reinserció, van coincidir en destacar la 
importància que el sistema de jus  cia 
català sigui un exemple de reinserció 
amb una perspec  va educa  va cen-
trada en la persona.

L’APSOCECAT se sent molt honorada 
amb la dis  nció i ra  fi ca la seva dispo-
sició de con  nuar col·laborant en totes 
les mesures que siguin possibles. 

Després de dos anys molt durs, el 
2016 vam aconseguir mantenir l’ope-
ració amb els pagaments previstos: les 
subvencions públiques (62%), el fi nan-
çament propi (31%) i les aportacions 
privades (6%). Dins aquest bon panora-
ma, el pressupost anual també va expe-
rimentar un increment del 6%, per a un 
total de 263.000 € (248.000 € el 2015).

Sent la sordceguesa una discapaci-
tat amb demanda específi ca de suport 
a la comunicació, la principal despe-
sa és la des  nada a salaris professio-
nals, apartat que consumeix el 67% 
del pressupost. Cada persona amb 
sordceguesa requereix un mediador 
professional en rà  o 1:1, el que fa que 
cada hora de servei represen   el ma-
teix quant a despesa. No hi ha manera 
de fer estalvis amb atencions en grup. 
Però no només es tracta d’atenció di-
recta, també cal afegir l’equip de ges-
 ó i coordinació (treballadors socials, 

administració, comunicació), necessa-
ri per acompanyar el volum de feina.

L’any 2016 les hores totals de me-
diació van ser 6.016, el que repre-
senta un increment del 14% sobre 
el 2015 (5.309). També es va conso-
lidar el projecte Vida independent, i 
vam iniciar el projecte de l’Hort d’en 
Queni. Tots dos en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona.

És evident que el volum de l’opera-
ció és encara modest, però és immen-
sament signifi ca  u quant a tendència. 
Tota una novetat per l’APSOCECAT. Es 
per això més que desitjable que la bona 
disposició de l’Administració, les empre-
ses i els par  culars que s’ha fet palesa 
es man  ngui, de manera que l’impacte 
de l’esforç es vegi mul  plicat. Tot pel 
benestar de les persones amb sordce-
guesa, raó única de tota l’ac  vitat.

Si vostè vol donar suport, fer un 
dona  u puntual (Nº compte BBVA –
CX ES8101828262370200006279) o 
fer-se soci donant, trobarà tota la in-
formació a la www.apsocecat.org o al 
93 331 73 66. 
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L’APSOCECAT 
present 
el Dia Europeu 
de les Persones 
amb Discapacitat
La Comissió Europea, 
amb la col·laboració 
del Fòrum Europeu de 
Discapacitat (EDF), va 
organitzar dos dies d’actes 
commemoratius

L’esdeveniment va tenir lloc els dies 29 
i 30 de novembre, a Brussel·les. L’ac-
te d’obertura va estar encapçalat per 
Emmanuelle Grange, cap de la Unitat 
de Discapacitat i Inclusió de la Direc-
ció General per l’Ocupació, Afers Soci-
als i Inclusió de la Comissió Europea, 
i va comptar amb les intervencions 
de Michel Servoz, director general de 
Treball, Afers Socials i Inclusió; Yannis 

Vardakastanis, president del Fòrum 
Europeu de Discapacitat (EDF), i Eva 
Hodges, Social Policy A  aché, repre-
sentació permanent de la República 
d’Eslovàquia a la Unió Europea. 

L’agenda va començar amb la valo-
ració del 10è aniversari de la Conven-
ció de Nacions Unides sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, i va 
con  nuar dedicada a temes com el pa-
per de la legislació i els seus efectes en 
termes d’ocupació, llibertat de circula-
ció i moviment dins de la Unió Euro-
pea, així com el dret a la par  cipació 

Barbara Verna (EDbU), Ricard López 
(EDbN), Emmanuelle Grange (Comissió 
Europea), i Sanja Tarczay (EDbU)

 L’úl  ma reunió de l’EPDHDB va tenir 
lloc a Brussel·les el dia 26 d’octubre, 
hostatjada per la Delegació del Go-
vern de Catalunya. Van assis  r repre-
sentats de la majoria de les en  tats 
membres. 

Ricard López, com a president de la 
Xarxa Europea de Sordceguesa (EDbN), 
va proposar amb molt d’èxit la posada 
en marxa d’un projecte d’adopció del 
bastó blanc i vermell com a disposi  u 
ofi cial de la sordceguesa en tot l’àm-
bit europeu. Especialment destacat va 
ser l’interès del president de la Unió 

L’APSOCECAT promou l’ús del bastó 
blanc i vermell en la Plataforma 
Europea de Sordesa, Hipoacúsia 
i Sordceguesa (EPDHDB) L’APSOCECAT va assis  r al Parlament 

Europeu el 28 de setembre a l’acte 
organitzat per l’europarlamentària 
Helga Stevens. Hi van par  cipar re-
presentants de 32 llengües de signes, 
entre d’elles, la catalana, per primer 
cop present al Parlament.

L’acte girava al voltant de la impor-
tància de promoure el reconeixement 
de les diverses llengües de signes 
tant en la vida quo  diana com a ni-
vell legisla  u, afavorint la igualtat de 
condicions de les persones usuàries. 
També es va recalcar la necessitat de 
professionalitzar i regular la fi gura de 
l’intèrpret de llengua de signes.  

Participació 
a l’acte 
«Multilingüisme 
i igualtat de 
drets a la Unió 
Europea: el paper 
de les llengües 
de signes»

polí  ca i a la vida independent de les 
persones amb discapacitat. 

Ricard López, president de l’APSO-
CECAT, va assis  r-hi com a represen-
tant de la Xarxa Europea de Sordce-
guesa (EDbN). Des del punt de vista 
d’aquesta discapacitat, va ser rellevant 
la presentació conjunta, amb la Unió 
Europea de Sordceguesa (EDbU), de 
la campanya europea del Bastó blanc 
i vermell a Emmanuelle Grange. Per 
l’EDbU hi van par  cipar Sanja Tarczay 
i Barbara Verna, presidenta i membre 
del Comitè Execu  u, respec  vament.

A destacar també la reunió entre 
Ricard López i Annika Pabsch, assistent 
de l’europarlamentària Helga Stevens, 
amb vistes a organitzar un acte al Par-
lament Europeu durant els primers 
mesos de 2017.  

Europea de Sordceguesa (EDbU), Pe-
ter VanHoute, en aquest projecte, que 
considera essencial per a la seguretat 
i l’autonomia de les persones sordce-
gues. Es va fer entrega de bastons a les 
organitzacions par  cipants.

La reunió també va ser especial-
ment profi tosa quant a l’establiment de 
criteris de treball en conjunt. En primer 
lloc, es va aprovar la proposta de comu-
nicació per a l’acte del Dia Europeu de 
Persones amb Discapacitat. També es 
van fer propostes de materials de difu-
sió de cara a altres esdeveniments. 



CONEIX-NOS | 11

Com vas conèixer l’APSOCECAT?
Dins la formació que rebíem com a 
guies-intèrprets en el cicle forma  u de 
llengua de signes, ens ensenyaven tèc-
niques de guia i d’atenció a la sordce-
guesa. En fi nalitzar el cicle, els profes-
sors ens van comentar que l’atenció 
que requerien els usuaris d’APSOCE-
CAT no es corresponia exactament 
amb la formació que havíem rebut. 
Ens ho van explicar d’una forma neu-
tra i ens alertaven que allà hauríem de 
realitzar tasques més assistencials. A 
mi em va picar la curiositat saber com 
seria i un dia vaig acompanyar-los a la 
piscina amb una companya del curs.

Quin és el teu rol específi c dins l’As-
sociació?
El meu rol principal és com a media-
dora i es  c amb tres persones sordce-
gues amb perfi ls diferents. Amb una, 
que normalment no vol sor  r al carrer, 
he aconseguit agafar una bona confi -
ança i ara li ve més de gust. Amb una 
altra faig acompanyaments: anem del 
taller a casa, prac  quem tècniques de 
mobilitat amb el bastó blanc i vermell i 
xerrem de mil coses pel camí. A l’altre 
cas li plantejo ac  vitats més relaciona-
des amb el lleure perquè no es troba 
massa bé. El meu objec  u com a pro-
fessional és aconseguir que els usuaris 
se sen  n contents i s’empoderin del 
seu desenvolupament personal.

En quins projectes estàs treballant?
En aquests moments es  c treballant 
en la redacció d’una guia bàsica d’ori-
entació i mobilitat per a persones amb 
sordceguesa. A par  r d’un projecte 
que van fer a Dinamarca ens hem ins-
pirat per fer la nostra guia. Hem decidit 
fer aquest manual perquè actualment 
hi ha més casos de persones amb 
sordceguesa adquirida que necessiten 
una guia de mobilitat independent.

Quins creus que són els objec  us de 
la campanya per promoure l’ús del 
bastó blanc i vermell?
La campanya intenta millorar la cons-
ciència social i visualitzar la sordcegue-
sa a peu de carrer. Entre els mediadors 
s’ha aconseguit despertar la voluntat 
per inves  gar i formar-nos en orienta-
ció i mobilitat i després poder aplicar 
això en el dia a dia. De fet, ja l’hem co-
mençat a u  litzar amb els usuaris ob-
tenint resultats sa  sfactoris. 

Quins valors aportes als usuaris quan 
exerceixes de mediadora?
Crec que puc aportar versa  litat, ja que 
m’adapto a perfi ls molt diferents, tot 
respectant el ritme i els moments de «si-
lenci». Això es tradueix en més autono-
mia per a l’usuari. A més, veig qualsevol 
situació com una oportunitat de creixe-
ment personal, tant per l’usuari com per 
mí, i això em fa feliç. Els usuaris perce-
ben aquesta felicitat i se’n contagien. 

Com va anar la primera experiència?
L’acompanyament a la piscina em va 
agradar tant que vaig decidir apun-
tar-me a un respir de cap de setma-
na. Recordo que em vaig sen  r molt 
maldestra i que em faltaven habili-
tats. Malgrat les difi cultats, vaig gau-
dir molt i l’ambient em va enamorar 
tant que no m’importava haver de 
fer tasques més assistencials. Vaig 
quedar encantada perquè tots els 
mediadors més experimentats in-
tentaven aconseguir que els usuaris 
fessin el màxim que podien i ho feien 
amb una tendresa que jo no havia 
vist mai enlloc.

«El meu màxim objectiu és 
que els usuaris se sentin 
contents i s’empoderin del seu 
desenvolupament personal»
Aroha Palacios és periodista i guia-intèrpret. Forma part 
de l’equip de mediadors voluntaris de l’APSOCECAT 
des de fa vuit anys. Col·labora en la redacció de la Guia 
d’orientació i mobilitat per a persones amb sordceguesa. 
Provinent del sector de la comunicació i amb facilitat per 
les  llengües, es decideix per la llengua de signes

Aroha Palacios, 
membre de 
l’equip de 
madiadors 
professionals de 
l’APSOCECAT
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L’APSOCECAT preveu aquest 2017 
reforçar la programació d’ac  vitats 
d’oci i temps lliure per a les persones 
amb sordceguesa i les seves famílies. 
Especial èmfasi s’ha posat en ampli-
ar les ac  vitats adreçades a persones 
adultes. D’aquesta manera el catàleg 
de lleure s’amplia amb més opcions 
segons les necessitats i preferències 
de cada usuari. 

GENER, 28 - Esplai: taller de cuina

FEBRER, 11 - Experiència viva: 
excursió a La Fageda d’en Jordà

MARÇ, 24, 25, 26 - Respir

ABRIL, 1 - Esplai: Cosmocaixa

MAIG, 26, 27, 28 - Respir

JUNY, 17 - Esplai: excursió a la platja 

JUNY, 17 - Experiència viva: excursió 
al Bosc Encantat d’Òrrius 

JULIOL, 8 - Experiència viva: visita 
cultural al refugi an  aeri

No deixi de contactar-nos per a més 
informació!

Col·labora
amb nosaltres!
Junts podem

millorar la vida
de les persones 

sordcegues

Agenda
d’activitats

Fes-te soci a través
del nostre web

www.apsocecat.org
o fes un donatiu

al número de compte
BBVA-CX ES8101828262370200006279

També et pots fer voluntari trucant-
nos al 93 331 73 66

o enviant un mail a apsocecat@
apsocecat.org

Amb la col·laboració de


