
“Hem de seguir donant veu a les 
persones que són més vulnerables”
··· Què és ACAPPS?  
La Federació d’Associacions 
Catalanes de Pares i Mares de 
persones sordes és una enti-
tat sense ànim de lucre que 
té per finalitat representar i 
defensar els drets i interes-
sos tant de les persones amb 
discapacitat auditiva com de 
les seves famílies. 

La nostra missió principal 
és aconseguir una plena inte-
gració de la persona sorda en 
tots els àmbits de la vida tant 
educatius com socials, labo-
rals i culturals. 

··· Quins són els vostres 
objectius? 
Des d’ACAPPS reivindiquem 
i representem les persones 
sordes perquè puguin acce-
dir on accedeix la resta de la 
població, des d’una plaça de 
treball a una obra de teatre.

Volem reconèixer, entre 
altres coses la llengua oral 
com un sistema de comuni-
cació per a les persones sor-
des, la lectura labial com un 
sistema d’accés a la llengua 
oral, la formació i inserció la-
boral de les persones sordes i 
la implementació d’un clivat-
ge auditiu universal, que per-
meti identificar des del mo-
ment 0 els infants que patei-
xen sordesa. 

També promovem els 
avenços tecnològics que 
serveixen al suport en la co-
municació d’aquestes perso-
nes: subtitulació en directe, 
instal•lació de bucles magnè-
tics, emissores FM, etc.

Però no només treballem 
amb les persones que te-
nen aquesta discapacitat si-
nó que treballem també amb 
l’entorn. 

ACAPPS no  ha de fer co-
ses específiques per les per-
sones sordes sinó veure què 
és el que vol fer la persona sor-
da i assessorar les persones 
responsables d’aquell entorn 
perquè sigui accessible.

···  Quina és la situació 
de les persones sordes 
a Barcelona?  
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El col•lectiu de persones sor-
des és un gran desconegut. 
Gairebé el 90% de les perso-
nes sordes es comunica oral-
ment però aquesta diversitat 
del col•lectiu,  la gent no la co-
neix i quan es troba amb una 
persona sorda pensa que el 
seu sistema de comunicació 
no serà l’oral.

A Barcelona, en general, 
s’han fet grans avenços per 
l’accessibilitat de les perso-
nes amb discapacitats. Però 
no per això està tot fet. So-
bretot perquè en els proto-
cols d’actuació de les admi-
nistracions no hi ha indicaci-
ons que diguin com fer acces-
sible un acte a les persones 
amb discapacitat auditiva.

En el nostre cas concret, 
s’ha avançat molt gràcies a la 
tecnologia, però encara que-
da molt a fer pel que fa a la 
conscienciació social.  
 
··· Quina és la tasca de la 
Xarxa Barcelona d’in-
clusió al mercat ordi-
nari de treball (XIB)?
L’objectiu de la Xarxa és cre-
ar relacions de col•laboració 
entre diferents entitats del 
sector de la discapacitat que 
treballen específicament en 
la inclusió de persones amb 
discapacitat en l’empresa or-
dinària. Creiem que les per-
sones amb discapacitat han 
de poder decidir on volen tre-
ballar. Hi ha una tendència a 
pensar que les persones amb 
discapacitat haurien d’anar a 
un centre especial de treball, 
amb un ambient protegit.

La xarxa vol crear sinergi-
es i estratègies comunes per 
apropar-nos a les empreses, 
per donar eines a les perso-
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nes amb discapacitats perquè 
ells mateixos s’empoderin a 
l’hora de buscar feina. Tam-
bé procurem anar conjunta-
ment a un grup d’empreses 
com a Xarxa per donar sorti-
da a totes les possibles opor-
tunitats de treball, crear nín-
xols de treball específics en 
les empreses per les persones 
amb discapacitat.

Per nosaltres és molt im-
portant la implicació de les 
administracions, que han de 
ser capdavanteres en la im-
plementació de clàusules so-
cials; respectar una part dels 
llocs de treball per ser social-
ment responsable amb les 
persones amb discapacitat. 
Cal poder comptar amb els 
mateixos serveis d’inserció 
laboral per ajudar a descriu-
re com han de ser aquestes 
normatives.

No volem crear persones 
dependents de les prestaci-
ons socials, volem que les per-
sones tinguin un treball com 
el podem tenir la resta, que 
dignifica la teva situació i et 
dota d’autonomia personal 
i econòmica.

··· Com ha evolucionat 
la XIB?
La XIB va néixer l’any 2013 
d’un grup de treball en el qual 
diverses entitats que ens de-
dicàvem a la inserció labo-
ral vam identificar que una 
part de la inserció laboral de 
les persones amb discapa-
citat -sobretot en l’empresa 
ordinària- no estava coberta. 
L’Ajuntament de Barcelona va 
fer una aposta molt forta per 
identificar quin havia de ser 
el treball público-privat amb 
totes aquestes entitats. 

Els primers anys van ser de 
coneixement de les diferents 
entitats. Al cap d’aquests 
anys, hem assolit una gran 
fita d’objectius d’inserció 
per compartir ofertes de tre-
ball (el 2015 vam arribar al 
voltant de les 500 persones 
col•locades, un 50% de les 
quals amb contractes de més 
de sis mesos). Durant aquest 

temps hem cercat vies comu-
nes d’actuació en l’àmbit em-
presarial que ens ha aconse-
guit objectius que individu-
alment no assolíem. La Xar-
xa ha aconseguit que cadas-
cuna deixéssim de treballar 
individualment i treballéssim 
de manera col•laborativa i co-
operativa.

 
··· Quins són els reptes 
de futur de la XIB?
Mantenir i seguir treballant 
conjuntament amb les enti-
tats membres i l’Ajuntament 
per aconseguir pujar l’ocupa-
bilitat de les persones amb 
discapacitats a l’empresa 
ordinària. Formar part de la 
transformació social per una 
ciutat inclusiva i amb oportu-
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nitats laborals per a tothom 
independentment de la se-
va discapacitat.

··· Quin missatge vol-
dries compartir amb 
la resta d’entitats de 
l’Acord?
De mica en mica s’omple la 
pica! Hem fet molt junts, hem 
fet front a una gran crisi, i hem 
demostrat que entre totes i 
tots tenim una vàlua que ens 
permet crear conjuntament 
una ciutat més inclusiva. Les 
administracions i les entitats 
socials fa més de 10 anys que 
treballem plegats i ara hem 
d’estar més units que mai per 
seguir donant veu i represen-
tant les persones que són més 
vulnerables a la nostra ciutat.

• Xarxa: Xarxa Barcelona d’inclusió al 

mercat ordinari de treball (XIB)

• Lloc web:  http://www.acapps.org

• Facebook: federacio.acapps

“Les persones amb 
discapacitat han de 
poder decidir on 
volen treballar”

La Protagonista


