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Presentació
El Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona, conegut
actualment com CERECUSOR, va ser fundat l’any 1941, com a delegació
d’Acció Catòlica de Sordosmuds de Barcelona i l’any 1971, es va convertir
amb la denominació actual. Entitat sense ànim de lucre que des dels seus
inicis, i a partir de la greu necessitat de deixadesa i marginació que es
trobaven les persones sordes amb discapacitat auditiva, es va dedicar
plenament a la promoció i a la participació d’igualtat d’oportunitats que la resta
dels ciutadans.
La accessibilitat a la comunicació i informació, es uns dels principals objectius
de la nostra associació, amb més de 328 socis i sòcies, això comporta una
gran dedicació per part de totes aquelles persones que treballen d’una
manera o altra per oferir al nostre col·lectiu tot allò que realment li interessa.
És per això que la nostra entitat comprèn una àmplia gamma d’activitats i
serveis: cultura, esbarjo, esports, educació, serveis socials, serveis
d’intèrprets, formació LSC, informació de l’actualització de tecnologies i
mètodes, etc.
Per dur a terme les nostres propostes comptem amb la col·laboració d’un
equip que configura el suport sobre el que s’afermen els nostres projectes i
serveis, l’equip està format per persones sordes voluntàries i oients com
treballadors que cerquen un objectiu comú: garantir la participació social de
les persones sordes associades, i treballen per la supressió de les barreres
de comunicació.
A continuació detallem els objectius que CERECUSOR té marcats des del
seu inici, que aquest any ha estat especialment difícil per la situació del
COVID-19 i el confinament social, que ha estat complicat poder fer les
activitats previstes al projecte 2020. Moltes s’han de haver adaptat a activitats
online, però va ser molt negatiu per la gent gran, per la manca de
coneixement i maneig de les tecnologies
Malgrat de la situació viscuda, es detallen per apartats i s’enumeren per cada
un d’ells, els serveis o activitats que es van fer i a continuat treballant per
oferir els serveis essencials a les persones sordes.
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1. Finalitats i objectius
Per aconseguir la finalitat bàsica de l’associació que és la participació en igualtat
d’oportunitats de les persones sordes, hipoacúsiques i sordcegues, perquè
puguin tenir una vida normalitzada, l’entitat planteja una sèrie d’objectius:
1. Representació a escala autonòmica i estatal dels socis i sòcies, per això participa
en fòrums socials i organismes públics que considera oportú.
2. L’entitat manté contacte amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya
(FESOCA) i Confederació Nacional de Persones Sordes (CNSE), i altres
associacions de persones sordes i famílies, amb l’objectiu de treballar
conjuntament per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectius i les seves
famílies a qualsevol àmbit en que veuen afectats la seva condició de vida i
participació social.
3. Treballar per aconseguir un marc legal que els hi permeti la plena igualtat i
participació social.
4. Impulsar el ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema
educatiu, fomentat el bilingüisme/biculturalisme.
5. Promoure l’accés a la formació laboral de les persones sordes en igualtat
d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.
6. Fomentar l’autonomia i la independència de les persones sordes, hipoacúsiques i
sordcegues, promovent l’accessibilitat i la supressió de les barreres de
comunicació
i proporcionar la incorporació de les persones sordes a la nova
societat de la informació i la comunicació.
7. Fomentar i dinamitzar les activitats culturals dintre del moviment associatiu de
persones sordes.
8. Sensibilitzar a la societat sobre les necessitats i demandes de les persones
sordes, hipoacúsiques i sordcegues i les seves famílies, amb aquests
membres, mitjançant polítiques de comunicació i difusió.
9. Fomentar el prestigi, la consideració socioprofessional i la formació cultural de
les persones sordes, hipoacúsiques i sordcegues mitjançant la celebració i
participació en congressos, jornades, seminaris, conferències i cursos, així
com la publicació de material didàctic.
10. Potenciar i desenvolupar accions informatives que possibilitin la participació
activa de les persones sordes a la societat, creant i impulsant programes
d’activitats de formació que dinamitzin el seu desenvolupament autònom i
col·lectiu.
11. Potenciar i desenvolupar el treball del voluntariat
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2. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la nostra entitat són:
 L’Assemblea General, és l’òrgan suprem de govern, està presidit pel
president de l’Associació i la formen tots els membres associats de la
nostra entitat.
 La Junta Directiva, és l’òrgan de representació de l’entitat, exerceix
totes les funcions de govern no reservades en exclusiva a l’Assemblea
General. La Junta Directiva està formada de la següent manera:
President/a, Sot-President/a, Secretari/a General, Tresorer/a i
Delegats/es.

Equip Directiu (5 voluntaris)
Comissions

(13 voluntaris)

Esportius

(2 voluntaris)

Professionals (4 remunerats)
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3. Assemblees Ordinàries i Extraordinàries realitzades:
25 de gener. Sessió Informativa

19 de setembre. Assemblea Ordinària 2020 (online)

7 novembre. Assemblea Extraordinària 2020 (online)

3.1 Reunions de la Junta Directiva:
06-03-2020
06-10-2020

24-07-2020
22-12-2020

Amb la situació del COVID-19 i el confinament
obligatori, les gestions de la JD es va realitzar
moltes contactes amb ZOOM i videocàmera per
Whatsapp, per avançar els temes importants de
les subvenciones i gestions de l’entitat.

3.2 Declaració d’utilitat pública
El Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona, és una entitat declarada
d’utilitat pública des de 2010, com a reconeixement social de la tasca de l’entitat. El
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va declarar d’utilitat pública al
CERECUSOR el 26 de novembre de 2010. El nº d’inscripció és 1546, secció 1º de la
demarcació de Barcelona.
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3.3 Procedència geogràfica de socis i sòcies

BARCELONA
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4. Activitats al llarg del 2020
13 de gener. Es va celebrar el lliurament dels guardons de la tercera edició de el Premi
LSC 2019 de Foment de la Llengua de Signes Catalana, al Palau de la Generalitat de
Catalunya, que reconeix persones, entitats i iniciatives que contribueixen al foment la difusió
i el prestigi de la Llengua de Signes Catalana. Té caràcter biennal i compta amb tres
categories: persona, entitat i iniciativa, projecte, estudi o investigació.
En la categoria de persona es va atorgar a Mercè Calafell i Carrasco. Figura clau en el
període de reconeixement social i institucional de les persones sordes i de la llengua de
signes en 80 i 90, que va ser de les primeres intèrprets de Llengua de signes i també en
l'inici de l'ensenyament de la llengua de signes catalanaLa consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, ha presidit l'acte de lliurament la 3a edició dels Premis de Foment de
la Llengua de Signes Catalana (LSC), que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat. L'acte
ha comptat amb la presència de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa
i amb el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Albert
Casellas. Ha comptat amb l’assistencia de 300 persones.
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22 de gener. el dia 22 de gener la comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una visita
a la impressionant exposició de Monet. L’exposició en el Centre d’Arts Digitals IDEAL,
contava amb una meravellosa experiència espectacular amb un viatge audiovisual per
l’Impressionisme sobre les etapes del pintor Claude Monet (París, 1840 – Giverny, 1926)
que va ser un pioner amb l’ús de la pinzellada lliure i l’autor del quadre “Impressió, sol
naixent”. L’exposició combina tecnologies d’última generació per descobrir com Monet,
liderant tota una generació d’artistes, va saber observar i representar la llibertat d’una
manera revolucionaria.
Després, a la sala virtual, es va gaudir d’un impressionant viatge i passeig pels quadres de
Monet, amb unes ulleres 3D i una visió 360o, una experiència emocionant.
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25 de gener. el dia 25 de gener CRC va realitzar una Sessió Informativa per els socis i
sòcies sobre qüestions relacionades amb el funcionament de l’entitat. A l’inici el president
va realitzar un recordatori en memòria del nostre soci Ernesto Ventós, que va morir el dia
1 de gener. Posteriorment es van donar els diferents punts del dia, així com les activitats
previstes, els canvis en l’organigrama de l’entitat, les quotes, els serveis d’intèrprets, la XVII
Biennal prevista pel desembre... i vàries informacions de novetats.
Al migdia es va realitzar un dinar a l’entitat i, a la tarda, una Assemblea Extraordinària de la
Penya del Barça, en la que es va realitzar el traspàs de poders de la Junta Directiva, i la
nova presidenta és Amparo Molina, que va presentar amb el seu nou equip de gestió.
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1 de febrer. el dissabte 1 de febrer diversos socis i sòcies del CRC van anar a veure la
obra de teatre “Suite TOC Num. 6” de “Les Impuxibles” a l’Auditori de Barcelona, gràcies a
un preu especial ofert al CRC. Van gaudir d’una fantàstica obra teatral que va enlluernar als
assistents gràcies a les artistes i intèrprets, Clara i Ariadna Peya, amb aquesta peça que
reflexiona sobre l’aïllament que pateixen diferents col·lectius, com les persones amb
problemes de sordesa o trastorns mentals i la seva percepció de l’art i la realitat. Un
espectacle accessible en el que la llengua de signes és un llenguatge escènic més

20 de febrer. El CRC, va organitzar una interessant xerrada sobre els problemes de dolors
musculars i de esquena. La fisioterapeuta Laura Martínez, va exposar amb la llengua de
signes, els mètodes per cuidar la salut de la esquena.

Amb el suport:
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1 de febrer (a CRC). El CRC va organitzar una xerrada sobre el joc “Escape Room”. Les
sales de Bizarre a Barcelona col·laboren amb Binomils per fer accessible en LSC els jocs.
Tracten de sales d’escapada o habitacions d’escapada, són jocs d’aventura física i mental
que consisteix en tancar un grup de jugadors en una habitació on hauran de solucionar
enigmes i trencaclosques de tot tipus per anar desenllaçant una història i aconseguir
escapar abans de que finalitzi el temps disponible (normalment 60 minuts).

18 de febrer. Des de CRC felicitem la iniciativa i posada en marxa del Servei d’Emergències
Sanitàries 061 CatSalut Respon, accessible per persones sordes signants, que poden
accedir a qualsevol consulta sanitària a través del mòbil en LSC, a qualsevol lloc a
Catalunya. El dia anterior es va realitzar la presentació oficial, amb la presencia del Sr. Joan
Ardiaca, Cap del Centre d’Emergències 061, la Sra. Carmen Bertral, secretaria d’Atenció
Sanitària, i Núria Torres, responsable del 061 CatSalut Respon. Després d’uns mesos de
prova pilot amb persones sòcies del CRC, que va col·laborar amb el 061 SEM de CatSalut
per millorar les aplicacions d’accessibilitat. Aquest és un gran pas en l’àmbit sanitari perquè
les persones sordes de Catalunya tinguin igualtat d’oportunitats en la seva vida diària y guin
comunicar-se amb la central en LSC.
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25 de febrer. La Comissió d’activitats Infantils del CRC va organitzar una divertida festa de
carnaval infantil en la que van participar nens i nenes sords i oients, amb disfresses molt
divertides. Posteriorment es va fer un berenar pels petits. Un dia divertit i amè pels petits.
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26 de febrer. La Comissió de Gent Gran va organitzar una interessant visita a la Fàbrica
d’Anís del Mono, gracies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. La fàbrica es va fundar a
Badalona l’any 1870, i tal i com indica l’etiqueta, pels germans Bosch i Grau, arribant a ser
un dels anisats més importants d’Espanya. El seu sistema de producció és artesanal, tal
com s’utilitzava fa més de 150 anys. En la factoria destaquen, per la seva importància
històrica, les sales de destil·lació, d’estil modernista, així com l’arxiu i el despatx del gerent.
La fàbrica és una autèntica joia del modernisme que conserva les seves instal·lacions com
en l’època original i és la única de tot Espanya.

15

CENTRE RECREATIU CULTURAL DE PERSONES SORDES DE
BARCELONA
Memòria 2020
6 de març. La Comissió de Joventut del CRC va organitzar un taller sobre el Feminisme en
la Comunitat Sorda, en el que van participar joves i es va convidar a la ponent Ixone Sáenz,
que va exposar sobre el feminisme en l’actualitat. Una jornada molt interessant pels joves.
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7 de març. Es va organitzar activitats amb motiu del Dia Internacional de la Dona, en la que
es va convidar la ponent sorda, Ixone Saenz, que va exposar una interessant conferència
sobre “Per què fa falta el feminisme en la nostra societat?”, on només hi van participar
dones. Després del dinar es van començar activitats culturals amb diferents i divertits jocs.
A la tarda es va realitzar una altra xerrada, oberta a homes, en la que es va exposar “El
sostre de vidre”, a càrrec de María Ruíz i Jordina Roca, que van explicar una interessant
xerrada sobre els problemes i dificultats de les dones per ascendir a llocs de feina en igualtat
de responsabilitats empresarials que els homes, en diferents organitzacions. També van
exposar una xerrada sobre “Mansplaining” (homeexplicació) que tractava sobre la influència
masculina sobre la dona, quan un home interromp a una dona per explicar-li alguna cosa
de manera condescendent, ja que pel simple fet de ser home assumeix que té millors
coneixements sobre el tema que s’està tractant, sense tenir cap prova i desacreditant a la
interlocutora simplement pel seu gènere.
És va realitzar una xerrada sobre “Terminologia no sexista en LSC”, a càrrec d’Encarna
Serrano i amb la participació dels assistents, on es va tractar el tema sobre signes no
masclistes.
Finalment , després de fer jocs per grups, es van anar eliminant els que no aconseguien
prou puntuació i es va endur el premi el grup “Frida”, que va finalitzar amb el primer premi
per Lola Escuer i el segon, per Encarna Muñoz.
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12 de març, La Comissió de Gent Gran del CRC, va organitzar la segona visita a exposició
Monet. L'exposició de Claude Monet (París, 1840 - Giverny, 1926) combina tecnologies
d'última generació per descobrir com Monet, liderant a tota una generació d'artistes, va
saber observar i representar la realitat d'una manera revolucionària.
Després de la visita a l’exposició, la comissió de Gent Gran va organitzar un dinar a càrrec
d’Encarna Muñoz, amb la col·laboració de Montse Casanovas i Dolores Fabres, per els
socis i sòcies més grans del CRC. Va ser un dia animat i amè i a la tarda es va parlar sobre
el coronavirus.
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12 de març. A la tarda, es va dur a terme una interessant conferència oferta per la doctora
Conxita Leal, sòcia de la nostra entitat des de fa molts anys. La doctora Conxita Leal, va
exposar el que estava passant sobre el coronavirus i va explicar els diferents tipus de virus
que s’han tractat fins ara. Va pregar calma i tranquil·litat i seguir les recomanacions que
s’imposin de part dels governs i la OMS. El CRC agraeix la seva disponibilitat per oferir
aquesta xerrada tant interessant.
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10 d’abril. CERECUSOR va estrenar el blog “CERECUSORACASA” perquè els seus socis
poguessin seguir en contacte i gaudir compartint les seves fotos, vídeos i creacions! Només
sol·licitant accés amb e-mail, podràs seguir en contacte amb nosaltres des de casa!

16 juliol. La nostra secretaria del CRC i representant del Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat de Barcelona, Encarna Muñoz va estar present amb Marian Gonzalez,
presidenta de l’Associació Volem Signar i Escoltar, a la presentació de les noves
mascaretes translúcides per facilitar la comunicació de les persones sordes. Aquestes
mascaretes van ser fabricades per la empresa Textil Artigas.

La presentació s’ha fet a la seu de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona,.
El model Vision Mask és una mascareta transparent de protecció individual reutilitzable,
amb composició 100% de Poliamida que compleix amb la normativa UNE0065:2020,
igual que les mascaretes quirúrgiques.
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23 de juliol. La comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una visita a la Casa Batlló,
amb la intèrpret Irene del CRC, que traduïa les explicacions de l’audioguía, gracies al suport
del Ajuntament de Barcelona. La Casa Batlló és un meravellós edifici modernista, dissenyat
per l’arquitecte Antoni Gaudí, entre els anys 1904 i 1907. Va ser un encàrrec de Josep Batlló
i Casanovas, un empresari tèxtil vinculat amb la família Godó per matrimoni. La seva part
més coneguda és la façana, considerada una de les més creatives i originals dels treballs
de l’arquitecte, que combina pedra, ferro forjat, el mosaic de vidre i ceràmica policromada.

18 de setembre. el dia 18 a la tarda es va celebrar de forma telemàtica la Assemblea
Ordinària del 2020 de la FESOCA, en la que van participar el president, Josep Boronat, la
secretaria, Encarna Muñoz, i el tresorer, Carlos Gandoy, en representació de
CERECUSOR.
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8 setembre. La Comissió de la reforma dels Estatuts de la FESOCA, està formada por
representants de dues associacions afiliades i la FESOCA. Les associacions son, el
CERECUSOR i El Centre de Persones Sordes de Baix Empordà (ACPSBE). Els membres de
la comissió son; Teresa Molina y Marc Tapia de FESOCA, Encarna Muñoz del CRC y Santiago
Frigola del ACPSBE. La reunió es va celebrar a Mataró per finalitzar aspectes pendents dels
Estatuts que ja estan tancats.

9 setembre. Des de CERECUSOR, volem retre homenatge a nostre soci, Juan Aparicio Vera,
de 94 anys, últim ex fundador del CRC, una gran persona per a tota la comunitat sorda de
Catalunya. Us deixem un vídeo en el seu honor i record.
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19 de setembre. CERECUSOR va celebrar la seva Assemblea Ordinària del 2020 i, donada
la circumstància de la situació social per la COVID19, l’assistència va ser molt limitada per
l’espai i per així poder respectar la distància de seguretat. CERECUSOR va realitzar un
resum en vídeo amb els continguts de l’Assemblea, que prèviament havia distribuït per
correu electrònica a tots els socis i sòcies, juntament amb tota la documentació relativa a
l’Assemblea Ordinària com és habitual. Aquesta va començar amb un minut de silenci per
la mort de 5 dels socis i sòcies en el mateix any. Malgrat les restriccions d’assistència que
es van aplicar, les votacions es van dur a terme de manera telemàtica (amb un formulari
personal de cada soci i sòcia) i també es va comptabilitzar les votacions presencials. Les
votacions de cada apartat dels punts tractats en l’ordre del dia van aconseguir una gran
majoria de participacions a través del formulari, atorgant així el màxim recolzament a la
gestió de la Junta Directiva del 2019. La Junta Directiva agraeix a tots els socis i sòcies el
recolzament rebut i a les votacions al formulari.
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18 setembre A la tarda, el CRC va participar de manera telemàtica, la Assemblea Ordinària 2020
de la FESOCA, amb el president Jose Boronat, la secretària Encarna Muñoz i el tresorer Carlos
Gandoy, en representació de l'CERECUSOR.

24 d setembre. La Comissió de Cultura , va participar a les festes de la Mercè 2020. Conta
contes amb la plataforma online ZOOM en LSC, a càrrec del professor Manuel Arizaga, i va
ser interpretat a la llengua oral, amb diversos comtes per als nens i nenes.
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25 setembre. El president Sr. Josep Boronat i la secretaria Sra. Encarna Muñoz del CRC,
van participar a una entrevista, realitzada per Xarxa.net, sobre la història del CRC, els seus
objectius socials, això com l’equip de treball i àmbits de serveis que ofereix als seus socis i
sòcies. També van exposar la situació del Covid-19, i la manca d’accessibilitat las diversos
sectors administratius, que va perjudicar molt a les persones sordes afegit amb la
problemàtica de les mascaretes, que impedeix la comunicació.
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/encarna-munoz-es-inamissible-que-les-persones-sordesestiguem-la-cua-del-progr-0?fbclid=IwAR0ZmIDcB9w-KVXoBSdjAhAfO8mKcmz8iV-

APaQWq1lOin_chUdUkVZc7fM

30 de setembre. la comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una interessantíssima
visita guiada al Refugi Antiaeri 307 a Barcelona. La visita es va dividir en dos grups. El
Refugi 307 és un dels millor exemples dels refugis antiaeris construïts a Barcelona durant
la Guerra Civil, per protegir a la població dels bombardejos que va patir Barcelona. Es va
excavar gràcies a la feina de molts veïns i veïnes.
Consta de 200 metres de túnels amb una altura de 2,10m i una amplada que oscil·la entre
els 1,5mi els 2m. Disposava de diverses estances: lavabos, font, infermeria, sala d’infants i
xemeneia, entre d’altres. Recorrent-lo es poden reviure les condicions de vida que hi havia
entre les seves parets, les angoixes d’una ciutat que, durant la Guerra Civil es va enfrontar
a un fenomen nou: el bombardeig indiscriminat de la població civil, una pràctica militar que
només s’havia assajat breument durant la Primera Guerra Mundial.
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8 octubre. La delegada de Cultura y Formació del CRC, va organitzar una trobada a través
de la plataforma online ZOOM, per Dia Internacional de Telefònica (DIVT), amb
treballadores i ex treballadors de Telefònica, que es va celebrar el passat dia 2 d’octubre,
amb activitats i tallers en llengua de signes. L’activitat Kahoot! ha estat molt divertida amb
concurs i conta comptes en LSC.
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12 d’ octubre. L’associació de pares i mares de nens sords APANSCE, organitza un assaig
de teatre per als nens sords, amb la col·laboració del CRC, que ofereix els seus espais per
l’assaig dels nens. Els divendres vam iniciar l'activitat del petit teatre en LSC per a infants a
la seu del CRC, amb la Berta i la Júlia que van fer de monitores i professores de l’obra de
teatre. Aquesta obra va estar prevista la estrena per el mes de desembre.

22 octubre. La comissió de Cultura del CRC, va organitzar una xerrada sobre el Big-Bang
a la Humanitat, que va haver de ajornar a l’octubre. Interessant conferència del antropòleg
e intèrpret LSC Joan Rodriguez, i va fer les explicacions en LSC. La conferència es va fer
per la plataforma ZOOM.
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20 d’octubre. La Comissió de Cultura del CRC, va iniciar una prova pilot del projecte
Parelles lingüístiques en llengua de signes catalana que pretén millorar i practicar l'LSC.
Des d’aquest mes d’octubre i fins al desembre s'organitzaran sessions en què 10 persones,
5 oïdores i 5 voluntaris signants en LSC, es van fer 5 parelles lingüístiques que es van trobar
setmanalment per signar, practicar i agafar fluïdesa en LSC. Aquesta prova pilot permetrà
valorar les adaptacions necessàries per a una comunicació de base viso-gestual, pròpia de
l’LSC.
El projecte, Parelles Lingüístiques en llengua de signes catalana, de CERECUSOR, ha
rebut suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i és una
iniciativa pionera per a una llengua de signes a Europa. Aquesta experiència vol donar
resposta a una demanda de moltes persones que han fet cursos de LSC per tenir un espai
on practicar la llengua de signes catalana amb persones sordes signants i poder, així,
consolidar els coneixements adquirits.
Al curs, va participar el Sr. Xavier Moral, Cap de l'Àrea de Foment de la Llengua Occitana i
de la Llengua de Signes Catalana dintre del Departament de Política Lingüística de
GENCAT. La clausura es va fer per ZOOM, a causa de les circumstàncies de confinament
social.
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28 d’octubre. La comissió de Gent Gran, va
organitzar una excursió al Museu de la
Pesca a Palamós i al Museu del Suro en
Palafrugell, però va ser ajornada per la
situació del Covid-19, i fins a desembre no
va ser possible realitzar aquesta activitat.

31 d’octubre. La Junta Directiva del CRC va organitzar un acte important amb tots els socis
i sòcies per atorgar el reconeixement per els seus 75 anys de fidelitat associativa a tres
sòcies: Concepción Rodriguez Blázquez, Mª Esperanza Rodríguez A.Cuevillas y Rosa
Rubio Albareda, amb una insígnia de 75 anys i un Diploma. També es va entregar lliurar
la insígnia per 25 anys de fidelitat associativa a Matt Kelderich Buedo, nieto de Concepción
Rodríguez
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5 de novembre. La delegada de Cultura del CRC, va organitzar una activitat mediant la
plataforma ZOOM, a càrrec de Monica Anton, que va explicar en LSC com introduir-se en
l’hàbit de la lectura. Els llibres enriqueixen la vida. desenvolupen la consciència personal i
la cultura. Conserven el saber, el difonen i li obren nous horitzons. Afavoreixen la
imaginació, la creació, la investigació, la innovació. Llavors, ara sí! comença avui mateix
amb un petit text per fer de la vida una esdeveniment extraordinari.

7 novembre. Assemblea Extraordinària del CRC online. Es va exposar divers punts
importants com algunes reformes, el premi LSC, el homenatge als artificis del canvi de
denominació de la entitat ,homenatge a la primera persona sorda en portar la Artocha
Olímpica, les noves quotes per 2021, i el resultat de les votacions online.
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8 de novembre. La Comissió de Cultura del CRC
amb la col·laboració de la Fundació Telefònica, va
organitzar una tercera Caminada Solidaria per el
Parç de Collserola, però es va aplaçar per la situació
de confinament. Es prevé realitzar-la a mes de març
del 2021.

El CRC, va organitzar unes Jornades en diferents dates sobre la Igualtat i Violència de
Gènere, amb motiu del Dia Internacional del Dia Internacional de la Igualtat de Gènere, que
es celebra el 25 de novembre.
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19 de novembre. el dia 19 de novembre la Comissió de Cultura i Igualtat de Gènere del
CRC va organitzar una interessant xerrada, impartida per la psicòloga Natalia Cardénas,
sobre “Noves masculinitats, paternitats igualitàries” en motiu del dia Internacional de
l’Home, dins de les Jornades d’Igualtat i Violència de Gènere. La psicòloga Natalia va
abordar el tema de la responsabilitat paternal en l’educació i la cura dels fills i filles, la
importància del repartiment equitatiu d’aquestes responsabilitats amb la mare, així com la
importància de desterrar estereotips masculins sobre el rol dels homes i les dones i tenir
una perspectiva oberta com éssers humans.

25 de novembre. la Comissió de Cultura i Igualtat de Gènera del CRC, i amb motiu del Dia
Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere, va organitzar una interessant
xerrada, a càrrec d’Ixone Sáenz, a través de la plataforma Zoom. Hi va haver una gran
participació que va superar els 70 participants, tant persones sordes com oients, i va
comptar amb una intèrpret per facilitar l’accés a persones oients.
A la xerrada es van plantejar diferents
temes, com per exemple la violència
contra dones i nenes és una de les
violacions dels drets humans més
extenses, persistents i devastadores del
món actual sobre la que poc s’informa,
degut a la impunitat de la qual
gaudeixen els perpetradors i el silenci, la
estigmatització i la vergonya que
pateixen les víctimes. Un dels aspectes
importants que es va comentar entre els
participants és la falta d’estadístiques
d’agressions contra dones sordes.
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27 de novembre. el dia 17 de novembre es va dur a terme la tercera conferència dins de
les Jornades d’Igualtat de Gènere, organitzada per la Delegada de Cultura i Igualtat de
Gènere del CRC, en col·laboració de la CNSE i la FESOCA. La conferència “Responsabilitat
de tots/es”, a càrrec de l’Alba Prado, responsable sorda del Servei ALBA Contra la Violència
de Gènera de la CNSE. Alba Prado va abordar la problemàtica de la violència i discriminació
que pateixen les dones sordes en l'entorn social i familiar, així com l'assessorament i
orientació que ofereixen des del seu servei ALBA en llengua de signes.
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28 de novembre. el dia 28 de novembre va finalitzar l'última jornada del Cicle de
conferències sobre la Igualtat i Violència de Gènere, organitzada per la Comissió de Cultura
i Igualtat de Gènere del CRC, en col·laboració amb la CNSE i la FESOCA.
L'última conferència va anar a càrrec d'Alba Prado, tècnica del Servei ALBA contra la
violència de gènere de la CNSE i va abordar la problemàtica i la vulnerabilitat de les dones
sotmeses a violència en l'àmbit conjugal o de parella, que s'agreuja en situacions com la
viscuda durant la pandèmia, per múltiples raons. Va destacar la impossibilitat d'accedir
durant el confinament a les seves xarxes socials habituals i als seus fonts de suport social,
així com als serveis de salut i altres serveis d'assistència.
També influeixen altres factors com ara la pèrdua de treball i ingressos econòmics que
obliga les dones a aguantar, a no abandonar aquestes relacions abusives, a no denunciar,
així com la inseguretat econòmica i l'estrès relacionat amb la pobresa; les quarantenes,
l'aïllament social i impossibilitat de les dones per escapar temporalment de les seves
parelles abusives i la limitada accessibilitat comunicativa als serveis de salut.
El CRC agraeix a totes les ponents que han participat en aquest interessant cicle de
conferències i als intèrprets que van intervenir, per facilitar l'accessibilitat a les persones
oients. L'alta participació a través de la plataforma ZOOM i Facebook Live, que van superar
les expectatives i va comptar amb més de 70 participants.
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2 de desembre. La secretària i responsable d’Atenció Social del CRC, Encarna Muñoz va
fer una entrevista amb ASOGRA, Agrupació de Persones Sordes de Granada i Província,
per parlar sobre les formes de seguir actius en la tercera edat. ASOGRA ens van deixar
aquest comentari: “Un plaer comptar aquesta tarda amb una persona amb tanta experiència
dins el moviment associatiu en l'àmbit de la gent gran com Encarna Muñoz agraïm la vostra
participació i atenció per a un envelliment actiu. Gràcies a Mª Luisa Àvila i a l'equip tècnic”.

10 desembre. La delegada de
Cultura
va
organitzar
una
interessant activitat dirigida a la
gent gran. El projecte "Visites
Virtuals de Nadal", per persones
sordes grans que va oferir la
possibilitat de trobades online amb
un/a voluntari/a i conversar, saludar
a Papà Noel i/o gaudir de compta
contes.
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Aquesta activitat va ser patrocinada i subvencionada per la Fundació Telefònica, amb la
concessió de tabletes iPAD voluntaris treballadors i ex treballadores. El objectiu es donar
les tabletes a persones sordes grans que viuen soles i facilitar la comunicació online. Ja es
va fer la trobada com proba pilot.
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19 desembre. La Comissió d’activitats infantils, va organitzar una trobada amb el Papà Noë
a través de la plataforma Facebook ,per el confinament social i la impossibilitat de fer-ho
presencial. Papà Nóe va arribar a les cases dels nens i nenes, fills del nostres socis i sòcies.
Aquesta activitat i obsequis de joguines, va ser graciés a l’aportació econòmica de la
Fundació Telefònica, mediant subvenció gestionada per la delegada de Formació del CRC
L’activitat infantil va ser amb molta il·lusió per els nens i nenes, que van gaudir de una
divertida tarda amb Papà Noë online i van poder conversar amb LSC.
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22 de desembre. La Junta Directiva, l’Equip Econòmic i la Comissió de Gent Gran del
CRC, van realitzar una divertida felicitació de Nadal 2020 i desitjar un millor Any 2021

Visita a l’exposi

L’equip de tècniques-administratives del CRC.
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5. Àrea de Formació
17, 18 i 19 de gener. El divendres 17, el dia 18 i el 19, la comissió de Formació de CRC, a
càrrec de Ma Ángeles Tarancón, va organitzar un taller sobre l’edició cinematogràfica. Un
taller pràctic sobre la teoria del muntatge de cinema i els primers passos. Les classes van
ser molt interessants i amb un contingut pràctic audiovisual des de la creació del guió , la
pre-producció, producció, rodatge i el posterior muntatge i post-producció, tractant així tot
el procés creatiu cinematogràfic. Així com la teoria del Chroma Key i les claus en el sistema
de gravació. Les classes van ser impartides pel professor Manuel Colinas Martín, persona
sorda i llicenciat en Comunicació Audiovisual i Graduat en el Màster de Cinema i TV, a la
Universitat Complutense de Madrid.
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12 de gener. Per causes de COVID-19 i el confinament obligatori. El taller es va de haver anul·lat

14 de gener. Per causes de COVID-19 i el confinament obligatori. El curs es va de haver anul·lat

41

CENTRE RECREATIU CULTURAL DE PERSONES SORDES DE
BARCELONA
Memòria 2020
15 de gener. Van començar les classes de Ioga, però al març no van poder continuar per
el confinament.

13 de febrer. Es va
organitzar un Taller
de
llengua
de
signes
catalana
gratuït, de dues
sessions, gracies a
les subvencions de
l’Ajuntament i la
Generalitat
de
Catalunya,
justament abans de
l’estat d’alarma.
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23 de febrer. Van començar les classes de LSC A1, i es van de haver suspendre de forma
presencial, però van continuar per internet (online).
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27 de febrer. La Comissió de Formació del CRC va organitzar un Taller “d’Alimentació
Saludable amb Microones”. El taller va comptar amb la col·laboració de FESCOA i la
Universitat de Barcelona. Dos estudiants d’infermeria de la UB, van exposar la importància
d’una alimentació saludable i l’elaboració d’un plat i unes postres. Els participants van gaudir
del taller amb l’elaboració de plats senzills.
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29 de febrer. La Comissió de Formació va organitzar un Taller de Gramàtica de la LSC per
persones sordes, a càrrec del professor Santi Frigola. Va ser un taller molt interessant en
el que va explicar la gramàtica de la LSC y va millorar els coneixements de les persones
sordes sobre la seva pròpia llengua, que va despertar molt d’interès.

45

CENTRE RECREATIU CULTURAL DE PERSONES SORDES DE
BARCELONA
Memòria 2020

1 juny. La comissió de Formació va organitzar varis cursos i tallers de LSC, de diferents
característiques. Taller de Llengua de Signes Espanyola (LSE) per a voluntaris i ex
empleats de Telefònica. En aquest amb el professor Manuel Arizaga, i Mª Angeles
Tarancon. El curso té una durada de 15 hores. Es una introducció a la llengua de signes
per a persones interessades en conèixer les característiques de aquesta llengua.

TALLER DE LSE PER A VOLUNTARIS TELEFONICA
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2 juny. Taller de LSC per a Voluntaris de Telefònica. Els professors van ser Berta Frigola i
Pedro Frigola

TALLER DE LSC PER A VOLUNTARIS TELEFONICA
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14 setembre. La comissió de Formació del CRC, va organitzar un curso de LSC de 30
hores, online amb el professor Pedro Frigola, per promocionar el coneixement de la LSC
CURSO DE LSC 30h
PER A VOLUNTARIS TELEFONICA
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15
d’octubre.
Van
començar
les classes de
LSC
semi
presencials A2,
de tarda, amb el
professor Pedro
Frigola, i una
part,
es
van
continuar
per
online.

15 d’octubre. Van
començar
les
classes de LSC
semi presencials C2
de tarda , amb la
professora
Berta
Frigola, i una part,
es van continuar per
online.
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26 d’octubre. Van començar les classes de LSC online de mati i tarda amb els professors
Berta Frigola i Pedro Frigola.

CURSO DE LSC A1 ONLINE GRUPO A MAÑANAS

CURSO DE LSC A1 ONLINE GRUPO B TARDA
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6. Serveis d’Atenció Social i Accessibilitat
El Servei d’Atenció Social, Gent Gran i Immigració (SASGGI) es va crear a l’abril d’any
2016, quan es va inaugurar la nova seu de l’associació, impulsat per la detecció de manca
d’un servei especialitzat per a gent gran i les seves famílies i persones sordes en general.
Des de la nostra entitat vam considerar oportú la creació d’aquest servei especialitzat de
forma voluntària, per donar suport als nostres associats, en especial la gent gran, ja sigui
amb les gestions burocràtiques, com l’assessorament de les diverses administracions
públiques, en qüestió d’ajudes diverses i subvencions, així com les gestions de
teleassistència, residencies, ajuts tecnològics i assessoraments de temes diversos,
intermediació amb agents socials i jurídics, que les persones sordes demanen per la seva
dificultat de compressió lectora.
Aquests serveis han estat possible gràcies a diferents subvencions i aportacions
econòmiques, com l’Ajuntament de Barcelona, l’IMPD, la Diputació de Barcelona i l’oficina
0856 de La Caixa.
Durant l’any 2020, a part de la difusió del servei pròpiament dita, s’han dut a terme diverses
d’activitats:
Visites concertades al servei d’atenció social a persones sordes.
Assessorament d’àmbit social i gestió i informació diversa.
Conferències participatives dintre l’associació dirigida a la gent gran
Tallers d’activació de la memòria per a la gent gran
Activitats diverses per fomentar la participació de les persones grans
6.1. Serveis de mediació comunicativa
Al llarg del 2020 s’han fet un total de 480 serveis exclusius d’atenció individual i
personalitzada als nostres associats i associades, i s’han coordinat serveis amb 24
professionals externs.
SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL
El treball en xarxa amb els
i MEDIACIÓ 2020
professionals han sorgit per la
necessitat de coordinar diferents
480
situacions que afecten
els/les
nostres socis/es, alhora que els
500
propis agents socials ens han
400
contactat per demanar informació i
300
conèixer més la idiosincràsia de la
24
Comunitat sorda i poder oferir-los
200
una atenció més acurada.
Les
100
coordinacions han estat amb
0
professionals de la Salut, Psicologia,
1
Dret, Tècnics d’atenció i educació
SOCIS/ES
PROFESSIONALS
especial, Tècnics d’accessibilitat,
així com familiars de persones amb
Imatge 1 – Gràfica on es mostra l’evolució, el
discapacitat auditiva, entre d’altres.
nombre de persones ateses a 2020
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El servei de mediació, es va crear per oferir suport a la gent gran dintre de l’associació, però
és un fet destacable que al llarg del 2020, n’han fet ús del servei tots els socis i totes les
sòcies que ho han considerat necessari, donant com a resultat, un augment considerable
de demandes. Cal destacar que des del començament de la pandèmia, i durant el primer
estat d’alarma, les necessitats d’informació i gestió dels nostres socis i sòcies van anar a
l’alça, fet que va fer indispensable les videotrucades entre les responsables del servei i els
usuaris/es, arribant inclús a reorganitzar els horaris de feina per poder atendre’ls i pal·liar la
manca informació accessible de la donada situació i adaptar les atencions als models
telefònics i/o telemàtics.
A continuació es pot visualitzar mitjançant els gràfics alguns aspectes de les atencions
realitzades de gener a desembre durant l’any 2020, així com l’augment de demanda durant
l’estat d’alarma i mesos posteriors.

EVOLUCIÓ PER MESOS
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81
56

26

77

62
51

25

24

28

27

22

1

Imatge 2 – Gràfica on es mostra l’evolució per mesos al llarg del 2020

Es pot apreciar l’augment de demandes de manera exponencial des de l’inici de l’estat
d’alarma, fins el tancament del local per les vacances d’agost.
Moltes d’aquestes demandes, han estat
per aclariment de temes o per
contactar amb altres professionals externs; alguns serveis han requerit un seguiment de les
gestions realitzades i una atenció més especialitzada i individualitzada, ja que ha
representat un quadre social més complicat.
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Respecte al factor gènere, del total de serveis d’atenció social i mediació comunicativa
(480), les dades destacables són: atenció a 120 usuaris i usuàries, dels quals són 36
homes, i 84 dones. La qual cosa ens indica que són les dones les que precisen una atenció
més directa i per tant ens demostra que continuen sent més vulnerables respecte la posició
de l’home. Aquest indicador també visualitza que les dones sordes són més emprenedores
alhora de demanar ajuda externa.

ATENCIÓ PER GÈNERE
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Imatge 3 – gràfica total usuaris/es i gènere

Pel que fa a les edats dels usuaris i usuàries, la mitjana d’edat és de 54 anys. Comprèn a
socis i sòcies d’entre 18 a 80 anys. Un any més detectem la longevitat de les dones, fet
que ens demostra que tot i viure més, aquest factor les fa més vulnerables i incrementa el
nombre de demandes.

Edats
DONES FINS A

80 ANYS

HOMES FINS A

78 ANYS
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Imatge 4 – Interval d’edats dones i homes
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Imatge 5 – Mediació per àmbits
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Dividim les nostres atencions en 5 gran àmbits:
La situació comunicativa dins de l’àmbit de l’educació dels nostres usuàries i usuàries i les
seves famílies.
 Mediació familiar: molt sovint ens trobem que les persones sordes amb famílies
oïdores, no mantenen una relació comunicativa d’igualtat, i ens demanen
recolzament en situacions familiars que els hi pot generar frustració.
 Mediació sanitària: el paradigma ideal és que la persona sorda pugui ser atesa en
la seva pròpia llengua, o poder disposar d’un intèrpret de llengua de signes, però en
moltes ocasions i sobretot en els darrers mesos, la comunicació entre persones
sordes i serveis sanitaris ha passat a un model més telefònic i/o telemàtic, amb lo
qual han fet mot ús de la figura de la mediadora per poder comunicar-se amb els
metges, ja sigui adaptant la comprensió i la redacció de correus, així com trucades
amb els propis professionals sanitaris. L’acompanyament sanitari s’ha realitzat en
situacions en les quals la persona usuària requereix d’un seguiment de la seva
situació a llarg termini.
 Mediació legal: aquest àmbit recull des de la comprensió d’un document legal, fins
la comunicació entre els professionals de la justícia i els nostres usuaris. Com ja s’ha
exposat amb anterioritat, el treball en xarxa entre professionals externs, ha facilitat
la comprensió de les característiques específiques de les persones sordes i la seva
manca d’informació accessible que pot comportar que no s’acabin de comprendre
conceptes que poden afectar greument a la seva situació.
 Mediació comunitària i social: són totes aquelles mediacions de la vida diària que
una persona sense discapacitat auditiva fa de manera rutinària, però que per a
persones sordes pot suposar un greuge. Trucar per telèfon, demanar cita prèvia,
omplir un formulari, entendre una carta institucional, demanar ajudes, beques i
subvencions, i un llarg etcètera, que fa que el nombre de demandes sigui molt tan
elevat com heterogeni.
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Imatge 6 – Tipologia de serveis en percentatges

 Més de la meitat dels serveis han
estat relacionats amb les TIC’s les
tecnologies
la
comunicació:
instruments, elements i tècniques
utilitzades en el tractament i la
transmissió de les d'informàtica,
internet i telecomunicacions. Entre
els/les nostres associats i associades,
l’analfabetisme digital és un indicador
molt tangible, i necessiten d’algú altre
que els ajudi a gestionar tots els
tràmits relacionats amb l’ús de les
noves tecnologies, malgrat això, eines
de videoconferències ha representat un gran avenç per mantenir la comunicació tant amb
les professionals com per pal·liar la solitud de moltes persones sordes en els dies de
confinament.
Documentació i telefònic: es reparteixen gairebé l’altra meitat dels serveis . El terme
documentació engloba totes aquelles gestions burocràtiques, redacció i comprensió
d’informació escrita. Tanmateix les trucades telefòniques són el 3r servei més demanat i és
que moltes gestions requereixen d’aquesta via per una ràpida resolució.
Les consultes: és un terme genèric per aquells temes que poden ser molt heterogenis,
demanda d’informació relacionada amb cursos, condicions per fer-se soci, viatges, etc.
Finalment, els acompanyaments presencials, aquest any han disminuït de manera
considerable donada la situació de mesures per la pandèmia, tot i així, hem atès situacions
personals i familiars greu, que han requerit d’aquesta tipologia.

Imatge 7 – Nombre de demandes específiques
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RESUM DE LES DEMANDES

Contacte mèdic. Molt vinculat al suport i gestió de situacions familiars, però aquí
només hem volgut destacar el servei específic. Des del servei de Mediació Comunicativa,
aquesta demanda està relacionada amb l’àmbit mèdic i és necessari, ja que és un sector
amb un lèxic específic o gestions difícils. És molt sol·licitada i el motiu pot estar combinat
amb altres demandes com podria ser la telefònica o gestió d’Internet per correus perquè
necessiten concertar cita, demanen canviar una cita que ja tenien perquè no hi poden
assistir, en cas que no hi hagués comprensió d’algun document mèdic contactar amb el
departament corresponent i informar-se, etc. A més és una demanda molt sol·licitada, ja
que la mitjana d’edat és dins de la tercera edat i sovint hi estan vinculats.

Els acompanyaments fora de l’entitat es realitzen quan la persona usuària requereix
un seguiment continuat en diverses activitats i gestions relacionades amb la vida diària, com
serveis socials, acompanyament a advocats, o visites a domicili. Les característiques
individuals de cada persona i la detecció de les necessitats per part de la professional, fan
que la figura de la mediació es faci imprescindible, ja que d’aquesta manera es garanteix
que tot el procediment, la informació requerida, i el seguiment, es faci de manera accessible
i coordinada entre els diferents agents implicats. Concretament en el darrer any s’han pogut
fer de manera específica 4 acompanyaments a Serveis socials per motius molt diversos.

Elaboració de CV. La demanda d’elaboració d’un Currículum Vitae per al soci. En
aquest cas pot sol·licitar ajuda per elaborar-lo, per actualitzar dades, escriure una carta de
presentació o en tot cas s’ajudarà a enviar correus o contactar amb alguna empresa, però
no buscarem ofertes de treball. Només fem suport en cas que necessiti ajuda per contactar.
No és treball nostre trobar feina als socis, d’això s’encarrega el departament laboral de
FESOCA.

Suport i gestió de situacions familiars. Aquest tipus de demanda pot ser molt
diversa. Els socis a vegades es troben en situacions familiars en les quals requereixen
suport i ajuda per gestionar-les. Poden tenir un conflicte de parella en el que hi hagi un
procediment judicial, conflictes entre familiars per una herència, situació de vulnerabilitat
d’algun membre de la família, si un soci se sent sol i vol contactar amb algun membre de la
família amb el que fa temps que no té relació, etc. Situacions diferents relacionades amb
l’àmbit familiar. Els socis demanen suport i li oferim eines per poder atendre les seves
demandes.

Socis amb pluridiscapacitats. El darrer any es va iniciar una unitat d’acollida per a
socis sords amb altres discapacitats afegides que sota la supervisió de les tècniques,
formava part de la formació de les persones de pràctiques. Té com a objectiu l’atenció de
socis amb pluridiscapacitats afegides, fent el servei de nou, individualitzat i adaptat a cada
persona. La necessitat neix de la inclusió de persones institucionalitzades en altres centres
o que resideixen en els seus domicilis, però que donades les seves característiques es
troben aïllades, i necessiten el contacte social i vinculació amb persones sordes usuàries
de la llengua de signes. A l’actualitat es manté setmanalment videotrucada amb una
persona sorda que està institucionalitzada en un pis tutelat, amb la intenció que pugui tenir
contacte social en llengua de signes.
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Suport de compressió de documents. Des del Servei de Mediació Comunicativa
es facilita la comprensió de manera adaptada a cada persona usuària, en especial a les
persones grans. Ja sigui l’explicació d’un tràmit burocràtic, una carta, o preparar la
documentació necessària per accedir a diferents serveis externs, ajudes PUA, Hisenda,
peticions, queixes, documentació bancària/hipotecària, etc. Les dificultats comprensives
van lligades al fet de que estan escrites en català i moltes persones grans sordes tenen
dificultats en la compressió del català escrit, és per això que acudeixen al nostre servei per
la interpretació en llengua de signes (LSC).

Gestió Internet amb correus. El principal objectiu d’aquesta demanda és enviar un
correu electrònic. Gràcies a la informatització general, s’utilitza el correu electrònic per fer
moltes gestions. Actualment enviar un correu ha estat un recurs molt accessible perquè les
persones sordes puguin fer demandes de diverses índoles, per això és aquesta una de les
tasques més sol·licitades. En aquest cas, els correus poden gestionar diversos temes com
contacte mèdic, contacte amb un familiar o amic/a, contacte amb l’associació, pot servir per
enviar o rebre documentació, per gestionar cites, per fer arribar a totes les persones sòcies
la informació de les activitats de CERECUSOR i poder preguntar i informar-se de cursos,
activitats, horaris i demanar cita prèvia, entre altres. És un recurs a l’abast de la gran majoria
dels socis.

Trucades telefòniques. Són de caràcter molt divers, des de demanar cita mèdica,
Serveis Socials, reserva de restaurants, trucades al banc, advocats, residències
geriàtriques, serveis d’atenció de telefonia, etc. Aquests serveis, moltes vegades
corresponen a consultes que la persona sorda necessita fer. Per fer aquesta gestió
necessiten una 3º persona que pugui posar veu a la seva demanda, no sempre poden
disposar d’un intèrpret quan ho necessiten i per tant s’atenen situacions d’urgència
informativa. Hem observat l’augment de demandes per fer gestions telefòniques a
empreses de telefonia, financeres i banca en línia, donant-se el cas que per garantir que la
persona sorda que fa la demanda mitjançant la mediadora comunicativa, és la demandant
de la informació, ha de dir amb la seva veu les dades que demanen per via telefònica,
tanmateix que dóna consentiment de que la persona oïdora posa la seva veu.
Conclusió: el darrer any ha representat tot un repte per als professionals i voluntaris de la
nostra entitat donada la sobtada situació del Covi-19. Des del servei de Mediació ens hem
hagut d’adaptar a les noves circumstàncies u buscar els recursos més adients per donar
resposta a cada situació personal. No ha estat gens fàcil, però hem après que amb ganes,
empenta, implicació i bona voluntat, es poden aconseguir els objectius plantejats. La bona
comunicació entre els membres de l’entitat i la flexibilitat laboral han facilitat aquest supòsit.
L’ús de les noves tecnologies també ha estat una bona eina per aconseguir arribar als
nostres socis i sòcies. Durant l’estat d’alarma i confinament, les videotrucades ens han
ajudat a mantenir contacte visual i social, minvant la sensació de por, solitud i incertesa que
en assolava a tots i totes.
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6.2 ACCESSIBILITAT (Serveis d’intèrprets)
L’accés a la comunicació i informació, és un dret emparat per la Llei d’Accessibilitat de
Catalunya. Les persones sordes a Barcelona, conformen una població numèricament
important. Es calcula que viuen a Barcelona 23.783 persones amb discapacitat auditiva,
segons l’IDESCAT, d’aquestes aproximadament, un 40% (14.400) son persones sordes
usuàries de la llengua de signes, i per les quals cal treballar i garantir-los gaudir d'una
vida amb igualtat d'oportunitats.
Per tant, l’entitat representativa té com a “missió” vetllar i defensar els drets de les persones
sordes usuaris de la llengua de signes perquè tinguin el respecte que es mereixen, i lluitar
per que la LLEI 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i la LLEI
13/2014, del 30 d'octubre, d’Accessibilitat de Catalunya, sigui una realitat en la igualtat
d’oportunitats en la vida social de les persones sordes signats.
La manca d'accessibilitat a la informació i la comunicació en l’àmbit sociosanitari, implica
sèries dificultades per a les persones sordes. No van rebre atenció accessible a l’àmbit de
salut, per la manca d'accessibilitat en els centres sanitaris. La informació arriba a la xarxa
d'Atenció Primària i hospitals públics, per això que es fa imprescindible la figura de l’intèrpret
presencial.
Aquests serveis, que porta ja més de 4 anys en funcionament a l'entitat gràcies a les
subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de Persones de
Discapacitat de Barcelona, i la Diputació de Barcelona; no ha parat de créixer i donar servei
experimentant, enguany, un exponencial increment de demandes cobertes, amb motiu de
la pandèmia per Covid-19 i la situació d'alerta sanitària que aquesta a comportat.
Els serveis s'han pogut dur a terme tant a Barcelona ciutat com a tot el Barcelonès i, és
també aquí, on trobem un altre increment en el número de peticions provinents de socis de
fora de la ciutat de Barcelona. Molts d'aquests serveis han estat mitjançant videotrucada.
La implantació d'aquest sistema d'interpretació a distància, ha suposat una gran millora en
la quantitat i facilitat de serveis realitzats.
La situació de pandèmia i el
tancament
del
local
de
CERECUSOR durant uns
mesos han esdevingut tot un
repte dins totes les àrees de
l'entitat. Aquest repte, ha
transformat tant els serveis,
com els professionals, els
mètodes de treball, els mitjans
i canals habituals, i fins i tots els
horaris
d'atenció
als
socis.
Aquest
esforç
d'adaptació
ha
acabat
convertint-se,
en
un
enriquiment i millora en tots els
àmbits de l'entitat i, per
suposat, dels serveis.
Imatge 1 – Gràfica on es mostra l’evolució del servei per anys i la demanda per gènere
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El pla d'actuació coordinat per la junta directiva, els responsables de cada departament i
l'equip administratiu i professional, ha donat uns resultats realment positius sense esdevenir
cap d’alt avall davant la nova situació social i sanitària. La coordinació entre el servei de
mediació comunicativa, el servei d'atenció social i el servei d'interpretació, ha estat cabdal
per cobrir cada demanda de la manera més adequada i, en molts casos, treballant
conjuntament per cobrir transversalment i profunda, la necessitat del soci/a atès/a.
S'han atès un total de 357 peticions de serveis, el que suposa un increment de més de 100
serveis en comparació amb el 2019, en el que es van realitzar 248. D'aquests 357 serveis,
198 han estat presencials, i 159 mitjançant videotrucada.
Aquesta nova alternativa d'atenció
mitjançant els dispositius mòbils, ha
estat un gran mitjà per poder arribar a
cobrir totes les demandes i encara
més, en els mesos de confinament.
S'ha d'afegir que, durant aquests
mesos, els horaris de l'equip de
professionals que treballen dins
l'entitat, es van adaptar a les noves i
urgents necessitats de la ciutadania i
dels nostres socis. El balanç, és tan
positiu que, fins i tot, podem dir que
només s'han denegat 3 serveis,
enguany.
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Gràfica 2 – Gràfica on es mostren serveis la modalitat atesa

Analitzant les sol·licituds per àmbits, el sanitari és, com sempre, l'àmbit amb més
demandes. L'estat d'alerta sanitària i el confinament van augmentar el número de
demandes de serveis en aquest àmbit i van forçar l'adaptació que abans esmentàvem per
part de CERECUSOR.
Cal remarcar, que gràcies al
sistema d'interpretació mitjançant
videotrucades amb plataformes d'ús
popular, es van poder dur a terme
visites mèdiques telefòniques un
cop els Caps i centres sanitaris van
tancar. D'una altra manera, això
hagués impossibilitat d'accés pel
col·lectiu de persones sordes a un
àmbit tan essencial com aquest.

Gràfica 3 – Gràfica on es mostren els àmbits on es van
realitzar els serveis
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usuaris
com
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professionals sanitaris quedaven
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comunicació
de
manera
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El segon àmbit amb més demandes és el legal, que abasteix tota mena de gestions amb
entitats públiques i privades del soci. En aquest cas, també ha estat clau la coordinació dels
diferents responsables de servei.
L'atenció social oferta tant al local (amb totes les mesures de seguretat necessàries
establertes), com mitjançant videotrucada ha permès el desenvolupament de tota mena
d'assumptes dels socis de forma àgil i efectiva.
El servei s'ha adaptat per oferir també tallers i conferències virtuals dirigides als socis, per
tal de continuar oferint una oferta formativa i d'oci, tot i la impossibilitat del format presencial.
Les conferències han estat interpretades online pels professionals des de casa i
CERECUSOR ha posat tots els mitjans possibles per oferir-los seguretat dins el seu àmbit
laboral.
Les demandes en serveis educatius també han pogut ser ateses gràcies a l'adaptació digital
de reunions i trobades de pares i professors.

Gràfica 4 – Gràfica on es mostren serveis per mesos.

El servei de gestions personals, per assolir la igualtat en l’accés a la comunicació en els
tràmits del dia a dia, és dels més demanats i exitosos en l’assoliment d’aquest dret tan
fonamental pel qual CERECUSOR manté una lluita constant. Aquesta lluita i col·laboració
amb entitats públiques i privades, per tal d’aconseguir l’accés a la informació, ha estat també
possible gràcies al servei d’interpretació, que ha permès a la junta directiva i persones
involucrades mantenir-les directament i en primera persona.
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7. Equip tècnic i col·laborador
Tècniques de projectes:
Brígida Quesada (Subvencions i intèrpret)
Mar Ibáñez (Mediadora Comunicativa i administrativa)
Irene Arteaga (Administrativa i intèrpret)
Estudiants en pràctiques:
Cerecusor va acollir en règim de pràctiques 5 estudiants: 1 del Cicle de Grau Superior d’integració
Social, 3 del Cicle de Grau Superior de Mediació Comunicativa, i 1 del Grau en Traducció i
Interpretació. Les estudiants de cicles formatius han estat sota la supervisió i tutela de Mar Ibáñez i
Encarna Muñoz., i la de grau universitari, per Brígida Quesada i Irene Arteaga.
 Laia Sánchez Castellà –Integradora Social de l’Institut Ferran Tallada de Barcelona. Va
iniciar les seves pràctiques al Cerecusor el febrer del 2020 fins al juny del 2020.
Horari: Dimarts i dimecres de 10:00h a 14:00h i dijous de 17.00h a 20:00h


Jordina Roca Fossoul - Mediadora de l’Institut Salvador Seguí. Va iniciar les seves
pràctiques a Cerecusor el gener del 2020 fins al maig d’aquest mateix any.
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00h



Núria Martínez i Sellarès - Mediadora de l’escola CEIR-ARCO Villarroel. Va iniciar les seves
pràctiques al Cerecusor el setembre del 2020 i continuarà fins al febrer del 2021.
Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 14.00h.



Mar Cobo Ferrer - Mediadora de l’Institut Salvador Seguí. Va iniciar les pràctiques a CRC
el setembre del 2020 i continuarà fins l’abril del 2021.
Horari: Dimarts i dijous de 17.00h a 20.00h
Jana Surroca i Barnils – Estudiant del Grau de Llengües Aplicades de la UPF. Va iniciar
les pràctiques el setembre del 2020 i finalitzarà al juny del 2021.



Horari:

Dimarts de 10.00 a 14.00 i dijous de 17.00 a 20.00.

Intèrprets facturació per serveis.
 Els serveis d’intèrprets, es van facturant individualment van ser serveis realitzats puntuals
de la borsa d’intèrprets professionals que disposa el CRC.
Servei d’Atenció Social i Gent Gran:
Encarna Muñoz, (voluntària)
Equip Econòmic:
Esther Oliveros (Quotes)
Carlos Gandoy (Finances, subvencions i justificacions)
José Mª Iglesias (Finances, subvencions i justificacions)
PONENTS: Els ponents i entitats que van fer conferències y xerrades que hi ha a la memòria, s’han
ofert de forma voluntària.
SOCIS I SÒCIES: Que han col·laborat voluntàriament als diverses activitats que s’han organitzat al
llarg de l’any, tant presencials durant el primer trimestre com online a la resta del any.
Amb el patrocini:
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