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1.

Presentació

El Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona, conegut actualment
com a CERECUSOR, va ser fundat l’any 1941 com a delegació d’Acció Catòlica de
Sordmuts de Barcelona i l’any 1971, es va convertir amb la denominació actual, i
enguany celebrem el 80º aniversari de la seva fundació. El CRC és una entitat sense
ànim de lucre que des dels seus inicis, i a partir de la greu necessitat de deixadesa i
marginació en què es trobaven les persones sordes i/o amb discapacitat auditiva, es
va dedicar plenament a la promoció i a la participació d’igualtat d’oportunitats que la
resta dels ciutadans.
L’accessibilitat a la comunicació i informació és uns dels principals objectius de la
nostra associació. Amb més de 312 socis i sòcies, això comporta una gran dedicació
per part de totes aquelles persones que treballen d’una manera o d’una 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 d’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 qual s’afermen els nostres projectes i serveis, l’equip està
format per persones sordes voluntàries i oients com treballadors que cerquen una
finalitat 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,
objectius que tant l’any passat com aquest ha estat especialment difícils d’assolir a
causa de la COVID-19, el confinament social i les restriccions d’accés a diverses
activitats culturals. Moltes activitats s’han hagut d’adaptar a format online, solució
que va ser força negativa per la gent gran, ja que hi ha una clara manca de coneixement
i maneig de les tecnologies.
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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’aquests col·lectius i les seves famílies a qualsevol àmbit en què veuen
afectats la seva condició de vida i participació social.
3. Treballar per obtenir 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,
fomentant 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 dins 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/ària General, tresorer/a i delegats/es.

Junta Directiva gener a juny 2021
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* Canvi de responsable d’Igualtat de Gènere, Angel Mellado
substitueix a Berta Viñas a l’octubre

Equip Directiu (10 voluntaris)
Comissions

(8 voluntaris)

Esportius

(2 voluntaris)

Bar Social

(2 voluntaris)

Professionals

(4 remunerats)

3. Assemblees Ordinàries i Extraordinàries realitzades:
12 de juny. Assemblea Ordinària 2021
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12 de juny. Assemblea Extraordinària Electoral 2021
12 de juny. Es va celebrar l’Assemblea Extraordinària Electoral, en la que es va triar a la nova Junta Directiva del
CRC, composta per:

Presidència, Encarna Muñoz
Vicepresidència, Josep Boronat
Secretaria General, Vanessa Juan
Delegat de Cultura, Josep Mª Iglesias
Delegada de Formació, Mª Ángeles Tarancón
Delegada de Gent Gran, Montserrat Casanovas
Delegada de Joventut, Anna Iglesias
Delegada d’Igualtat de Gènere, vacant
Equip de Gestió Econòmica, Esther Oliveros, Carlos
Gandoy i Josep Mª Iglesias

3.1 Reunions de la Junta Directiva:

02-02-2021
30-10-2021

31-03-2021
26-11-2021

08-06-2021
17-12-2021

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 núm. d’inscripció és 1546, secció 1a de la
demarcació de Barcelona.
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Projecte d’Activitats a portar a terme per a 2021.
Per circumstàncies socials d’aforament administratiu de subvencions, hi va haver canvis de dates i
programació.
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3.3 Procedència geogràfica de socis i sòcies
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4. Activitats al llarg del 2020
21 de gener. La responsable de Cultura va organitzar una interessant conferència "Trenquem el tabú", a càrrec de
Laura Martínez, fisioterapeuta i osteòpata a través de la plataforma ZOOM. Una xerrada molt interessant per aclarir
alguns dels tabús sobre la sexualitat femenina i masculina

4 de febrer. Interessant xerrada a través del ZOOM "COLESTEROL I INFARTS CARDIOVASCULARS", de la
mà de Mónica Antón, estudiant d'últim any de Medicina.
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13 de febrer. El nostre soci Santiago Frigola, militant d'ERC, va organitzar una trobada amb representants del
moviment associatiu de la Comunitat Sorda de Catalunya. Per part del CRC, hi va participar la secretària general
Encarna Muñoz. La trobada va ser organitzada i moderada per Santiago Frigola, vocal de política lingüística d'ERC.
A la trobada es van tractar temes i propostes electorals del partit en relació amb la situació social actual de les
persones sordes i la LSC. Van participar diverses associacions i la FESOCA.

13 de febrer. La delegada de Cultura i la Comissió de Gent Gran, van organitzar un carnaval en línia, a través de
la plataforma ZOOM, en què van participar alguns socis i sòcies disfressats. Va ser una activitat entretinguda i
divertida.
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25 de febrer. La delegada de Cultura del CRC va organitzar una conferència sobre el Canvi Climàtic a càrrec de la
professora Mª Carmen Llasat, va exposar les diferències entre tempestes i la gota freda, que solen ser un fenomen
meteorològic d'alta perillositat a les zones on es produeix. La gota freda és un fenomen que la creença popular
únicament associa (de manera errònia) a la Mediterrània en ser més notoris els seus efectes en aquesta regió, ja que
el contrast tèrmic és més gran que en altres zones. La conferència va comptar amb l’intèrpret de LSC Joan
Rodriguez.

Del 13 al 21 març. La delegada de Cultura del CRC va organitzar una fantàstica Caminada Solidària Virtual per la
Llengua de Signes, a la que van participar més de 200 persones de diferents punts d’Espanya.
L’objectiu era km 0 des de qualsevol
lloc d’inici fins a un total de kilòmetres
caminant. Les restriccions socials de
trobades de persones, s’ha organitzat de
forma virtual. Les persones inscrites,
se’ls envia la samarreta i el número del
dorsal.
Totes les persones inscrites a la Caminada van enviar fantàstiques fotos i
vídeos. Una activitat molt dinàmica i
divertida, amb la participació de famílies,
amics, escoles de nens sords, amics i
alumnes
oients.
Una
experiència
inoblidable. A baix s’adjunta les divertides
fotos de la Caminada 2021
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14 de març. La Comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una interessant assistència al Teatre La Tarantana a
veure l'obra "LA SEGONA EVA" que va estar traduïda a la LSC i que parla de les dones de fusta, de totes les dones
silenciades. Parla de les violències que no són físiques i que són encara més invisibilitzades, per la dificultat de
denunciar-les. Fent un símil i un joc de miralls amb la Mare de Déu, amb Eva i amb les figures femenines del
catolicisme, l'obra es pregunta com confiar en una mateixa quan tothom posa en dubte la teva veritat, quan tothom
vol parlar per tu i, per tant, et condemna al silenci.

25 de març. El CRC va participar en la reunió organitzada pel 061 Cat Salut Respon, que ha presentat la nova
aplicació (APP) d'accés directe amb llengua de signes catalana. Aquest sistema és pioner a Espanya, i des de la
comunitat sorda de Catalunya és un orgull que, l'emergència sanitària sigui accessible, tant en llengua de signes
com xat escrits.
https://sem.gencat.cat/.../210325-sem-apropa-061-salut...

15

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021

26 de març. La Comissió de Gent Gran va organitzar dues visites a la interessant exposició a la Casa Viçens,
dedicada al perfumista Ernesto Ventós, soci del CRC que va morir el gener del 2020. A “Olor de Tardor” es donen
cita la fusta, les castanyes, les fulles seques, la terra humida, la tardor en tota la seva esplendor es mostra en aquesta
exposició com una invitació a deixar-se portar per les olors i els colors per transportar el visitant a records, llocs i
moments llunyans.

15 d’abril. Segona visita a la Casa Vicenç
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25 de març. Des del departament de Cultura del CRC, es va iniciar el primer capítol del cicle d'entrevistes
Entrevestel·lar a socis i sòcies que han transcendit a escala professional, esportiu, artístic... al llarg de tots aquests
80 anys.

En aquesta primera entrevista, han participat Pepita Cedillo (autora dels llibres “Parla'm als ulls” i “La teva
memòria a les meves mans”), Encarna Muñoz i Pepita Cedillo, (comissió d'estudi de la LSC de la Proposició No
e Llei de la LSC, aprovada pel Parlament de Catalunya el 1994), Ramon Keldenich i Conchita Rodriguez,
(homenatjant el seu pare com a propietari d'un taller de reparació d’automoció), Emlyn Barnaby(empresari
restaurant Ziryab a Barcelona) i Santiago Frigola (primer professor sord a la UPF i guardonat amb el premi de la
LSC).
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8 d'abril. Segon capítol del cicle d'entrevistes Entrevestel·lar a socis i sòcies que han transcendit en l’àmbit
professional, polític, esportiu, artístic... al llarg de tots aquests anys. En aquesta segona entrevista, hi han participat:
Conxita Leal com a cofundadora d'APANSCE. Guillem Carles com a primer representant de l'IMPD el 19891993, Manel Gil 1993-1997, Albert Casellas 2001-2016, Encarna Muñoz 2016-2021. Alicia Sort i Fran Vidiella
pel seu treball a la sèrie “Peixos” i Santi Frigola com a recordatori pòstum del seu pare Juan Frigola com a primer
professor sord de LSC a Catalunya i guardonat amb el premi de la LSC.

15 d'abril. La delegada de Cultura va organitzar una interessant conferència a càrrec de Mónica Antón Ramos,
estudiant sorda de medicina, que va exposar una interessantíssima conferència sobre les malalties freqüents a la
gent gran, com poden ser l'ictus, l'artrosi i l’artritis, les cataractes, etc. Explicava que algunes d'aquestes malalties
tenen causes molt diverses i d'altres s'associa principalment a l'envelliment. A mesura que ens fem grans, la
probabilitat i el risc de desenvolupar diferents malalties augmenta.
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22 d’abril. Tercer capítol del cicle d'entrevistes Entrevestel·lar a socis i sòcies que han transcendit en l'àmbit
professional, polític, artístic... al llarg de tots aquests anys. En aquesta entrevista han participat: Edgar Murillo
García, actor de teatre, Margarita Solanes, 100 anys tintoreria familiar, Guillem Carles, periodista de Sordpress,
Manel Gil, empresari reparador de calçat, Fran Vidiella, artista i escultor, Edgar Murillo, dibuixant i escultor, i
Marc Domènech, actor.

23 d'abril. Posada en marxa d’un projecte de digitalització virtual adreçat a les persones sordes més grans que
viuen soles. El projecte està en fase inicial, gràcies a la Fundació Telefònica, impulsat per Mª Ángeles Tarancón,
delegada de Cultura i Formació del CRC, en col·laboració amb Montse Casanovas responsable de la Comissió de
Gent Gran del CRC, i Esther Oliveros. S’han lliurat les primeres tauletes digitals a persones sòcies grans que viuen
soles i es programaran reunions virtuals, de forma setmanal o periòdica, per motivar la participació i comunicació
de les persones sordes i, d’aquesta manera, acostar-les a les TIC i evitar l'aïllament social i comunicatiu.
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6 de maig. Quart capítol del cicle d'entrevistes Entrevestel·lars a socis i sòcies que, al llarg de tots aquests anys,
han transcendit en l'àmbit professional, polític, esportiu i artístic... En aquesta entrevista han participat: Magin
Domingo, Fotògraf, Alicia Sort,, Disseny gràfic Thaïs, J. Baltasar Escrivá, empresari d’impremta, Santiago
Frigola, militant ERC, Encarna Muñoz i Santi Frigola, Promotors d’LSC a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
reconeixement legal de la LSC i la LSE, i Anna Iglesias, patinatge de velocitat.

20 de maig. Cinquè capítol del cicle d'entrevistes Entrevestel·lars a socis i sòcies que, al llarg de tots aquests anys,
han transcendit a escala professional, polític, esportiu i artístic... En aquesta entrevista han participat: Manuel Gil,
Rècord Guinness, Isidre Costa, Catalunya en miniatura i Nasevo. Conxita Aparicio Cor LSC, Santiago Frigola,
Professor Autoescola, i Berta Frigola, disseny gràfic RENÉ.
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26 de maig. La Comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una excursió al preciós poble de Sitges amb l’objectiu
de visitar el Museu del Cau Ferrat i Maricel, que va ser fundat per l’artista Santiago Rusiñol (1861-1931) el 1893
com a casa-taller i es va convertir en museu públic al 1933. El Museu ha conservat l'esperit artístic que li va atorgar
el fundador.
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29 de maig. Al matí, el CRC va organitzar un homenatge als artífexs del canvi de denominació, d'Acció Catòlica
a l'actual CERECUSOR, Juan Frigola i Juan Masas, tots dos expresidents. El president Josep Boronat va obrir
l'acte exposant la història i els esdeveniments que van ocasionar el canvi.
També es va homenatjar l'expresident Josep Gispert, per portar la Torxa Olímpica als Jocs Paralímpics del 92, i ser
la primera persona sorda que va portar la Torxa quan era president del CRC. Posteriorment, es va oferir un petit
còctel als socis i sòcies.
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29 de maig. El CRC va organitzar un banquet per animar els socis i sòcies després d'un dur any per la COVID-19,
i lliurar Insígnies de fidelitat associativa que per primera vegada s'ha pogut lliurar la categoria de Brillant a 3 sòcies
i 1 soci, pels seus 75 anys de fidelitat associativa. Tots han superat els 90 anys.
Posteriorment, es van lliurar les categories d'Or i Plata. L'acte va ser memorable i emotiu, amb molta il·lusió per la
trobada social.
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El president del CRC, Josep Boronat, va anar lliurant les insígnies, i va voler premiar també els membres de la seva
Junta Directiva, i tot el seu equip i comissions, com a comiat del seu mandat, que finalitza aproximadament.

Tots els membres de la Junta Directiva
y Comissions del CRC.
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2 de juny. La comissió de Gent Gran va organitzar una visita a la interessant exposició “La guerra infinita” que
descobreix les diferents facetes de l'obra del fotògraf Antoni Campañà (Arbúcies, 1906-Sant Cugat del Vallès,
1989). L'exposició enfoca les fotografies que va fer durant la Guerra Civil Espanyola, fotografies que la família va
trobar fortuïtament el 2018. Aquest conjunt d'imatges, de gran qualitat artística i rellevància històrica, van ser
amagades pel mateix artista en una caixa, i hi van romandre durant més de setanta anys, des del final de la Guerra
Civil fins a la troballa.

5 de juny. FESOCA va celebrar la seva Assemblea Ordinària de forma presencial amb l'assistència de 13
associacions afiliades, i CERECUSOR forma part.
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Entrevestel·lar 10 juny. Sisè capítol del cicle d'entrevistes Entrevestel·lar a socis i sòcies que, al llarg de tots
aquests anys, han transcendit a nivell professional, polític, esportiu i artístic... En aquesta entrevista han participat:
Jose Gispert Soler, corredor de torxa olímpica, Isabel Serra Artigas, actriu, Jose R. Doménech Génova,
empresari de papereria, Encarna Muñoz Chamorro i Mª Tiscar Ruiz, empresàries de l’escola d’LSC de Llesig,
Edgar Murillo Garcia, disseny gràfic Artedgar. Aimada, Grup de Bloguers, i molts grups més que no hi van poder
ser presents. Finalitzo amb un comiat de l'equip tècnic i organitzadors: Berta Frigola, Pedro Frigola, Mª Ángeles
Tarancón, Esther Viñas, presentadora i Marina Martínez responsable de les entrevistes.

Entrevista de la WebVisual a l’Encarna Muñoz, com a nova presidenta del CRC
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12 de juny. Assemblea Ordinària i Extraordinària del CRC, que finalment es va poder realitzar presencialment,
després d'un any i mig sense contacte social. L'assemblea va ser molt emotiva per l'assistència dels socis i sòcies i
la trobada es va fer respectant les mesures sanitàries, donat que es va fer a dues sales, per les restriccions de
l'aforament.
Va començar amb un minut de silenci, per la pèrdua de dos estimats socis Juan Manuel Trillo Leston i Sonia
García Payá. Finalitzada l'Assemblea, es va donar pas als homenatjats i les insígnies corresponents al 2020 i 2021.
També es va informar els socis i sòcies que els correspondrà l’any vinent.
A l'Assemblea Ordinària es va exposar la Memòria i Balanç de les activitats acomplertes al llarg del 2020 que,
malgrat la situació de confinament i restriccions, es va poder dur a terme nombroses activitats de forma telemàtica
a través de la plataforma ZOOM, així com altres activitats permeses i el funcionament dels serveis d’accessibilitat
i atenció social que l’entitat a ofert al llarg de l’any. Així com el Projecte i Pressupost previst per a aquest any.
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12 de juny. Es va celebrar l'Assemblea Extraordinària Electoral, on es va triar la nova Junta Directiva del CRC,
composta per:

Presidència, Encarna Muñoz
Vicepresidència, Josep Boronat
Secretaria General, Vanessa Juan
Delegat de Cultura, Josep Mª Iglesias
Delegada de Formació, Mª Ángeles Tarancon
Delegada de Gent Gran, Montserrat Casanovas
Delegada de Joventut, Anna Iglesias
Delegada de Igualtat de Gènere, Berta Viñas
Equip de Gestió Econòmica, Esther Oliveros, Carlos Gandoy y Josep Mª Iglesias
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12 de juny. A la tarda, la delegada de Formació del CRC va organitzar una interessantíssima conferència a càrrec
de Pablo Colinas, historiador i educador sord madrileny. Va exposar la Història de dues figures rellevants i líders
polítics a la II República, Manuel Azaña i Lluis Companys, la trajectòria política de la qual, van portar vides
paral·leles i van morir el mateix any.
La conferència es va fer a través de la plataforma ZOOM, i es va exposar a la sala d'actes del CRC en gran pantalla,
compartida amb l'administradora per als assistents associats, que van gaudir d'una agradable xerrada.
Hi va haver molt interès i participació, tan presencials a la sala d'actes com a connexions particulars, i també hi van
participar persones sordes de diferents punts d'Espanya.
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13 de juny. La comissió de joventut del CRC, a càrrec d'Anna Iglesias, va organitzar una interessant conferència
sobre “La Masculinitat Tòxica” a càrrec del ponent sord d'origen alemany Ace Mahbaz. La conferència la va fer a
SSI amb intèrprets a LSC i traduït per la nostra sòcia sorda Berta Viñas.
La masculinitat tòxica és un concepte utilitzat en psicologia i feminisme per referir-se a certs comportaments dels
homes que poden generar cert dany a la societat, incloent-hi els mateixos homes. Als homes tradicionalment se'ls
sol associar l'estereotip de ser més dominants o competitius.

19 de juny. La delegada de Cultura del CRC, va organitzar una interessant conferència sobre “El meu Llapis” (el
meu llapis) d'Alfredo Palau, nascut a Barcelona i establert a Vigo. Alfredo exsoci del CRC, va tenir l'oportunitat de
visitar la seva ciutat natal i oferir una conferència interessant sobre l'inconfusible “llapis Staedtler Noris” amb els
quals ha realitzat innombrables obres excepcionals i originals, així com exposicions, totes enfocades a l'art del
llapis.
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7 de juliol. La delegada de Gent Gran del CRC va organitzar una visita a exposició “Klimt: l'experiència immersiva”
d'art digital 360º a Barcelona. La impressionant exposició va causar l'admiració i va gaudir de l'art de Klimt en tres
dimensions.
El pintor Gustav Klimt, el més cèlebre artista austríac d'aquells temps i alhora el més refinat, complex i hermètic.
Les seves obres, carregades de sensualitat, tenen un estil pictòric absolutament eclèctic i cada cop estan més
carregades d'abstracció i plàstiques innovadores com els seus punts de vista estranys, talls poc habituals i un valor
expressiu de la línia que anuncia l'expressionisme posterior.

14 juliol. La delegada de Gent Gran del CRC, va organitzar la 2a visita a l'Exposició “La guerra infinita” al Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que descobreix de l'obra del fotògraf Antoni Campañà (Arbúcies, 1906-Sant
Cugat del Vallès , 1989), posant el focus a les fotografies que va fer durant la Guerra Civil Espanyola, que la família
va trobar fortuïtament el 2018.
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22 de juliol. La delegada de Gent Gran del CRC, va organitzar un dinar per a gent gran, amb la il·lusió de trobades
personals, després de tant de temps amb les distàncies i contactes virtuals. El dinar va anar a càrrec de l’Encarna
Muñoz, amb la col·laboració de Montse Casanovas. La vetllada va transcórrer molt tranquil·la i tertúlies entre els
grans.

9 de setembre. La representant del Consell Rector de l'IMPD i representant del CRC, juntament amb “Volem
Signar i Escoltar”, van mantenir una reunió important amb representants de l'Ajuntament de Barcelona: el Regidor
Joan Ramon Riera, el Gerent de l'IMPD Jordi Tudela, el regidor Pau González i Jordi Sánchez, el Gerent de l’IMEB.
El tema a abordar va ser sobre els recursos necessaris per aconseguir que el Bressol Municipal Forestier sigui
bilingüe en Llengua de Signes Catalana i Llengües orals.

32

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021

23 de setembre. La delegada de Gent Gran, va organitzar unes sessions cada dijous sobre la Història de Teatre de
les obres que es van realitzar a l'Acció Catòlica de Sordmuts de Barcelona i posteriorment CERECUSOR. Les obres
daten dels anys 1949, 1954, 1978, 1979, etc. Cada dijous es realitzaran passis de vídeo d'interessants obres de teatre,
com a recordatori d'aquells socis i sòcies que van fer arts escèniques de qualitat i molts ja no estan amb nosaltres.
CERECUSOR té una interessant hemeroteca sobre les obres de teatre, que exposa per a gaudi dels socis i sòcies.

24 de setembre. La delegada de Formació del CRC, va organitzar uns Contacontes infantils, dirigit al públic en
general, amb motiu de les Festes de la Mercè a Barcelona. Les explicacions de conta contes a LSC i va anar a càrrec
de Pedro Frigola, per als nens sords i oients accessible amb un intèrpret. L’organització de l´acte va estar
organitzada per l´Ajuntament de Barcelona.
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25 de setembre. El delegat de Cultura del CRC, José Mª Iglesias, va organitzar juntament amb Lorenzo P.
Hernández, un Romiatge a peu a Montserrat. La romeria es va iniciar a Barcelona fins a Montserrat (62 km) en què
van participar un total de 16 socis i sòcies del CRC i també no socis. Va ser un èxit, però també una caminada molt
dura. A Montserrat van ser recollits per la comissió organitzadora, arribats a BCN, el CRC els va oferir un sopar, a
càrrec de l’Encarna Muñoz i Montserrat Casanovas i posteriorment es van lliurar els diplomes a cada participant.
Un bonic record del dur esforç i hores de caminada, que també ho van aconseguir quatre valentes dones.
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Sopar al CRC i entrega de Diplomes
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29 setembre. La comissió de Gent Gran del CRC va organitzar una fantàstica excursió als Jardins de Can Artigas,
que es troben a la localitat de la Pobla de Lillet i van ser realitzats entre el 1905 i el 1906, amb un projecte dissenyat
per l'arquitecte modernista Antoni Gaudí. Després van gaudir d'un viatge amb Tren del Ciment, una línia que
històricament unia l'antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà, des de la
qual partia la línia del ferrocarril de via estreta cap a Berga i Manresa.
El trajecte de l'antic Tren del Ciment, a l'històric Museu del Ciment que dura aproximadament 20 minuts, el fa una
locomotora dièsel amb quatre cotxes que tenen capacitat per a 25 viatgers cadascun.
La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, al municipi de Castellar de n'Hug, va funcionar
del 1904 fins al 1975. Les restes avui visibles encara posen de manifest l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils
més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un entorn natural singular.
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2 d'octubre. Es va celebrar el Dia internacional de les Persones Sordes, organitzat per la Llar de Persones Sordes
de Badalona en col·laboració amb FESOCA.
Va ser un dia memorable amb la participació d’unes 300 persones, que reivindicaven el dret a l’accessibilitat
comunicativa en igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes. La comunitat sorda catalana està
patint una reculada en drets d'accessibilitat i les persones sordes es van fer sentir en una gran manifestació. La
lectura del manifest va anar a càrrec del meteoròleg de la TV3, Tomàs Molina, van intervenir també autoritats
municipals i institucionals. Va finalitzar amb una paella i activitats a la tarda.

6 d’octubre. Es va fer un acte institucional de la Secretaria de Política lingüística del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, amb la invitació a les entitats de persones sordes que van presentar projectes de difusió
i promoció de la LSC. Es va triar els projectes més destacables:
• Coneix Catalunya a LSC. FESOCA
• Història del bombardeig a Granollers. Associació de Persones Sordes de Granollers i Vallès Oriental.
• La Plataforma Audiovisual a LSC “ Espinell”. Agrupació de Sords de Vic i Comarca.
• Parelles Lingüístiques a LSC. CERECUSOR
• Pel·lícula “Cancions d'horror”. Associació Gironina de Sords
• Portal Àgora de continguts a LSC i nomenclàtor de barris, toponímia i signes propis de la ciutat de Badalona. Llar
de Persones Sordes de Badalona
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Per part del CRC, van acudir la presidenta Encarna Muñoz i el delegat de Cultura José Mª Iglesias, que van exposar
el seu projecte de socialització lingüística entre la comunitat oient i la comunitat sorda, amb un notable èxit i
satisfacció, tant per part de les persones sordes com les persones oients. El projecte està encaminat a fomentar la
pràctica d'alumnes que van fer cursos de LSC i necessitaven practicar amb persones sordes. L'intercanvi cultural ha
resultat molt enriquidor i aquest mes comença la segona edició de “Parelles Lingüístiques”.

21 d’octubre. El delegat de Cultura del CRC, va organitzar una interessant conferència sobre “Pandèmia: després
d'aquests moments durs… ara que necessito?
L'objectiu principal d'aquesta xerrada és exposar la intervenció assistida amb gossos i millorar la qualitat de vida
de les persones que reben el contacte amb ells. L'equip format per una psicòloga Eva i la infermera Gloria van
explicar les possibilitats d'intervencions de diverses disciplines de professionals de l'àmbit social i de la veterinària,
especialitzats en intervencions assistides en animals.
Van exposar que un gos de teràpia, és un gos que està entrenat per brindar afecte, comoditat i suport a persones a
hospitals, llars de gent gran, escoles, biblioteques, hospicis i/o àrees de desastre.
Van assistir amb dues gosses Nura i Nana i el gos Darko, que van fer les delícies dels assistents.
Van explicar els beneficis que aporta el gos són tant a escala física, cognitiva, social i emocional, també per a les
persones sordes, prèviament seleccionat i entrenat, segons les característiques personals.
La xerrada va ser traduïda a la LSC per Fany Pérez, que col·labora amb l’equip.

38

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021

23 i 24 d’octubre. El delegat de Cultura del CRC, Jose Mª Iglesias va organitzar una excursió a la Vall d’Àneu, de
la comarca del Pallars Sobirà i parar a dormir al poble d’Esterri d’Aneu. Hi van participar 44 socis i sòcies i no
socis, que van gaudir de diverses activitats culturals. Es va visitar la Granja de Formatges Camps, al poble Palau
d’Ànglesola, es va explicar el procés d´elaboració de formatges d´ovella i cabra. La visita va comptar amb intèrpret
de LSC
Es van instal·lar a l'Hostal de la Vall d'Àneu, després de dinar es va visitar l'Ecomuseu anomenat “Casa Gassia” on
L'Esperanceta (Noelia) va realitzar a LSC una exposició teatralitzada i súper divertida, que explicava la vida del
petit poble i els costums dels seus habitants. Passeig pel poble d'Esterri d'Àneu i després del sopar es va fer un
concurs cultural sobre aliments, el grup guanyador va ser obsequiat amb un formatge. L'endemà es va iniciar una
visita a l'interessant Ecomuseu Els Pastors de la Vall d'Àssua, al petit i preciós poble de Llessui. L'exposició va
comptar amb interpretació a la LSC, que es va explicar la tasca difícil i dura del pastor. L'excursió va finalitzar amb
un dinar a un restaurant de la Seu d'Urgell, i de tornada a BCN.
Després de sopar, es va fer un concurs per grups de “preguntes i respostes” i van guanyar el grup blau, amb Esther
Oliveros, Josep Mª Bonet, Encarnita Solanes i Lorenzo Hernández, amb premi d’un formatge de la Vall d’Àneu.
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28 d’octubre. La comissió de Gent Gran del CRC, formada per Montserrat Casanovas, Alicia Trote i Dolores
Fabres, van organitzar un fantàstic i divertit berenar de Halloween per a la gent gran, amb moniatos, panellets,
castanyes, i moscatell o most. Hi van assistir gent gran amb originals disfresses, posteriorment es va fer una passada
d'una pel·lícula de l'any 1958, de 45 minuts, que van fer persones sordes, es titulava “L'esposa singular”. Alguns
actors, ja grans, van poder gaudir de la seva època de joventut en veure la pel·lícula. Un dia inoblidable i divertir
per l’alegria de la trobada entre amics i amigues.
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30 d’octubre. La delegada de Joventut del CRC, Anna Iglesias, juntament amb el delegat de Cultura, José Mª
Iglesias, van organitzar una divertida festa-berenar-sopar Halloween, per a totes les edats, amb concurs “Talent”.
Van acudir socis i sòcies, que van gaudir del concurs per grups. A la nit, després del sopar, es va realitzar una
conferència per Fran Vidiella, “Llegendes urbanes més esgarrifoses”. Els participants van gaudir del divertit
concurs i tertúlies. El concurs el va guanyar el grup taronja
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20 de novembre, la Comissió de Cultura del CRC, a càrrec de Jose Mª Iglesias, va organitzar una divertida i
fantàstica activitat d'un concurs de Chesecake (pastís de formatge) en què van participar 7 persones sordes, sòcies
del CRC. Hi va haver tres persones sordes de jurat a càrrec de Luis Miguel Jiménez, conegut cuiner de Valladolid,
que va guanyar el 1r premi d'un Certamen de Tapes Regionals, Nita Moreno que va guanyar el concurs Mans a la
Massa el 2018 i Isaac Colomé forner d'una prestigiosa fleca-pastisseria "Cloudstreet Bakery", que va guanyar el 1r
premi d'Espanya amb l'elaboració de Panettone i va oferir una degustació de Panettone elaborat per ell, per als socis
i sòcies.
El concurs de Chesecake va comptar amb tres premis. El primer premi va ser per a Irene Freijo, el segon per a Isabel
Serra, i el tercer per a Manuel Martínez.
Al migdia, Luis Miguel va fer un arròs negre i Nita Moreno es va encarregar, amb els seus ajudants Isaac i Irene,
d'un deliciós entrant. Els socis i sòcies apuntats van gaudir d'un deliciós menjar, i per postres, la degustació dels
formatges

A la tarda, tots tres jurats, van explicar les seves experiències culinàries, Isaac, va explicar el procés de l'elaboració
de la Massa Mare i la seva història. Posteriorment, es van repartir els premis amb un original obsequi del CRC
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24 de novembre. La Comissió de Gent Gran del CRC, va organitzar una interessant visita a Can Negre, que va ser
una antiga masia del segle XVII que va ser reformada profundament per Josep Maria Jujol per adaptar-la a l'estiueig
del seu propietari, Pere Negre. Les formes ondulades, els símbols religiosos i els colors estridents suggereixen el
ric món interior de l'arquitecte.
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27 de novembre. La comissió d'Igualtat de Gènere del CRC, composta pel nou responsable Ángel Mellado,
Madonna Poladishvili i Inma Vázquez, van organitzar una interessant Jornada en col·laboració amb la CNSE,
sobre la problemàtica de la societat actual, al voltant de la violència de gènere, en què es va abastar la problemàtica
d'aquesta xacra social i les dificultats d'accés als serveis especialitzats de les dones sordes. La primera xerrada va
anar a càrrec de Silvia Moreira, psicòloga de l'Associació Hélia, especialitzada en atenció a la dona maltractada. La
segona xerrada va anar a càrrec d'Alba Prado, responsable del Servei ALBA de la CNSE.
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Al migdia, es va realitzar una Paellada a càrrec de Manuel Martínez i Javier Escudero, i a la tarda es va continuar
amb un interessant i divertit taller amb els participants per grups, en què havien de reflexionar sobre els mites
masculins als populars contes antics o pel·lícules actuals, en què es reflecteix el masclisme com a paper principal i
com invertir-los a una igualtat de gènere

5 de desembre. Es va realitzar l'obertura d'inauguració i benvinguda dels participants a LSArts 2021, organitzat
per la Comissió de Cultura a càrrec de Jose Mª Iglesias i la comissió organitzadora, a càrrec de la presidenta de la
comissió Anna Iglesias i el seu equip compost per Edgar Murillo, Berta Frigola, Pau Escudero i Madonna
Poladishvili, Esther Oliveros i Carlos Gandoy. Es va oferir un apertitiu i passades de seqüències de l'anterior edició
de LSArts 2019. Una tarda animada i tertuliana entre els assistents i participants en les diferents categories dels
concursos.

46

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021
6 de desembre. Al matí al CRC, es van iniciar el passi de les diferents activitats dels concursos, en què el públic
va decidir el vot a través de QR als seus mòbils, que la comissió organitzadora va facilitar l'accés als diferents
participants i es van votar les tres modalitats, “configuració en cadena”, “monòlegs” i Visual Vernacular (VV). La
Italiana Chiara Lucía Conte, va exposar “Què és Vernacular Visual?” Va explicar que és una forma d'art que
combina llengua de signes, expressions facials, zoom, panorama en 3D, ritme, classificadors, impressions tècniques
cinematogràfiques: plans llargs, primers plans, en què l'artista assumeix la perspectiva de cada personatge i aspectes
de l’escenari. Chiara va exposar una espectacular demostració d'una seqüència a VV.

Finalitzats els concursos, alguns grups es van quedar a dinar al CRC, per posteriorment traslladar-se a la
CaixaForum, i seguir amb la segona part del programa.
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6 de desembre. A CaixaForum es va exposar una obra de teatre. L'obra va anar a càrrec de Montse Gil, va finalitzar
l'esdeveniment LSArts 2021, amb una gran afluència de públic, així com els participants a les diferents categories
del concurs, fotografia i curtmetratges. A la categoria de “configuració en cadena” van resultar premiats: Pepita
Cedillo 1r premi, i Enric Alcántara, segon premi. En categoria de monòlegs, van resultar premiats: Belén Navas,
1er premi i Mariona Boronat 2n premi. En categoria Visual Vernacular, van resultar premiats: Enric Alcántara,
1r premi i Nicola Delta, 2n premi. En fotografia premis a Alejandro Sin Barreras, 1r premi, i Mariona
Boronat, 2n premi. En dibuix, premiats: Matt Keldenich, 1r premi i Sara Triguero, 2n premi. Es van fer unes
passades de curtmetratges d'un grup italià i un altre del CRC. Una entrevista a Emilio Ferreiro que va fer un
documental sobre “Art Sordo en Acció”. El programa es va tancar amb unes petites obres improvisades i el discurs
de la presidenta del CRC Encarna Muñoz, que va lliurar obsequis a la comissió organitzadora i va finalitzar amb
un emotiu agraïment de la presidenta de LSArts al delegat de Cultura, José Mª Iglesias.

48

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021
16 de desembre. La comissió de Gent Gran del CRC, va organitzar un dinar de Nadal. El dinar va anar a càrrec de
Montse Casanovas, Alicia Trote, Dolores Fabres, Rosario Buedo i Amparo Molina, i la col·laboració de José Mª
Bonet, Carlos Gandoy i Albert Artigas.
Al matí es va fer una passada d'una pel·lícula del 1969, “Una Esposa Singular” realitzada pels nostres socis i sòcies.
Hi va haver molta participació i va ser una vetllada divertida i amena, que també es va fer 4 sorteigs. El quart va
correspondre a Rosita Rué, el tercer a Inma Vázquez, el segon a Julia Parra, i el primer a Rosa Camps.
Van gaudir d'un dia memorable que va aixecar l’ànim als nostres socis i sòcies després d'un període inactiu de
contactes socials. Es va comptar amb les mesures sanitàries.
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18 de desembre. El delegat d'Igualtat de Gènere del CRC, Ángel Mellado, va organitzar una xerrada-taller sobre
“Des-construir-te” a càrrec de la psicòloga sorda Alicia Sort.
Alícia va exposar una magistral xerrada sobre aspectes de la personalitat i com aconseguir que les persones siguin
més lliures eliminant estereotips i perjudicis sobre les diversitats individuals que, a grans trets, la personalitat és
allò que ens permet diferenciar una persona de les altres.
Va exposar diferents plantilles, en què el públic participava, captant la informació publicitària que influeix en
estereotips masclistes, així com les diferents cultures i diversitat humana, i la manipulació que exerceixen els
mitjans comunicatius i publicitaris a provocar discriminacions, que afecten les conductes humanes.
Es va realitzar un taller per grups, sobre diferents graus de discriminació que afecten les persones sordes, segons
les edats i les experiències viscudes.
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18 de desembre. La Comissió de Cultura del CRC i un grup de pares van organitzar una trobada amb el Pare Noè.
Es va començar amb jocs amb els més petits, després van anar a rebre el Pare Noè que venia de Lapònia a visitar
els nens del CRC. Es va passar un vídeo en què, l'Elf explicava que el Pare Noè, no sap la LSC, i que utilitza la
llengua de signes finlandesa, i ell traduiria la carta del Pare Noè dirigida als nens. Els va donar unes recomanacions
de bon comportament, en què els nens van quedar fascinats ja que no sabien que el Pare Noè vivia a Lapònia i que
feia servir una llengua diferent. Alguns nens no van poder assistir per estar confinats, es va fer el contacte per
ZOOM.
Posteriorment, es van obsequiar regals als nens i nenes i un berenar. Un dia fantàstic amb moments màgics per als
més petits que es van divertir amb els regals.

.
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Vam finalitzar el 2021, i tot el que hem aconseguit aquest any, va superar cada expectativa que vam tenir i això
els ho devem ni més ni menys que, a l'equip de Gestió i Junta Directiva, perquè és gràcies al treball en equip. El
CRC ha aconseguit que els projectes puguin realitzar-se i créixer cada cop més malgrat el dur treball i situació
social amb les restriccions, així com la desinteressada col·laboració de tots els socis i sòcies que ens van donar
suport, i per això esperem que, l’any vinent 2022 vingui encara més recarregat de bones energies i bones notícies
per a tots.
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5. Àrea de Formació
26 de gener. Va començar el taller de “TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA” a LSE, a càrrec de Mónica
Antón. El taller es va iniciar amb una sessió gratuïta i les persones que s'hi van interessar van continuar fins al 27
d'abril passat. Les sessions es van dur a terme tots els dimarts a les 19:30 a través de Zoom.
Aquest taller va ser tot un èxit en què van participar 24 socis i no socis del CERECUSOR. Tots van estar molt
agraïts pel meravellós maneig de la llengua de signes de Mònica i per les seves excepcionals explicacions.
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9 – 10 – 16 I 23 de febrer. Taller Gratuït de Llengua de Signes en línia.
CERECUSOR en col·laboració amb Fundació Telefónica va oferir quatre tallers de Llengua de Signes Catalana en
quatre dates diferents entre les quals els participants podien escollir. Tots en format en línia i oberts a tota la
península. L'objectiu era visibilitzar la llengua de signes i fomentar-ne l'ús i l'aprenentatge.

21 d'abril. La delegada de Formació Mª Ángeles Tarancón amb la responsable de la Comissió de Gent Gran del
CRC, i la col·laboració d'Esther Oliveros, van fer entrega de les tabletes que va donar la Fundació Telefònica.
Gràcies a la col·laboració i presentació de projectes per part del departament de Formació de CERECUSOR, que
va cedir a l'entitat per repartir entre els socis i sòcies més grans i poder així formar-los digitalment, per trencar la
bretxa digital.
Aquest projecte també ha comptat amb el patrocini de l'oficina Caixabanc, i l'objectiu amb aquest treball, no és
altre que estudiar com a través de les xarxes socials, aplicacions mòbils i programes, es propicia que les persones
grans se sentin més integrades a la societat participant activament a través de la xarxa. En aquest context, es destaca
la importància de fer-les partícips, a través de les noves tecnologies que permetin aprofitar les potencialitats que
ofereixen les TIC juntament amb les demandes que tenen la gent gran, per tal d'apropar-los a la societat de la
informació i evitar l'aïllament social i comunicatiu.
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13 de maig i 8 de juny. Es va impartir un taller sobre com fer servir la plataforma Zoom perquè tots els socis i
sòcies de l'entitat poguessin accedir de forma àgil i còmoda a totes les activitats que l'entitat realitzava de forma
online, i mantenir així l'imprescindible contacte humà malgrat les restriccions sanitàries. El taller va tenir una durada
de dues hores cada sessió, en què la intèrpret de LSC, Natalia Corrales va mostrar als participants com accedir i
utilitzar aquesta eina digital.

.
8 de juny. Es va iniciar un taller de llengua de signes catalana al Centre Cívic Besos consistent en 8 sessions d’1'5
hores cadascuna.

Del 17 de maig al 16 de juny. Gràcies a la constant i creixent col·laboració amb Voluntariat i Estratègia,
CERECUSOR ha tingut l'oportunitat de donar a conèixer les llengües de signes, fomentar-la i visibilitzar-les
diferents empreses i sectors gràcies als 4 tallers d'un total de 30 hores de durada que es van impartir com a formació
de valor afegit a la feina. Els tallers es van realitzar el 17 de maig (LSC i LSE a classes paral·leles), i el 16 de juny.
L'experiència va ser tan bona que molts dels treballadors van sol·licitar ampliar el seu coneixement, que del 4
d'octubre al 3 de novembre, es va realitzar una altra formació complementària de 30h a cada grup.
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23 de juny. Van finalitzar els cursos ordinaris de Llengua de Signes Catalana que s'impartien en format presencial,
online i semipresencial a l'entitat. Aquest any, es van realitzar un A1 en horari de matins i un A1 i un C2 en horari
de tardes.

Del 1 al 15 juliol. Es va iniciar un mòdul de 30 hores (A1.1), impartit per Berta y Santiago Frigola.

15 de setembre. Gràcies a la col·laboració amb Voluntariat i Estratègia, l'empresa Imagine, va decidir sensibilitzar
els seus treballadors gràcies a un taller en línia de dues hores sobre “Sensibilització i Comunitat Sorda” organitzat
per CERECUSOR i impartit amb gran mestratge, Berta Frigola . Tots els participants van quedar encantats i
sorpresos pel que fa al contingut.
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1 d'octubre. Dia Internacional del Voluntariat Telefònica (DIVT), CERECUSOR, en col·laboració amb
Voluntariat Fundació Telefónica, presenta un espectacle sense precedents! De 18:00 h a 20:30 h, es podran veure a
Facebook Live i Youtube, els esdeveniments preparats:
-Contacontes en 4 llengües de signes diferents (catalana, espanyola, italiana i argentina) Totes accessibles a la
llengua de signes i oral.

4 i 14 d'octubre. Es van realitzar tallers gratuïts de LSC i LSE gràcies, novament, a la col·laboració amb la
Fundació Telefónica i l'ajuda dels seus voluntaris. Tots dos tallers van ser impartits per Manuel Ariza.
13 d'octubre. Va començar un taller de 15 hores de LSE per a Voluntaris Fundació Telefónica que també va
impartir Manuel Ariza.
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25 d’octubre. Es van iniciar els cursos de LSC. Es van impartir els següents nivells: A1 (dos grups, un de matins i
un altre de tardes) i un C2.

4 de novembre: Inici d'un curs gratuït d'informàtica bàsica i avançada per a persones sordes aturades, d'una durada
de 16 hores dels divendres del mes de novembre. Impartida per la professora Berta Frigola.
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21 d'octubre. Es van iniciar dos grups de ioga en llengua de signes per a persones sordes. Un grup s'enfoca més a
la gent gran els dimarts i dijous; i l'altre grup per a mitjana edat i socis en general es va realitzar els dilluns i
dimecres.
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8, 10, 25 de novembre i 14 de desembre. Es van fer, gràcies a la iniciativa i col·laboració de Voluntariat
CaixaBank, 4 cursos monogràfics sobre diferents eines digitals. Els temes de cada sessió van ser PowerPoint, Excel,
eines d'economia digital i xarxes socials. Cada monogràfic va ser impartit per un voluntari de CaixaBank expert en
la matèria que va comptar amb intèrpret de llengua de signes.
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15 de desembre. Va finalitzar el taller de digitalització per a gent gran del CRC, organitzat per la delegada de
Persones Grans, Montserrat Casanovas i la delegada de Formació, Mª Ángeles Tarancón, que gràcies a l'aportació
i patrocini de l'oficina 827 de La CaixaBank. I l’Ajuntament de BCN. El taller va ser impartit per Matt Keldenich,
que va acudir a casa de les persones interessades al taller i altres a la seu del CRC. Els va ensenyar l'ús de les
plataformes digitals de comunicació com DUO, Skype, el correu electrònic, i altres aplicacions, que com és normal,
la gent gran no dominen aquestes aplicacions per poder comunicar-se en línia. Ha resultat ser molt profitós i
satisfactori per a les persones sordes, sòcies del CRC.
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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 gestions burocràtiques, com l’assessorament envers les diverses
administracions públiques, informació i tramitació en qüestió d’ajudes diverses i subvencions, així com
les gestions de teleassistència, residencies, ajuts tecnològics i orientació en temes diversos, intermediació
entre agents socials i jurídics, a més de totes aquelles situacions familiars i personals que es donen de
manera habitual entre individus, però que en cas de persones sordes pot arribar a ser més complicades
davant de la manca d’accessibilitat i moltes vegades per la seva dificultat de compressió lectora.
Aquests serveis han estat possibles 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 2021, 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.
Conferències i xerrades en Centres de Formació Professional.

6.1. Serveis de mediació comunicativa
El servei de Mediació Comunicativa es va posar en marxa el juliol de 2017, en els seus inicis era un
projecte pilot de 4 hores setmanals; a dies d’ara el projecte recull 20 h a la setmana.
En el següent gràfic es pot
apreciar l’evolució del servei
al llarg dels últims anys.
A 31 de desembre 2021 s’han
fet un total de 330 serveis
d’atenció
individual
i
personalitzada entre els nostres
associats i associades; alhora
s’han coordinat serveis amb 37
professionals
externs
i
familiars.

EVOLUCIÓ DEL SERVEI
480
Imatge 1-Gràfica on es mostra l’evolució del servei 2017-2021
330
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El treball en xarxa amb els professionals ha sorgit per la necessitat de coordinar situacions específiques
que afecten l’entorn dels nostres socis, en numerables ocasions han estat els mateixos agents socials els
que han contactat amb l’entitat per demanar informació i conèixer més la idiosincràsia de la Comunitat
sorda i poder oferir-los una atenció més acurada. Les coordinacions s’han dut a terme amb professionals
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Imatge 2 – Gràfica on es mostra el
nombre de serveis realitzats a 2021

330

El servei de mediació, es va crear per
400
oferir suport a la gent gran dintre de
l’associació, però és un fet destacable
300
SOCIS/ES
que al llarg del 2021, n’han fet ús del
PROFESSIONALS
servei tots els socis i totes les sòcies que
200
37
ho han considerat necessari, donant com
100
a resultat, un augment considerable de
demandes. Cal destacar que des del
0
començament de la pandèmia, 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 2021.
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Imatge 3 – Gràfica on es
mostra l’evolució per
mesos al llarg del 2021

L’inici d’any ve marcat per un pic de demandes coincidint amb les diverses situacions esdevingudes de
les restriccions de l’estat d’alarma. Demandes de certificats de mobilitat, gestions telemàtiques, etc. són
els serveis que van ser més demandats

63

Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona
Memòria
2021

ATENCIÓ PER GÈNERE

Fins a les vacances d’estiu la tendència es
manté i baixa la demanda de serveis a
causa d’una relaxació de les mesures
restrictives, tot i això la mitjana és d’una
atenció diària i qualsevol de les modalitats
d’atenció. (veure gràfic modalitats).
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Imatge 4 – Total persones
ateses i gènere

30

HOMES

DONES

USUARIS/ES

Respecte al factor gènere, del total de serveis d’atenció social i mediació comunicativa (330), les dades
destacables són: atenció a 60 usuaris i usuàries, dels quals per primera vegada en 5 anys les xifres són
coincidents en 30 homes i 30 dones. A banda d’altres anys, això ens indica que enguany tots dos gèneres
s’han trobat per igual amb situacions amb les quals necessitaven l’atenció d’un servei de mediació.
Imatge 5 – Interval d’edats dones i
homes

Edats
DONES FINS
A
81 ANYS
82 ANYS

HOMES FINS
A
18

28

38

48

58

68

78

88

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 82 anys. Es detecta més dificultat
i més demanada d’atenció en funció de
l’augment d’edat, les noves vies de
gestions telemàtiques i/o telefòniques
és un exemple de quines són les
barreres d’accessibilitat comunicativa,
per a persones sordes que es
compliquen quan són més grans.

MODALITAT DE CONTACTE
200
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Imatge 6 – Modalitat de contacte

CORREU ELECTRÒNIC

WHATSAPP

VIDEOTRUCADA

PRESENCIAL

Enguany hem introduït una nova estadística per valorar com els nostres usuaris i usuàries contacten i reben
assistència. Cal destacar que el correu electrònic és la via que utilitzen les persones de mitjana edat que
tenen coneixement mínim per enviar e-mails i escullen aquesta opció per enviar documentació i/o
peticions d’aclariments de documentació.
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L’atenció presencial continua sent la més sol·licitada, donat que les persones sordes s’estimen més tenir
a la tècnica davant i poder aclarir tots els dubtes, gestions, tràmits, etc. in situ.
Els missatges de WhatsApp han facilitat atencions puntuals, demandes de cites prèvies i preparació de
properes visites, juntament amb les videotrucades són les modalitats que més han facilitat l’accés al
servei, evitant desplaçaments. Aquesta modalitat va sorgir arran de la pandèmia i demostra ser una via
molt propera amb la qual ens trobem lliures de la barrera comunicativa que implica portar la mascareta,
l’atenció es fa en directe i la persona usuària pots exposar la seva situació sense sortir de casa i sense el
nivell d’angoixa que ha generat en molta gent la por al contagi.
Les aplicacions amb més s’han utilitzat han estat les videotrucades de WhatsApp i la de Google Duo.

ÀMBIT MEDIACIÓ
1

MEDIACIÓ ESCOLAR
Imatge 7 – Mediació per àmbits
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Dividim les nostres atencions en 5 grans àmbits:
 Mediació escolar: quan l’objecte de la mediació té relació amb qualsevol situació comunicativa
dins de l’àmbit de l’educació dels nostres usuaris 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 suport 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 la qual cosa 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 mateixos professionals sanitaris. L’acompanyament sanitari s’ha realitzat en
situacions en les quals la persona usuària requereix un seguiment de la seva situació a llarg termini.
 Mediació legal: aquest àmbit recull des de la comprensió d’un document legal, fins a 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
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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 tant elevat com heterogeni.
Imatge 8– Tipologia de
serveis en percentatges

Més de la meitat dels serveis han estat
relacionats amb les TICs les
tecnologies de la informació i la
comunicació: instruments, elements i
tècniques utilitzades en el tractament i
la transmissió de les informacions,
principalment d'informàtica, internet i
telecomunicacions. Entre els nostres
associats i associades, l’analfabetisme
digital és un indicador molt evident, i necessiten 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. Les trucades
telefòniques al llarg de l’any han disminuït davant de l’augment dels serveis telemàtics i sense opció de
trucada prèvia.
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 això, hem atès situacions personals i familiars greus, que han
requerit aquesta tipologia. 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.
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RESUM DE LES DEMANDES

Consulta de persones migrades:
A la nostra entitat s’han atès a 2 persones
sordes nouvingudes en recerca de
recursos adients a la seva situació, davant
de la manca de recursos propis de
l’Associació per aquests casos, s’ha
donat tota la informació sobre el que
podem oferir concretament i s’han
derivat a la FESOCA (Federació de
Persones Sordes de Catalunya)

Imatge 10 – Nombre de demandes específiques


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.

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.

En 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 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 tots els
socis 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 tercera 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 dona consentiment de què 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 de la COVID-19. Des del servei de Mediació ens hem hagut d’adaptar a les
noves circumstàncies y 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 n’assolava a tots i totes.

6.2 SERVEI D’ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA

CERECUSOR continua proveint a les persones sordes de Barcelona el servei d’accessibilitat
comunicativa en llengua de signes, mitjançant les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona, la
convocatòria COSPE i la Diputació de Barcelona.
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Enguany, la Diputació va fer una dotació extraordinària al setembre, per tal de poder arribar a cobrir els
serveis fins a finals d’any. La presidenta, Encarna Muñoz, va demanar reunir-se amb els responsables, per
tal d’explicar la situació i la manca de recursos quan encara quedaven tres mesos per acabar l’any i les
sol·licituds de serveis no
s’aturaven. El resultat fou
aquesta dotació extraordinària
mitjançant la col·laboració
amb BinomILS, per adequarse a la situació i poder garantir
el màxim de serveis possibles
fins a acabar l’any a
CERECUSOR.
El total de serveis realitzats en
centres és de 250. La resta
(106), han estat des de
l’entitat mitjançant trucades o
videotrucades amb els socis i
sòcies que ho necessitaven.

El total de serveis, doncs, ha estat
de 356 serveis dins i fora de
l’entitat.
A continuació es detallen els tipus
de serveis personals i d’atenció al
soci a l’entitat: Dels 356 serveis
realitzats, s’han dut a terme un total
de 66 serveis fora de l’àrea
metropolitana de Barcelona, 184 a
la ciutat i 106 al local de l’entitat
CERECUSOR

La modalitat online s’ha mantingut, donant més flexibilitat i accessibilitat al servei tot i que la franja
d’edat dels usuaris fa que la modalitat presencial sigui l’escollida en la gran majoria de serveis.
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Les
videotrucades ens permeten
donar servei a ciutadans de
Barcelona que, per motius
propis o aliens a ells, no puguin
accedir
a
la
modalitat
presencial. En moltes ocasions, i
durant la situació sanitària
actual, ens ha permès no haver
d’anul·lar reunions, visites al
metge on només s’acceptava
una persona dins de la consulta,
entrevistes de feina grupals o
individuals
Aquesta
modalitat
virtual
d’accessibilitat comunicativa,
continua sent un gran recurs, tot
i no assolir el mateix nivell
d’adequació en funció de l’edat
dels usuaris i/o els problemes de cobertura. Per altra banda, molts usuaris joves, s’estimen més aquest
mitjà, donat que preserva més la seva presència i protagonisme i no la de l’intèrpret. Creiem que amb el
temps, les modalitats s’aniran igualant en nombre.

En relació amb els àmbits
temàtics de l’accessibilitat
comunicativa, el sanitari és
el que continua tenint més
peticions, mostra de la poca
accessibilitat en un àmbit tan
primordial.
Els
legals
(tràmits
amb
administracions públiques
i/o privades), és també un
dels més sol·licitats, donat
que abasta totes les gestions
necessàries per a la vida
quotidiana (banc, hisenda,
seguretat social, advocats,
registres…).

Als educatius es denota la presència d’altres organismes que doten d’accessibilitat a l’àmbit, esdevenint
així una càrrega menys per l’entitat i els recursos dels quals disposa per donar serveis.
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En el gràfic de sobre, detallem el nombre de serveis personals per mesos, tenint en compte que a l’agost
l’entitat roman tancada, però els usuaris/es poden demanar serveis durant el mes de juliol per tal de no
deixar sense servei d’interpretació tot i el tancament estival de l’associació.

Finalment, es mostra el gràfic amb els serveis d’accessibilitat comunicativa personals coberts i denegats.
A l’últim trimestre, donada la manca de pressupost es van haver de denegar 32 serveis per tal de prioritzar
aquells de caràcter sanitari i urgent fins a acabar l’any.
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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 6 estudiants: 4 del Cicle de Grau Superior de Mediació Comunicativa,
i 2 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.


Julia Guirao Alfonso - Mediadora de l’Institut CEIR-ARCO Villarroel. Va iniciar les seves pràctiques al
Cerecusor a l’abril del 2021 fins l’octubre del 2021.
Horari:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09.00 h a 14.00 h



Mar Martret Barón - Mediadora de l’Institut CEIR-ARCO Villarroel. Va iniciar les seves pràctiques al
Cerecusor el setembre del 2021 fins l’octubre del 2021.
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16.00 h a 21.00 h.



Mar Cobo Ferrer - Mediadora de l’Institut Salvador Seguí. Va iniciar les pràctiques a CRC el setembre
del 2020 i continuarà fins al febrer del 2021.
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres de 16:00 h a 20:00 h i dijous de 18:00 h a 20.00 h
Laia Sánchez Castellà – Mediadora de l’Institut Salvador Seguí. Va iniciar les pràctiques a CRC el setembre



del 2021 i continuarà fins al l’abril del 2021.
Horari: Dimarts i dijous de 09:30 h a 13:30 h


Emma Cruz Hevia – Estudiant del Grau de Llengües Aplicades de la UPF. Va iniciar les pràctiques d’octubre a
desembre 2021.
Horari:



Dimarts de 16.00 h a 20.00 h i dijous de 10.00 h a 14.00 h

Alisson Tatiana Vargas Carrillo– Estudiant del Grau de Llengües Aplicades de la UPF. Va iniciar les pràctiques
d’octubre a desembre 2021.
Horari:

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

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 i 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 de l’any.

Amb el patrocini:
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