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L
es persones sordes en el seu dia a
dia s’enfronten a multitud de
barreres a la informació: poder
escoltar i entendre les notícies de la

televisió, les explicacions presencials i en
línia del professorat, les reunions d’equip
a l’empresa on fan feina, els sanitaris
que els atenen als centres de salut amb
mascaretes, les sales d’espera dels
hospitals, anar al cinema i al teatre, etc.
Aquestes barreres a l’accessibilitat posen
en perill la igualtat d’oportunitats i la
inclusió de les persones amb discapacitat
auditiva. A l’agost del 2017 es va aprovar
a les Illes Balears la Llei 8/2017
d'accessibilitat universal, que pretén
aconseguir una societat inclusiva i
accessible que permeti avançar cap a la
plena autonomia de les persones. Ja no
parla només de barreres arquitectòniques,
sinó també de barreres a l’accessibilitat:
impediments, traves o obstacles per a la
interacció de les persones amb l’entorn
físic, el transport, els productes, els
serveis, la informació i les comunicacions.
Per aconseguir la igualtat d’oportunitats
de les persones sordes reivindicam
entorns accessibles, mesures tècniques,
recursos econòmics i, més que mai,
coneixement i informació. D’aquí el nou
número d’aquesta revista.
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Aquest estiu s'han reprès amb molta
il·lusió els tallers d'estiu presencials en
tots els centres de Fundació ASPAS,
comptant amb les mesures de prevenció
i protecció sanitàries, per poder gaudir
de totes les activitats que hem
organitzat: taller de cuina, experiments,
manualitats, taller de moviment, els
sentits i els jocs olímpics.

En els nostres tallers, els nins i les nines
es relacionen amb el mateix grup durant
tot el mes de juliol, afavorint la seva
intenció comunicativa. Aprenen les
normes socials de comunicació, a
respectar el torn de paraula i a ser
pacients en els moments d'espera.
També es millora la comprensió i el
seguiment de les activitats dels diferents
tallers, aprenent a comprendre les
ordres, els passos i les explicacions a
seguir. A més, s'afavoreix la millora de
les relacions socials amb els seus iguals,
creant vincles i amistats amb els seus
companys i companyes. Però sobretot, el
que fan els nostres nins i nines en els
diferents tallers és divertir-se. 

Tornen les activitats d'estiu

E s t i u  2 0 2 1



El 2020 Fundació ASPAS ha atès
un total de 632 persones amb
discapacitat auditiva, el 53% de les
quals són homes i el 47% dones.
Aquesta dada suposa un increment
del 2,6% respecte l’any anterior,
on es varen atendre un total de
616 persones. Aquest creixement
es deu sobretot a l’augment de
persones ateses a les il les de
Menorca, Eivissa i Formentera
(mitjançant el programa UVAI de
Conselleria d’Educació, i per el
Servei d’Atenció Sociofamiliar
finançat per la convocatòria IRPF
de la Conselleria de Serveis Socials
i Esports).

Per grups d’edat, el 44% de les
persones ateses són menors de 16
anys, una dada molt similar a l’any
anterior. Així podem concloure que
Fundació ASPAS atén a població
infanto-juvenil mitjançant el Servei
d’Atenció Primerenca (entre 0 i 6
anys) i el Servei d’Atenció Integral i
Promoció de l’Autonomia (a partir
dels 6 anys). 

Cal destacar també el gruix de les
233 persones ateses des del
Servei d’Orientació e Inserció
Sociolaboral amb edats compreses
entre els 16 i 65 anys, que
suposen el 37% del total atès.
Segons grau de discapacitat
reconegut, el 63% del total de les
persones ateses presenten un grau
de discapacitat d’entre el 33 i
64%, i en la majoria dels casos
amb un certif icat definit iu.

Aproximadament el 14%
tenen un grau de
discapacitat superior al
65%.

D’altra banda dintre del
sistema de gestió de
qualitat de l’entitat,
durant el 2020 també es
va realitzar l’avaluació
mitjançant un  formulari
online de la satisfacció
de les famílies i
persones ateses des
dels diferents serveis i
programes que es
presten a Fundació
ASPAS. El grau de
participació va ser del
38% i la valoració
general obtinguda va ser
alta, amb una puntuació
del 4,7 (d’una escala de
l’1 al 5).

Volem agrair a totes les
famílies i persones que
vàreu participar amb les
vostres opinions i us
animem a seguir
contribuint en la millora
de l’entitat, fent-nos
arribar les vostres
inquietuds, necessitats i
propostes mitjançant
el/la vostre/a tècnic/a de
referència o mitjançant

els canals de participació de
l’entitat (revista, web,
xarxes socials o correu
electrònic). 
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Balanç i grau de satisfacció de les persones
ateses el 2020

Persones ateses segons centre ASPAS

Formentera

Eivissa

Menorca

Centro Manacor

Centro Inca

Centro Palma

1

25

27

83

62

434

0 100 200 300 400 500

27

25

1

caenorM

Eivissa

aterormenF

sones erP

7

5

teses segons centr a SASPPAAe   centr

0

27

almao PtrCen

ncao ItrCen

anacoro MtrCen

caenorM

200100

62

83

7

400300

434

500

Persones ateses segons edat

0

50

100

150

200

Entre
0 i 6

94

184

47

155

74

52

26

De
7 a 16

De
17 a 21

De
22 a 45

De
46 a 55

De
56 a 64

Majors
de 65

s  erP
200

150

184

teses segons edaones a

155

4

t ons eda

100

50

0
7 a

De

94

0 i 6
etrEn

 546 a
De

 4522 a
De

 2117 a
De

 16
e

74

47

de 65
sajorM

 6456 a
De

 55

26

52

Grado de satisfacción
por servicios y programas

SEDIAP, Servicio de Atención Temprana ......................... 4,7
SAIPA, Servicio de Atención Integral  y 
Promoción de la Autonomía.................................................4,6
Servicio de Orientación e Inserción Sociolaboral ........4,4
Programa UVAI......................................................................... 4,7
Programa La Caixa Proinfancia ...........................................4,6
Programa Formación Dual .................................................... 4,7

 servicio  porr servicios 
e o dadGr

   
 

amasogr pryy pr os 
acciónftis sa

   
 

   
 

ormación Dua FamaogrPr
faoin Pr Caixa La  amaogrPr

...................AI UVamaogrPr
tación e Servicio de Orien
utonomAomoción de laPr

tenci  AA, Servicio de AIPS
tenc  A, Servicio de IAPSED

p

   
 

.................................................... al
...........................................ancia

......................................................
.......alción Sociolabornser  I

.................................................mía
yaltegrnión I

........................anaemprTTemprción 

g pyy

   
 

,74.
4,6.

,74.
4,4.
4,6.

,74.





| 7

ARTICLES I ENTREVISTES 

La Llei 8/2017 de 3 d'agost
d'accessibilitat universal de les Illes
Balears té com a objecte “garantir la
igualtat d’oportunitats, la no-
discriminació i l’accessibilitat universal
per permetre l’autonomia personal de
totes les persones i, particularment, de
les persones amb discapacitat, perquè
puguin interactuar de manera plena i
efectiva respecte de l’accés i la utilització
dels espais d’ús públic, de les
edificacions, dels transports, dels
productes, dels serveis, de la informació i
de les comunicacions”.

El 2017 es va aconseguir una fita molt
important amb l’aprovació de la Llei:
poder parlar d’Accessibilitat Universal.
Una llei que tingués en compte totes les
barreres que ens posa l’entorn i que fan
que les persones amb discapacitat no
puguin accedir a aquest amb igualtat de
condicions, com qualsevol altre ciutadà
de les Illes Balears.

Quatre anys després de l’aprovació de la
Llei i amb molt de recorregut ja fet,
queden encara molts reptes. Un dels més
importants és el desplegament
reglamentari de la Llei, que es concreta
amb l’aprovació del Decret de regulació
de l’Accessibilitat Universal de les Illes
Balears. 

És molt important posar en valor tot el
que disposa la Llei d’Accessibilitat
Universal i que ja no parla només de
barreres arquitectòniques com poden ser
les escales, una rampa amb excessiva
pendent, sinó que també ens parla de
barreres a l’accessibilitat, que són les que
no es  veuen ni es perceben a simple
vista, però que són les barreres que
impossibiliten que les persones sordes
accedeixen a la informació.

Quatre anys són molts. I sobretot aquest
darrer any de pandèmia que, entre
d’altres coses, ha posat en evidència
aquestes barreres a la informació amb
l’arribada de les mascaretes,  l’escassa
subtitulació de les plataformes en línia i la
proliferació de telèfons de contacte no
accessibles per a la tramitació d’ajuts i
d’informació sanitària, entre d’altres.

Per això, des de Fundació ASPAS
reivindiquem el desplegament
reglamentari de la Llei i la posada en
marxa i seguiment d’accions per a fer

efectiu el dret de les persones amb
discapacitat de les nostres Illes. Es
preveu que es pugui aprovar el decret de
regulació a finals d’aquest any 2021 de la
mà de la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat del Govern de les
Illes Balears. Per això, seguim i seguirem
treballant per l’accessibilitat universal.

Més informació a: 
http://www.caib.es/sites/M170613081930
629/ca/n/projecte_de_decret_de_regulaci
a_de_laaccessibilitat_universal_en_els_es
pais_daas_pablic_de_les_illes_balears_/

L’accessibilitat universal, un dret i un repte



Accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva
Quan parlem d'accessibilitat ens referim,
segons la Llei d'Accessibilitat 08/2017, de 3
d’agost, al  "conjunt de condicions de
comprensibilitat i usabilitat que han de
complir l'entorn, els espais, els edificis, els
serveis, els mitjans de transport, els
processos, els productes, els instruments,
els aparells, les eines, els dispositius, els
mecanismes i els elements anàlegs perquè
totes les persones puguin utilitzar-los i
gaudir-los amb seguretat i comoditat i de la
forma més autònoma i natural possible”. En
altres paraules: l'accessibilitat significa
assegurar que qualsevol persona, tingui una
discapacitat o no, pugui utilitzar de forma
autònoma qualsevol servei, lloc o objecte.

Les ciutats i els diferents entorns poc a
poc van implementant noves mesures per
garantir que l'accessibilitat universal sigui
una realitat, però la veritat és que encara
queda molta feina per fer.
La discapacitat auditiva planteja barreres
d'accessibilitat que no es veuen a simple
vista i són principalment barreres que

impossibiliten al col·lectiu l'accés a la
informació.
Són molts els llocs, tant públics com
privats, on encara no s´han adaptat les
instal·lacions per garantir l'accessibilitat
a persones amb dificultats auditives i de
comunicació. Cal continuar sensibilitzant i

informant per tal que les actuacions ja
establertes en alguns centres o
institucions es generalitzin a tots els
àmbits i contextos. És important insistir
en l 'ús dels bucles magnèt ics, la
informació visual i els recursos escrits en
lectura fàcil. 

8 | 
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Principals dificultats:
• Identificació de senyals acústiques (alarmes, veu, timbres,
etc.) en espais d'ús públic i transports col·lectius.

• Problemes de comunicació: falta de subtitulat, dificultats en la
comprensió, etc.

• Sensació d'aïllament respecte l'entorn.

• Dificultat per a localitzar l'origen d'un so.

• Dificultat per a separar un so concret del soroll ambiental.

• Menor intel·ligibilitat dels missatges orals, podent fer
interpretacions errònies (tant en converses presencials com
trucades, videoconferències, intèrfons, etc.)

• Dificultat per a comprendre missatges escrits complexos.

• Manca d'informació visual en llocs públics (sales d'espera,
centres mèdics, etc.)

• Dificultat per a entendre el contingut audiovisual (televisió,
ràdio, plataformes digitals, etc.)

Principals mesures d'accessibilitat: 

• Utilitzar bucle magnètic en recepcions, mostradors, cinemes,
teatres, etc.

• Facilitar la informació de manera visual (no donar-la només
oralment).

• Professionals de suport a la comunicació. 

• Aportar informació escrita adaptada a lectura fàcil i
estructurada en diferents blocs.

• Sistemes d'alarma visuals per avís d'incendis, trucades i
timbres.

• Subtitular els continguts audiovisuals.

• Sistemes de comunicació per missatgeria instantània.
• Control del soroll ambiental fent ús de materials
sonoabsorbents i altres recursos.

• Controlar la il·luminació per a facilitar la lectura labial.
• Ús de sistemes de micròfon remot en l'àmbit educatiu i
laboral.

• Ús de micròfons personals en l'entorn familiar i en relacions
socials.

• Accessibilitat web: vídeos subtitulats, utilitzar un llenguatge
directe i senzill, mapa del lloc i acompanyar paraules amb
icones/imatges.

• Donar la informació oral de manera clara, vocalitzant
correctament sense exagerar i utilitzant un to de veu normal,
ni molt alt ni molt baix.

Logotipo Accesibilidad Universal ONU
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Orientacions per a l'atenció de l'alumnat
amb discapacitat auditiva
L'alumnat amb discapacitat auditiva és un grup molt heterogeni
que presenta característiques diferents, i per això és important
conèixer a l'alumnat per saber quines són les seves necessitats.

L'entorn educatiu ha de dur a terme unes estratègies tant
d'accés a la informació com metodològiques per millorar la
situació de l'alumnat amb DA perquè siguin capaços de
continuar amb els continguts del curs.

Actualment, el sistema educatiu ha hagut d'adaptar-se a les
noves demandes i condicions que ha suposat la crisi sanitària
derivada de la COVID-19, per poder controlar els contagis i evitar
un augment de la propagació. Però
aquestes noves condicions i maneres
d'aprendre i d'impartir les classes han
tingut una sèrie de conseqüències
negatives per a tot l'alumnat en general,
i especialment per al col·lectiu de les
persones amb discapacitat auditiva.

Els intents per part dels diferents
docents que treballen a les escoles han
tingut bons resultats, però amb aquest
article es pretenen recoll ir les
orientacions més positives i
proporcionar una informació pràctica
per orientar i compensar mancances de
l'alumnat amb discapacitat auditiva tant
a l'escenari ordinari com en un possible
escenari influït per la COVID.

Orientacions per a
l'ensenyament presencial

Per a l'alumnat que presenta
discapacitat auditiva s'han de seguir
una sèrie de pautes en l'ensenyament
presencial per poder millorar la situació
dins l'aula.

A més, a causa de la situació actual, l'ús
de les mascaretes i la distància entre
les persones ha suposat un augment de
les dificultats.

L'ús de la mascareta no únicament impedeix la lectura labial i
resta visibilitat a l'expressió facial comunicativa, sinó que
impacta en la qualitat del so percebut ja que les mascaretes
esmorteeixen el volum de recepció del missatge parlat i
entorpeixen la intel·ligibilitat de la parla.

La distància interpersonal establerta com a mesura de protecció
contra la COVID afegida al soroll de fons que hi ha habitualment
a les aules, han provocat que augmenti la distància crítica i així
s'incrementin les barreres per a la compressió dificultant-la
encara més. Aquest fet deixa a l'alumnat amb discapacitat
auditiva en situació de desavantatge.
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A la secció “ASPAS RESPON” d'aquesta
mateixa revista es descriuen unes
pautes de comunicació a l'hora de
dirigir-se a les persones amb
discapacitat auditiva, però en l'entorn
educatiu hem de tenir en compte també
les diferents estratègies d'accés a la
comunicació que permeten assegurar-
nos que la informació auditiva-verbal
donada a classe sigui accessible per a
l'alumnat amb DA.

D'altra banda, a vegades no és suficient
adoptar unes bones pautes d'accés a la
informació, sinó que també és necessari
adoptar unes estratègies metodològiques
per assegurar-nos que tot el contingut
que es doni, tant oral com escrit, sigui
accessible per a l'alumnat amb DA.

Ensenyament a distància

Una cosa positiva que s'ha pogut
extreure de la situació viscuda són les
noves maneres d'aprendre. I és que s'ha
comprovat que els entorns virtuals han
resultat molt útils en l'entorn educatiu.
Per aquest motiu, són molts els centres
educatius o les situacions en que es
manté aquesta nova modalitat.

Per poder fer un ús adequat d'aquests
entorns virtuals, cal considerar una sèrie
d'orientacions per fer-los accessibles a tot l´alumnat i a totes les
necessitats, especialment en aquest cas per a l'alumnat amb
DA. Aquestes orientacions són aplicables a classes,
videoconferències i trobades virtuals:

● Presentar prèviament als assistents, concedint el temps
necessari per a que la persona amb sordesa s'asseguri que la
seva situació d'escolta és correcta.
● Connectar-se sempre amb vídeo, ja que la possibilitat de
veure la cara del parlant dóna suport a la comunicació.
● Comprovar la il·luminació. Sempre és millor la llum orientada
a la cara del parlant i mai des del darrera.
● Mantenir sempre visible la boca per donar suport a la lectura
labial, sense tapar-la amb les mans o altres objectes.
● Respectar el torn de paraula i silenciar el micròfon de la resta
de participants quan estigui parlant un dels assistents.

● Compartir la pantalla sempre que es presentin documents,
imatges, vídeos, etc.
● Projectar els audiovisuals subtitulats.
● Utilitzar el quadre de xat per a aclariments, comentaris, etc.
● Gravar sempre que sigui possible la videotrucada perquè
posteriorment es pugui consultar (els/les assistents han de
manifestar la seva conformitat).
● Utilitzar plataformes que permetin el subtitulat en temps real,
amb possibilitat de gravació i arxiu.

D'altra banda, és important tenir en compte que a partir de les
estratègies exposades és necessari prioritzar sempre que sigui
possible la modalitat presencial, ja que s'aconsegueix una
atenció més directa i individual, rebre els reforços educatius que
siguin necessaris i les adaptacions curriculars, tant no
significatives com significatives, que es requereixin.
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En aquest número de la revista tres persones ens expliquen la seva
experiència amb els micròfons remots (MR) en diferents contextos

PROTAGONISTES
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Nil Palmer 
Sóc en Nil Palmer i t inc sis anys.
Enguany he fet el meu darrer curs
d'Educació Infantil i he comptat per
primera vegada amb l'ajuda del meu
primer Micròfon Remot (MR). 

Què és un MR? És un aparell que serveix
per a que les persones que tenim pèrdua
auditiva escoltem millor. Els MR poden
millorar el so quan estàs a classe.

La primera vegada que me´l van posar,
em vaig emocionar molt perquè podia
escoltar molt millor i més fort a la meva
professora. Abans no hi sentia tant bé,
però jo no ho sabia, i per això imitava als
meus companys algunes vegades.

Enguany amb l'ús de la mascareta era
encara més difícil escoltar bé i amb el
MR he pogut sentir a la meva professora
súper bé. A més, també puc escoltar els
meus companys com sempre, com si no

el portés. Això és genial! Perquè així no
em perdo res del que passa al meu
voltant. Per tots aquests motius, jo

recomanaria a tots els nins amb
“aparells” que l´emprin, perquè amb el
MR és més fàcil escoltar a la professora.

Ángel Berga
En el meu cas, tinc el MR Roger Pen. L´utilitzo en l'àmbit
familiar i em va bé. Si la persona amb la qual parlo està
relativament enfora ho uti l itzo perquè m'ajuda a
entendre-la millor. Abans em parlaven i havien de repetir-
me les coses diverses vegades; amb el Roger entenc
millor.

Em va molt bé quan vaig en cotxe amb algú, ja que porto
l'implant a la meva oïda dreta, i conduint segons quines
paraules em costava entendre-les i les feia repetir.

També es pot connectar a la televisió i al mòbil. Encara
estic fent proves, però m'anirà bé per a poder escoltar el
so directament en el meu implant
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Lidia Campos
Utilitzo el MR a la feina quan
tinc una reunió d’empresa
important, per videotrucada o
en persona. Quan les
persones estan parlant jo hi
puc sentir millor, més
tranquil· la i sense soroll
perquè el so va directe al meu
implant coclear.

També l´ he provat per escoltar
música amb l’ordinador o amb
el mòbil, connectant-lo al
micròfon. M’agradaria emprar-
lo a la meva vida personal, en
un dinar familiar o quan surto
a sopar amb els amics (que és
fora i hi ha molt de renou). Em
serviria molt més i estaria més
tranquil·la també.
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ASPAS Respon
Són moltes les preguntes i inquietuds que les persones i famílies ens plantegen des dels diferents serveis que presta la Fundació. En aquest
número de la revista ASPASINFORMA hem volgut dedicar una secció especial a aquestes preguntes, intentat donar una resposta concreta i
fiable. El nostre objectiu no és tan sols el de respondre, sinó el de divulgar, augmentar el coneixement en la societat i continuar reivindicant
els drets de les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies.

Com fomentar la participació i inclusió
de les persones amb DA?
Les persones amb pèrdua auditiva en
moltes ocasions es troben amb
dificultats per a poder accedir a la
informació o establir una bona
comunicació amb les altres. És per això
que necessiten de la conscienciació de
tota la població per a sentir-se incloses i
que les seves opinions i necessitats
també siguin escoltades i ateses,
contribuint així al seu benestar
emocional.

La inclusió en la família, escola, treball,
amistats i en la societat permet establir
vincles, desenvolupar una bona
autoestima i potenciar valors, drets,
límits i aprenentatges que serveixen per
a adaptar-nos, formar part del nostre
entorn i sentir-nos acompanyats i
acompanyades.

No obstant això, en l'actualitat algunes
persones amb discapacitat auditiva no es
senten incloses. En moltes ocasions es
deu al fet que les persones
“normooients” suposen que les persones
amb pèrdua auditiva no entenen del què
es parla o donen per fet que el que es
decideixi els semblarà bé, fet pel que no
els inclouen en la presa de decisions.
Altres vegades es deu al fet que les
persones “normooients” temen que no
els entenguin o puguin provocar malestar
en la persona amb pèrdua auditiva, fet
pel que eviten la comunicació disminuint
així la possibilitat d’inclusió.

Com a resposta a l'anterior, és important
que en tots els entorns es posi a les
persones amb pèrdua auditiva en
context, explicant què és el que succeeix
o de què s'està parlant, i se'ls deixi espai
per a donar la seva opinió, atendre
també les seves necessitats i valorar
com ho poden estar vivint elles. Com es
pot fer? Per exemple: es poden aprofitar
els moments en família per a preguntar
com els va a l’escola o en els seus
treballs, provocar situacions en les que
també es sentin protagonistes i es motivi
la seva participació, preguntar-los què
faran el cap de setmana, incloure-les en
les converses respectant el torn de
paraula i la distància crítica, preguntar-
los amb qui els ve de gust estar en les
trobades socials, com es senten davant

situacions difíci ls o d'estrès i què
necessiten, així com utilitzar adaptacions
que permetin l'accés a la informació.

Pel que fa a la por de les persones
“normooients” a que les persones amb
pèrdua auditiva es puguin sentir
malament al no entendre'ns, és més
important tractar d'establir la
comunicació i preguntar què necessiten
perquè els arribi el missatge. Per
exemple: si s'ha de parlar més a prop,
més alt, prendre mà de suports visuals,
allunyar-se del soroll, … La majoria de
les persones amb pèrdua auditiva
prefereixen que s'intenti la comunicació
amb elles, ja que així es veuen incloses i
senten que les seves necessitats i
opinions també són importants.  
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L'ús de les mascaretes, tant en els
espais públics com en els centres
educatius i llocs de treball, ha suposat
una barrera afegida per a l'accés a la
comunicació de les persones amb
discapacitat auditiva.  A la dificultat
d'accés a la lectura labial (recurs
fonamental de suport a la
comunicació sobretot en ambients
molt sorollosos) s’afegeix la pèrdua en
la intensitat i intel· l igibil itat del
missatge oral dif icultant la
comprensió de la parla. 

Aconseguir unes mascaretes
transparents que permetin la lectura
labial i  que al mateix temps
garanteixin la seva util ització en
condicions de seguretat, no ha estat
un treball senzill.

Gairebé al cap d'un any des de l'inici
de la situació pandèmica, el passat 11
de febrer de 2021, el Ministeri de
Consum va publicar l'Ordre
CSM/115/2021 establint els requisits
d'informació i de comercialització de
les mascaretes higièniques, entre les
que es troben les mascaretes
transparents. 

Segons aquesta ordre, els materials
de les mascaretes han de ser prou
transparents per a evitar l’entelament,
o la distorsió o reducció significativa
del volum de veu. A més, els materials
dels que estigui feta la mascareta hauran
de permetre el pas de l'aire i hauran
d'incloure informació sobre l'efecte
distorsionador de la parla i la
minimització en decibels que provoca. 

A més, els laboratoris que realitzin els
assajos d'aquestes mascaretes hauran

d'estar acreditats davant l'organisme
nacional d'acreditació (*ENAC). Aquesta
informació pot ser consultada en la seva
pàgina web. 
https://www.enac.es/web/enac/info-
mascarillas-higienicas

Abans de comprar una mascareta
higiènica transparent és molt important

llegir la informació de l'etiqueta o la
documentació que s'adjunta per a saber
si compleix amb els requisits marcats.
Per a conèixer amb més detall els
requisits que han de complir, pots
consultar el document d'especificacions
relatives a les mascaretes transparents a
la nostra web:
http://aspasmallorca.com/covid-19/

Està regulada la utilització de mascaretes
transparents? Quins requisits han de complir?
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Tel. 871 570 222       617 97 97 00
Info i pressup�t�: aspascafe@�ndacionaspas.org

Seguim fent feina per donar-v�
el millor servei de cateringe     
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Info i pressupostos a aspascafe@fundacionaspas.org

Centre Especial d'Ocupació per a persones amb discapacitat

Tel: 871 570 522 / 617 979 700 Tel: 971 592 069 / 607 535 494

Gaude� de les n�tres terrasses!


