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SERVEI D’ATENCIÓ PRIMERENCA  
El SEDIAP és un servei concertat en l’àmbit dels serveis socials de 

les Illes Balears, dirigit a l'atenció i la intervenció integral a nens i 

nenes de 0 a 6 anys amb trastorn del desenvolupament o en situació 

de risc per discapacitat auditiva, a les seves famílies i entorn. 

Les seves àrees d’intervenció són 

 

• Atenció Familiar 

• Atenció Social 

• Logopèdia 

 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA  
El SAIPA (Servei d’Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia), és 

un servei concertat amb l’IMAS que ofereix Atenció Integral a totes 

les persones amb grau de discapacitat i majors de 6 anys. 

Les seves àrees d’intervenció són: 

• Atenció familiar, Atenció Psicològica i Atenció Social 

• Logopèdia 

• Suport pedagògic 

• Orientació i Inserció Sociolaboral 

• Formació 

• Accessibilitat 

 
PROGRAMA UVAI 
El Programa UVAI, és un programa de la Conselleria d’Educació i 

Formació Professional del Govern de les Illes Balears que ofereix 

assessorament a centres educatius i suport especialitzat a 

l’alumnat amb discapacitat auditiva dels centres educatius de totes 

les Illes Balears.  

PROCESSOS D’ INSERCIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ  

 

Accions d’orientació i inserció laboral emmarcades a la 

convocatòria de subvencions “SOIB Itineraris Integrals d’Inserció” 

per al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, i 

s’implementen en el projecte “Processos d’inserció per a l’ocupació 

de persones amb discpacitat auditiva”, amb la participació del SOIB 

i el cofinançament del Fons Social Europeu.  

 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR   

El Servei d’Atenció familiar és un servei emmarcat en l’àmbit dels 

serveis socials de les Illes Balears, dirigit a persones amb pèrdua 

auditiva i les seves famílies residents a les illes de Formentera, 

Eivissa i Menorca.  

 

Les seves àrees d’intervenció són: 

• Assessorament familiar i atenció psicològica 

• Assessorament logopèdic 

• Accions socials i personals 

• Accions de difusió i sensibilització

CATÀLEG DE SERVEIS

Unió Europea
Fons Social Europeu

 
  

Missió:  
Defensar, reivindicar i garantir els drets i 
interessos de les persones amb 
discapacitat auditiva i de les seves famílies.

aspas@fundacionaspas.org

www.fundacionaspas.org

fundacionaspas

PALMA: Seu Principal 
C/ Ramon Nadal, 4 • 07010 Palma • Tel. 871 57 00 73

INCA:  
C/ Doctor Fleming, 37 

07300 Inca

MANACOR: 
Ronda de Port, 64 
07500-Manacor 



E
l benestar global de les persones 
prové del benestar en totes les 
esferes: benestar emocional, familiar 
i social. Quan apareix una pèrdua 

auditiva en la vida d'una persona o família, 
cal cuidar més, si cap, totes aquestes 
esferes a més de la intervenció específica 
relacionada amb l'audició i la comunicació. 
 
I és que amb el diagnòstic, hi ha un temps 
d'incertesa, por i dubtes en el que podem 
ajudar a la persona o família si sabem 
com acompanyar-la. També es poden 
donar altres dificultats a nivell emocional 
relacionades amb l'autoconcepte i 
l'autoestima, especialment en adolescents 
a causa de l'ús de pròtesis. 
 
Una altra de les repercussions de la 
pèrdua auditiva afecta a les relacions 
socials provocant aïllament i evitació de 
moltes situacions socials, fet que 
repercuteix en el benestar emocional. 
 
Tots i totes estem implicats en aquest 
benestar. És per això que en aquest 
exemplar volem reflectir com pot influir la 
pèrdua auditiva a nivell emocional en una 
família o persona amb pèrdua auditiva en 
diferents moments de la seva vida. 
D'aquesta manera, podrem oferir el 
suport i acompanyament emocional 
adequats a les persones amb pèrdua 
auditiva i a les seves famílies. 
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Les otitis de repetició en infants 
en edat de desenvolupament
El passat mes de febrer el Dr. Mariano 
Rodríguez, ORL i especialista en 
audiologia infantil, va impartir un taller 
per a famílies orientat a aprendre una 
mica més sobre les otitis de repetició. El 
taller entra dins de la programació anual 
de tallers i formacions dirigides a 
famílies de Fundació ASPAS, des dels 
seus diferents serveis. 
 
A Fundació ASPAS atenem un nombre 
elevat de menors que pateixen, durant 
l'any, diversos episodis d'otitis i que, en 
alguns casos pot afectar l'audició i, per 
tant, el desenvolupament del llenguatge. 
 
Durant el taller es va fer un recorregut 
pels diferents tipus d'otitis, les seves 
implicacions en l'amplificació de sons, i 
els possibles tractaments i pautes per a 
prevenir-les. 

Les famílies, que es van poder connectar 
en línia des de les illes de Menorca i 
Eivissa gràcies al programa IRPF, van 
tenir un espai per a resoldre els seus 
dubtes amb l'especialista i adaptar les 
seves rutines diàries per afavorir la 
prevenció. 

Dr. Mariano Rodríguez.
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El paper de la logopèdia 
en edat pediàtrica
Sessió formativa a pediatres de l'illa
El passat 10 de febrer vam tenir 
l'oportunitat d'acostar una mica més la 
logopèdia a els i les pediatres de l'illa. 
 
El servei de pediatria de Son Espases 
assisteix cada matí a les 8:00h a una 
sessió formativa d'algun tema 
relacionat amb la seva professió. La 
majoria de les sessions les imparteixen 
el mateix personal mèdic del servei, 
però a vegades conviden a 
professionals externs que puguin oferir 
informació útil per al desenvolupament 
del seu treball. Aquest dia va ser el torn 
de la logopèdia. 
 
En els últims anys s'ha detectat un 
augment de les dif icultats en el 
desenvolupament del llenguatge dels 
nens i  nenes més peti ts,  fet que 
propícia que cada vegada soni més la 
paraula “logopèdia” entre els i  les 
professionals que estan en contacte 
amb la infància. Va sorgir llavors la 
demanda: quin és el paper del logopeda 
en edat pediàtrica? 
 
La logopèdia és una professió 
emergent, amb molta feina de difusió 
per davant i amb infinitat de recursos 
per oferir en els seus diferents àmbits 
d'actuació: des de la lactància fins a la 
tercera edat, passant per l'articulació de 
fonemes, l'alimentació, la rehabilitació 
audit iva o el  desenvolupament 
lectoescri tor,  entre moltes altres 
necessitats. 
 
Va ser un plaer poder presentar i definir 
la professió a els i les pediatres de 
l'hospital i d'atenció primària, que es 
van connectar des dels centres de salut. 
Ens centrem en buidar la incògnita: 

emmarcar i defensar el paper del i de la 
logopeda en les seves diferents 
especialitats, reivindicar la importància 
de la nostra professió en l 'àmbit 
hospitalari i facilitar la derivació dels 
casos d'atenció primerenca. 
 
Esperem que fos el primer pas de molts, 
i  que la logopèdia vagi guanyant 
importància en els equips 
mult idiscipl inaris perquè els i  les 
pacients es benefici ïn d'un servei 
sanitari complet i de qualitat. 
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Com donar suport a la persona o família 
davant un diagnòstic?
Quan una família o persona 
confirma el diagnòstic d'una 
discapacitat auditiva (DA) 
normalment ha d'enfrontar-se 
a alguna cosa que no es pot 
resoldre amb els recursos que 
està acostumada. Això vol dir 
que, de sobte, es troba 
immersa en una aturada 
"temporal" d'incertesa sobre 
el lloc al que va, i aquesta és 
una de les situacions que més 
estrès genera. 
 
També cal tenir en compte 
que per a les famílies el 
diagnòstic sol portar amb si 
mateixa una sèrie 
d'exigències que no es 
contemplaven en el moment 
en que es decideix ser pare o 
mare, com poden ser: 
 
- Despeses econòmiques 
vinculades a la protetització. 
- Acords laborals per a 
atendre les necessitats 
familiars. 
- Temps extra dedicat a la 
rehabilitació i cites mèdiques. 
- Reducció del temps d'oci si cal acudir a 
tractaments. 
- Exposar les seves vides privades a 
altres professionals. 
- Afrontar les reaccions o explicacions 
dels altres. 
 
Aquestes implicacions poden aparèixer en 
major o menor mesura i l'adaptació 
adequada de la família i/o persona 
dependrà tant de l'estil d'afrontament 
com dels recursos que es posin en marxa. 
Passada aquesta etapa, la majoria 
aconsegueix adaptar-se a la situació 
descobrint els seus propis recursos i 

posant-los en marxa. No obstant això, 
existeixen implicacions que poden 
sobrevenir després del diagnòstic o al 
llarg de la criança. Aquestes poden ser 
passatgeres o es poden mantenir en el 
temps i interferir en la bona adaptació 
familiar i individual de la persona amb DA. 
 
Una de les implicacions que sol impactar 
molt i que aquest article pretén abordar 
és “afrontar les reaccions o explicacions 
dels altres”; és a dir, en molts casos es 
fa costat a les persones amb frases fetes 
o amb gestos que generen el contrari a 
la intenció que tenen. Per això, si algú 
pròxim rep un diagnòstic de discapacitat 

auditiva i vols donar-li suport, des de la 
nostra experiència esperem que tinguis 
en compte una sèrie de recomanacions. 
 
- Una frase inoportuna és una cosa que 
normalment es queda gravat en la ment 
de la persona o família que està 
travessant un dur procés d'acceptació. 
Evita dir frases fetes com “Hi ha coses 
pitjors”, “Això no és res, amb uns 
audiòfons tot s'arregla”, “No us 
preocupeu que tot anirà bé”, perquè 
encara que la intenció és alleujar el 
malestar, en aquest moment l'única cosa 
que es crea és una barrera i un 
distanciament emocional. 
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- Al contrari, si no saps què dir, sempre 
és millor recórrer a la sinceritat “sento el 
que estàs passant, no sé què dir-te”, 
“Com puc ajudar-te?”, “et ve de gust 
parlar del tema o d'una altra cosa?”. 
Sempre és millor preguntar que no fer 
res per la por d'equivocar-se, ja que la 
família ho pot viure com un desinterès o 
un abandó quan en realitat al darrera hi 
ha una por d'un ésser estimat a fer-ho 
malament. 
 
- És important validar les emocions, no 
cal buscar raons per a sentir-se d'una 
forma o una altra, un viu les coses de 
manera íntima i personal i no tot ha de 
tenir un sentit.  Si uns pares estan 
enfadats per la situació, no fa falta 
donar-los la raó per a donar-los suport, 
es pot tenir un altre punt de vista i 
acompanyar- los en e l  procés:  “s i 
vosaltres ho viviu així,  entenc que 
sofriu tant, puc ajudar-te en alguna 
cosa?” 

- Depenent del grau de confiança que 
tingueu amb la família, es pot oferir un 
suport més emocional o més pràctic, no 
tothom se sent còmode “subjectant” 
emocions molt intenses però sí que són 
capaços de realitzar alguna gestió quan 
una família està col·lapsada de cites 
mèdiques o teràpies. D'aquesta manera 
podem obrir canals de comunicació del 
tipus “avui et noto més enfadat vols 
parlar d'alguna cosa?” o “tinc la 
sensació que estàs molt cansada, vols 
que m'ocupi de la compra o et reculli a la 
nena”? Sempre que es pugui (dependrà 
del grau de proximitat amb la família) 
com més concreta sigui l'ajuda que 
ofereixes molt millor, ja que no és el 
mateix dir “crida'm si em necessites” a 
“avui tinc la tarda lliure, puc anar al 
supermercat o puc acompanyar-te a 
ASPAS”. 
 
- Resistir el reflex de corregir i dir a la 
família o persona el què ha de fer. Si 

som una família que ha passat per una 
situació similar, si la família de recent 
diagnòstic ens pregunta sí que es pot 
parlar en primera persona de com ho han 
viscut o què va ser el que més els va 
ajudar. Si no has passat per una situació 
així o no saps si la família vol la teva 
opinió, evita frases com “Ara el que ha 
de fer és ser forta”, “Posa't tranquil”. 
Opta per ser sincer si no saps què dir o 
simplement pregunta “se t'ocorre com 
puc ajudar-te?”. 
 
No es fa més present aquell que més 
parla. Acompanyar i secundar és com un 
ball, existeix un ritme que ha de ser 
respectat. És l ícit voler alleujar el 
sofriment dels que estimem, però 
normalment no ho fan les paraules sinó 
els gestos, la presència i la disposició 
d'escoltar i validar tot el que una família 
sent en un moment tan delicat com 
l'arribada d'un diagnòstic, sigui o no 
esperat.
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Mónica Peralta. Psicóloga Col. B-02470 
 
El joc és una eina indispensable a l'hora 
de realitzar una intervenció psicològica 
amb nens i nenes, ja que afavoreix la 
projecció de situacions que poden estar 
alterant el seu benestar, donant peu al 
fet que mitjançant el joc, el o la 
professional i el nen o nena puguin anar 
introduint altres alternatives de resolució 
de problemes que fins avui no es 
donaven. Quan es juga, és més fàcil 
donar peu a projectar escenes, 
representant-les en tercera persona, ja 
que això permet la llibertat de jugar de 
manera simbòlica sense que el focus 
estigui en el propi nen o nena. 
Igualment, més enllà de ser una 
estratègia terapèutica molt útil en la 
infància, el joc és una fantàstica eina per 
a les famílies, no sols per a estimulació 
del l lenguatge en persones amb 
discapacitat auditiva, sinó també per la 
quantitat de recursos que ofereix al llarg 
del desenvolupament de la persona, fins 
i tot més enllà de l'adolescència. 
Són molts els tipus de jocs que podem 
introduir a casa i la majoria s'apliquen de 
manera natural. De forma resumida, en 
aquest article es pretén categoritzar-los 
de cara a poder focalitzar-nos en uns 
més que altres segons l'etapa evolutiva o 
necessitats de la persona amb 
discapacitat auditiva. El joc permet una 
unió que al llarg de la vida afavorirà la 
comunicació amb els nostres fills i filles. 
 
Com aprenen segons el tipus de joc? 
 
1. Jocs físics que tenen a veure amb el 
seu maneig, la mobilitat i l'activitat física, 
fomenten la coordinació: 
• Joguines de transport: patins, bicicleta, 
cotxe, tricicle. 
•Joguines per a jugar a l'aire lliure: zona 
d’arena amb pales i galledes, i 
gronxadors. 

• Jocs actius: la corda, l'elàstic, 
l'amagatall, “pilla-pilla”, el mocador, “un 
dos tres aneguet anglès”. 
2. Jocs de manipulació que permeten 
explorar i manipular portant ells i elles  el 
control de la situació: 
• Jocs de construcció, cubs encaixables, 
puzles, pintar, retallar, plastilina, etc. 
3. Jocs que requereixen unes normes i 
podem actuar de models: 

• Jocs de taula tipus: dominó, cartes, 
linx, etc. 
4. Joc simbòlic: és el que es dona amb 
“representacions de coses” i en el qual 
val la pena detenir-se en profunditat ja 
que és un joc molt beneficiós que els 
permet resoldre coses per ells i 
mateixos, a més de anar diferenciant poc 
a poc el que és real del que no ho és. Un 
aspecte bàsic que es dóna amb aquest 

El joc és una eina indispensable 
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tipus de joc és que permet experimentar 
amb les emocions nostres i dels altres: 
• Racons simbòlics amb llocs de la casa: 
cuina, cotxe, saló, neteja, etc. 
• Activitats imaginàries: la compra, 
hospital, restaurant, … 
El joc simbòlic permet al nen o nena convertir 
la seva habitació, el menjador i la cuina 
(zones de joc simbòlic) en un castell, un bosc, 
una selva o qualsevol espai que pugui o 
vulgui imaginar-se: un coixí en un escut, una 
galleda de platja en un fantàstic barret o una 
tela en la millor de les disfresses. 
 
Per tot això, quan observem a casa als 
nostres fills/filles jugant a “fer com si”, 
obtenim una valuosa informació de com 
són, les seves pors, confl ictes, 
preocupacions, desitjos,… És convenient 
observar el seu joc, asseure'ns al seu 
costat intentant no intervenir ni criticar-
los o dirigir-los, i si ens conviden a 
participar, ho fem, però deixant que 

siguin ells i elles els que dirigeixin el joc. 
Les persones adultes, a vegades sense 
adonar-nos, podem enviar-los informació 
del tipus: “així no és, es fa d'aquesta 
manera…”. Si ens conviden a jugar, 
endavant! Podem ajudar-los a estimular 
les seves associacions d'idees, a 
relacionar els elements del joc, 
comprendre les seqüències, avançar cap 
als conceptes i enriquir la seva fantasia i 
la seva capacitat per a pensar. 
 
Sabem el difícil que és trobar aquests 
moments avui dia, però busquem la 
qualitat i no la quantitat, i quan ho fem 
intentem mantenir una actitud proactiva i 
mostrar-nos disponibles en exclusiva, 
sense mòbil, sense fogons, sense 
rentadora o sense comandament … que 
siguin ells i elles els que decideixin jugar. 
D'aquesta manera contribuirem 
enormement a: 
• Desenvolupar el llenguatge. 

• Comprendre i assimilar l'entorn que els 
envolta. 
• Aprendre i practicar coneixements 
sobre els rols del seu entorn. 
• Afavorir la imaginació i la creativitat. 
• Contribuir al seu desenvolupament 
emocional. 
• Treballar la frustració (perdre). 
• Treballar la paciència (esperar el torn). 
• Millorar l'esforç (tornar a intentar-ho). 
• Estimular la seva reflexió i els valors 
familiars. 
• Conèixer millor al nen o nena 
(predomini del joc), els seus gustos, els 
seus empipaments, etc. 
• Que coneguin la nostra millor versió, 
relaxada, sense empipaments. 
 

Recordem que: 
“Els nens no diuen: “vaig tenir un dia 

difícil. Podem parlar? 
Ells diuen “jugues amb mi?”  

 Lawrence J. Cohen. 

ARTICLES I ENTREVISTES
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Adolescència i rebuig sobtat a les pròtesis. 
Què està passant?
Rocío Reyes, Psicóloga 

col. B-02821 
 
L'adolescència és el 
període de transició a la 
vida adulta en el qual es 
donen importants canvis 
a nivell biològic, 
psicològic i social. En 
aquestes edats, les 
relacions interpersonals, 
sobretot amb els iguals, 
es viuen de manera 
intensa. L'autoestima, 
l'autoimatge corporal, la necessitat 
d'agradar i que els acceptin, la por al 
rebuig social i el desig d'experimentar 
cobren molta importància. 
 
Tenint en compte l'anterior, no és 
d'estranyar que en l'etapa infantil trobem 
acceptació cap a la pròpia discapacitat 
auditiva (DA) i les ajudes tècniques; i que 
en arribar a l'adolescència, de sobte 
comencin a mostrar un cert rebuig, 
necessitat d'amagar les seves pròtesis o 
de “oblidar-se-les a casa” o fins i tot 
mostrin menor interès per sortir amb les 
seves amistats. 
 
Així doncs, un dels aspectes que cobrarà 
importància en aquesta etapa serà 
l'autoestima i l'acceptació que cada 
persona té de si mateixa. En aquest 
sentit, el que opinin els altres iguals d'un 
mateix o una mateixa (cosa que en 
l'etapa infanti l  manca de tanta 
importància) influirà molt en com cada 
adolescent es veu, en com vol ser i en 
com vol que el vegin. Llavors, apareixen 
per a tot el col·lectiu adolescent un gran 
al· luvió de preguntes, sensacions, 
emocions i vivències fins ara 
desconegudes que poden influir en la 
seva autoestima. Per a alguns i algunes 

adolescents amb DA, la condició de la 
seva sordesa pot ser un afegit més que 
influeixi en aquesta. 
 
Per tant, encara que hagin viscut la DA 
com una cosa natural que forma part 
d'ells i elles en l'etapa infantil (amb un 
gran suport segurament del seu entorn), 
a l'adolescència és molt comú que 
novament es facin moltes preguntes i 
apareguin noves pors afegides a les 
habituals de l'edat. No és estrany que es 
preguntin què pensen la resta dels seus 
iguals, que aparegui por al fet que els 
vegin inferiors o més febles per 
necessitar ajuda extra d'unes pròtesis o 
por de provocar sentiments de pena en 
els altres, ser el centre d'atenció o que 
siguin etiquetats com “el sord o la sorda” 
de la classe o del grup. La imatge 
corporal és un altre aspecte molt 
important en aquesta edat i és freqüent 
trobar-se amb adolescents que viuen les 
pròtesis com alguna cosa que la danya. 
Totes aquestes preguntes i pors, poden 
afectar la seva autoestima, el seu estat 
d'ànim i la seva actitud davant la DA i les 
seves pròtesis. No ha de passar 
desapercebut, que aquestes últimes són 
l'indicatiu que fa més fàcil identificar-los 
com a persones sordes, i d'aquí, que en 

aquesta etapa 
puguin mostrar 
rebuig cap a elles i 
fins i tot, culpar a la 
pròpia DA del 
negatiu que sentin 
que els passa. 
 
Un altre dels 
principals canvis que 
es dóna en aquesta 
etapa, té a veure 
amb la part 
a c a d è m i c a . 

Normalment s'enfronten a un canvi de 
centre educatiu, a un nou equip docent 
amb el qual és possible que no sentin la 
mateixa protecció, una major exigència 
acadèmica i nous companys i 
companyes. Això pot comportar 
començar de nou a comunicar-se, a 
donar a conèixer què necessiten o com 
ho necessiten per a comprendre i 
escoltar millor i a enfrontar-se a noves 
preguntes sobre la seva sordesa afegides 
a la resta de dubtes que per l'etapa en la 
qual estan, és natural que apareguin. 
 
És per tot l 'anterior que, davant 
adolescents amb DA que comencen a 
mostrar rebuig cap a la seva persona o 
l'ús de pròtesis i fins i tot culpin a la DA 
de tot el dolent que els pugui ocórrer, és 
necessari dedicar-los un temps d'escolta 
i diàleg per a poder mostrar-los 
comprensió. El fet que puguin expressar 
el què els passa ja pot ajudar-los a 
rebaixar tensió i alleujar el seu dolor. 
Validar-los com se senten, ajudar-los a 
trobar i recordar el benefici de l'ús de les 
pròtesis, donar-los un temps per a poder 
anar assimilant tots els canvis i 
acompanyar-los en aquesta etapa amb 
afecte, comprensió i suport és essencial 
per al seu benestar i autoestima.
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Impacte de la discapacitat auditiva en 
adults (aïllament)
Lluís Soler Prats. Psicólogo col. B-1507 
 
Quant la discapacitat auditiva (DA) irromp 
en la vida d’una persona adulta, un dels 
efectes que s’observa quasi en la 
totalitat dels casos és la tendència a 
l’aïllament social. Des de l’entorn més 
proper a la persona afectada es sol 
indicar, a vegades fins i tot amb un to de 
retret, que “…és que ha canviat: s’aïlla”. 
Hi ha diversos factors que poden conduir 
a aquest aïllament.  
 
Primerament, una crisi personal del tipus 
que sigui pot dur associada un baix estat 
anímic que es manifesti entre d’altres 
coses amb tendència a l’aïllament.  
 
Però un factor evident, en el cas 
específic de la DA, és la repercussió que 
aquesta té en la comunicació. En les 
situacions que requereixen comunicació 
oral la persona amb DA presenta unes 
limitacions a nivell de comprensió que la 
duen a fer un sobreesforç per a intentar 
combatre-les. Això i la tensió que li 
suposa el temor a no comprendre bé i tot 
el que se’n pugui derivar (malentesos, 
errades, incomprensió i burles) poden fer 

que acabi percebent l’acte comunicatiu 
com una veritable amenaça a evitar.  
 
A més, les interaccions socials es poden 
donar en contextos gens favorables per a 
la persona amb DA, que afegeixen 
dificultats al fet mateix d’escoltar menys. 
Sovint tenen lloc en ambients sorollosos, 
concorreguts, i en companyia de grups i 
per tant, de més d’un interlocutor 
possible. En aquest sentit, la pròpia 
dinàmica de les reunions de grup, amb 
converses solapades, interrupcions, i on 
l’emissor pot anar canviant, resulta 
especialment difícil per a la persona amb 
DA.  
 
D’altra banda, si ens remetem a aquell 
missatge primer “és que t’aïlles” (però 
n’hi podríem afegir d’altres) veiem com 
du implícita la idea que es 
responsabilitza a la persona amb DA: “tu, 
t’aïl les” i no pas “la DA t’aïl la i la 
societat, nosaltres, no fem prou per a 
integrar-te”. El desconeixement o 
incomprensió social del que és la DA i el 
què implica reforça la idea per part de la 
persona amb DA que “això m’ha passat a 
mi i els altres no en tenen la culpa”, per 

la qual cosa creu no estar legitimada per 
a demanar i/o exigir als altres canvis per 
afavorir la seva integració, i sent que és 
una “càrrega”, una “molèstia” pels 
demés perquè els ha de demanar “que li 
repeteixin” o els ha de recordar 
constantment que no hi sent, per 
exemple.  
 
Un altre factor que evidencia aquest 
aïllament és el contrast respecte l’etapa 
com a normoient. Així, com més 
extravertida, activa i sociable hagi estat 
la persona abans de la pèrdua auditiva, 
major és l’aïllament que es posa de 
manifest, fet que es veu modulat també 
per factors com el grau de sordesa o si 
aquesta ha estat més o menys 
progressiva.  
 
La persona afectada haurà d’anar 
explorant els seus límits per a trobar 
noves formes de relació social. El seu 
entorn haurà d’acceptar també la DA de 
la persona en qüestió, entendre que ja no 
pot ser com quan no tenia DA i respectar 
que aquella posi límits per a no creuar la 
fina línia que hi ha entre no gaudir ja de 
determinades situacions i el patir-les.
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Joana 
Hola, sóc na Joana i aquesta és la meva 
història.  
 
Tenc Hipoacúsia sensorial de naixement i 
no detectada fins als 6 anys a l’escola, 
perquè sempre tenia problemes per 
entendre als professors. A partir d’aquí, a 
l’edat adolescent, no vaig acceptar mai 
la meva discapacitat, per no sentir-me 
diferent als meus amics i ningú es va 
donar compte fins ara, fa ja tres anys, on 
varen començar els meus problemes. 
 
No he necessitat mai els audiòfons 
perquè he tingut l’avantatge de poder 
defensar-me llegint els llavis, però a 
causa de la pandèmia i l ’ús de les 
mascaretes, a la feina vaig tenir el gran 
problema, perquè no em podia 
comunicar amb la gent. Això causà un 
problema per l’empresa, ja que sentien 
que jo era una càrrega per ells, i la seva 

decisió va ser que em 
cerques una feina 
adaptada al meu 
problema, i desprès 
d’això, va començar 
la meva depressió i la 
baixa laboral.  
 
A partir d’aquí, vaig 
decidir que la millor 
opció era acceptar la 
meva sordesa amb 
l’ajuda dels audiòfons, 
als quals em vaig 
adaptar molt bé, però 
emocionalment això 
em va derivar a una 
depressió, perquè 
això em feia sentir diferent a les 
persones normals (encara avui tinc 
problemes i obstacles a la meva vida 
social). Vaig necessitar l’ajuda d’un 

psicòleg i vaig optar per anar a ASPAS, i 
gràcies a en Lluís i les seves teràpies, he 
après a acceptar la meva discapacitat i 
dur una vida normal. 

Des de molt petitona em van 
diagnosticar hipoacúsia severa i 
fins als meus 26 anys vaig portar 
audiòfons, la meva vida va ser 
normal com la de qualsevol 
normoient. Fins que a principis de 
2020 vaig començar amb acúfens, 
una cosa insuportable però amb 
els que vaig haver d'aprendre a 
viure, de sobte em vaig adonar 
que vaig perdre audició en una 
oïda i en unes audiometries es va 
veure clarament que era una 
pèrdua que no recuperaria i em 
van aconsellar l'implant coclear. 
No donava crèdit. No ho podia 
entendre. Saps que una vegada 
passes per aquí ja no hi ha marxa enrere i 
per això em va costar decidir-me. Llavors, 
vaig buscar històries, vaig escoltar 
testimonis d'usuaris bilaterals, em vaig 

informar moltíssim i això va ser el que em 
va ajudar a entendre que tan dolent no 
seria, però vaig comprendre que si no ho 
passes, no t'ho pots ni imaginar. El 18 de 

febrer de 2021 vaig 
passar per quiròfan i fins 
aquell moment (gairebé 
1 any) vaig haver 
d'aprendre a viure amb 
una oïda i em vaig 
adonar que no tenia 
qualitat de vida. Ara 
miro enrere i el procés 
va ser difícil d'assimilar i 
passar, però creieu que 
a tots aquells que hagin 
de prendre la decisió 
serà sempre la correcta. 
El suport del teu entorn: 
familiars, amics, 
aud iop ro tess i s t es , 
otorr inolaringòlegs, 
logopedes i de cada 

professional va ser molt important. Avui dia, 
tinc una millor qualitat de vida i en cada so i 
paraula que escolto creix el meu orgull i els 
del meu voltant.

Sandra
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José
A la revista que tens a les mans, hauràs 
llegit termes associats al sistema auditiu, 
com a sordesa, hipoacúsia i implants 
coclears, però no tant termes com 
acúfens (també anomenats Tínnitus, del 
llatí “dringo”), que només pot sentir qui 
ho pateix. No és considerada una 
malaltia. Poden ser puntuals (un concert, 
una manifestació, estar al costat d'un 
altaveu en una discoteca). Existeixen 
pulsatius, d'origen psicològic, o causats 
per l'efecte secundari d'algun 
medicament. No té cura ni solució. Ho 
sofreix el 3% de la població mundial i tal 
vegada tu ets una d'aquestes persones. 
 
En el meu cas els sofreixo des de fa 12 
anys, van aparèixer després d'estar 
treballant en un ambient sorollós (més de 
120 Db.). Em vaig acostumar al soroll i 
en aquell moment mai vaig pensar que 
necessités protecció auditiva. Resumint 
molt, les cèl·lules ciliades de la meva 
oïda interna es “van marcir” i com a 
resposta, el cervell al no rebre senyal, 

“inventa” un so, en el meu cas és un 
mescla de les cigales que sentim pel 
camp i el soroll que fa una màquina de 
disc quan talla. Des d'aquell dia ja no 
recordo el què és el silenci. 
 
Lo incapacitant que pot arribar a ser és 
subjectiu. Per a mi, des de llavors els 
meus dies es resumeixen en: 
suportables, insuportables i infernals. Em 
va costar moltíssim acceptar la situació. 
Una de les coses que més trobo a faltar 
és llegir un llibre, ja que és pràcticament 
impossible concentrar-se. A part de la 
pèrdua auditiva que porta aparellada, 
vaig desenvolupar hipoacúsia, una 
resposta hipersensible del cervell davant 
els sorolls a un cert volum, les sirenes de 
les ambulàncies, els crits dels nens a 
l'escola, un restaurant ple de gent o la 
televisió massa alta. Poc a poc vas 
evitant situacions i llocs on hi ha soroll 
per autoprotegir-te, et vas emmurallant i 
deixes de fer moltíssimes coses, tot el 
“sonor” et molesta i en els dies dolents, 

no aguantes res, no pots mantenir una 
conversa. 
 
Afortunadament per a mi, vaig trobar 
ASPAS, vaig anar a una primera 
entrevista i allà vaig conèixer a Rocío 
Reyes, psicòloga en el centre, la qual 
m'ha guiat en aquest procés per a trencar 
amb rutines molt rígides que havia 
adoptat durant tot aquest temps, i obrir-
me els ulls i aprendre a separar el que de 
veritat pot fer-te mal del que pot semblar 
amenaçador i no ho és en realitat. En tots 
aquests anys he conegut a desenes de 
professionals, otorrinolaringòlegs, 
psiquiatres, psicòlegs, infermeres, 
audioprotesistes, etc… Però mai he 
conegut a ningú tan professional, 
empàtica, amb tantes ganes d'ajudar-te, 
implicant-se amb tu al 100% en el centre 
durant les sessions, et sents comprès, en 
un ambient segur, pròxim, en el qual pots 
parlar del teu problema amb normalitat. 
No et curaran, però si t'ajudaran a que 
millori la teva qualitat de vida.
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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.

Què poden sentir els germans i germanes de persones 
amb discapacitat auditiva (DA) en la infància?
En la majoria d'ocasions, tenir un nen o 
una nena amb DA representa, sobretot al 
principi de la detecció, dedicar una gran 
quantitat de temps, esforç i recursos cap 
a ell o ella perquè pugui disposar de 
totes les ajudes disponibles i aconseguir 
la qualitat de vida que tot pare i mare 
desitja per als seus fills i filles. 
 
No obstant això, aquesta dedicació pot 
ser viscuda per la resta de fills i filles 
com falta de temps cap a ells i generar 
un ventall d'emocions i vivències que 
poden anar des de la comprensió i 
sobreprotecció també als seus germans i 
germanes, fins a la presència de gelosia, 
ràbia i indignació per no tenir l'atenció 
que desitjarien. 
 
Així doncs, de quina manera els pares i 
mares poden contribuir al fet que els 
germans i germanes puguin sentir que 
també reben atenció i els estimen igual? 
 
Les persones especialistes de la salut 
mental recomanen que es puguin 
organitzar activitats en família que 
puguin contribuir a l'empatia, sensibilitat 
i enfortiment del vincle entre els seus 
membres. Els jocs cooperatius, espais 
per a comentar el dia de cada persona 
membre i que tinguin el seu moment per 
a identificar i expressar les seves pròpies 
necessitats o emocions són vitals en 
aquesta etapa. 
A més, buscar moments sols amb els 
altres fills i filles de manera regular, on 
es pugui donar espai a les seves 
emocions, a aclarir els seus dubtes i a la 

diversió amb activitats que els agradin, 
és important perquè puguin sentir-se 
amb el mateix reconeixement. Encara 
que per al fill o filla amb DA en moltes 
ocasions les seves activitats siguin anar 
a logopèdia, a suport a l'aprenentatge, a 
l'otorrinolarongòleg, …, els germans i 
germanes, sobretot en edats molt 
primerenques, poden no comprendre que 
no és una cosa divertida i percebre que 
van a llocs que ells o elles no poden anar 
i fan activitats que ells no poden fer, i ho 
poden viure com que reben menys o 

tenen menys drets. 
Una de les trampes en les quals és fàcil 
caure com a pares i mares, és atribuir i 
exigir als altres nens i nenes més 
responsabilitats i major comprensió amb 
els seus germans o germanes amb DA 
pel fet que no la pateixen, sense tenir en 
compte el seu nivell de maduresa, la 
seva edat i les seves necessitats. En 
aquest sentit, aquestes nenes i nens 
poden desenvolupar una actitud 
sobreprotectora amb els seus germans o 
germanes o bé, gelosia o ràbia per tenir 
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més responsabilitats o culpabilitat per 
voler reclamar alguna cosa als seus 
progenitors o sentir-se així respecte als 
seus germans o germanes amb DA. És 
per això, que establir aquest temps 
personal tot sol permet resituar-se i 
detectar les necessitats i oportunitats 
que els altres fills i filles també tenen. 
 
En moltes ocasions, la gelosia i la ràbia 
poden aparèixer a causa de la falta 
d'informació sobre el qe està passant a 
casa, el per què s'està dedicant major 
esforç o temps a l'altre germà o germana 
o per la curta edat de nen o nena i la 

baixa comprensió que encara presenta. 
Estar alerta a les seves reaccions, validar 
les seves emocions, que sentin 
comprensió, facilitar-los la informació 
necessària a cada moment del procés i 
que formin part d'ell pot ajudar a 
gestionar aquestes emocions. 
 
No obstant això, altres emocions i 
actituds que poden aparèixer en 
aquestes nenes o nens són majors 
nivells de resil iència, de 
desenvolupament d'estratègies 
d'afrontament adaptatives, d'empatia 
des d'edats ben primerenques, i recursos 

i habilitats de comunicació i de vincle 
amb els seus germans i germanes amb 
DA a causa dels seus aprenentatges des 
d'edats primerenques a situacions 
relacionades amb la discapacitat. 
 
En definitiva, és natural que davant una 
situació nova, una nena o un nen pugui 
sentir un gran ventall d'emocions i 
sensacions i que no tots i totes les 
gestionin d'igual manera. En aquest 
sentit, la reacció dels seus progenitors i 
la resta de l'entorn davant aquesta 
situació és clau per a poder guiar-los i 
ajudar-los en la gestió i expressió de les 
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Totes les famílies volen el millor per als 
seus fills i filles, alguna cosa que és 
totalment natural i necessari perquè, de 
tots els éssers vius, els humans som els 
que més temps depenem d'una persona 
adulta per a la nostra supervivència. Així 
mateix, d'una generació a una altra els 
progenitors tendim a evitar que la nostra 
descendència passi per les nostres 
mateixes dificultats. Si a més, el nostre 
fill o filla té una discapacitat auditiva, de 
manera instintiva podríem travessar la 
barrera de la protecció cap a la 
sobreprotecció. 
 
I és que no és fàcil saber on està la línia, 
ja que dins el “voler el millor” per a ells i 
elles podria incloure's evitar-los el 
sofriment, i  és aquí quan convé 
diferenciar entre el que seria provocar un 
mal o acompanyar-los en el procés 
d'aprenentatge per a tolerar la frustració, 
prendre decisions, posar límits i vetllar 
per la seva autonomia. 
 
És aquí, quan parlem d'autonomia, on 
hem de posar especial cura. Pot passar 
que vegem als nostres fills i filles feliços 
perquè ho fem tot per ells i elles, però 
l'única cosa que estem fent és evitar la 
frustració que tindrien si els demanem 
que ho facin sols o soles. 
 
En altres articles s'ha parlat de com 
detectar la sobreprotecció i com 
començar a introduir canvis, que de 
forma resumida seria: mostrar confiança, 
donar oportunitats i fomentar la seva 
autonomia. 
 
Ara toca parlar de les conseqüències a 
llarg termini que pot implicar privar-los 
d'aprenentatges evolutius i molt 
necessaris. De forma resumida, tenir un 

estil sobreprotector amb els nostres fills i 
filles augmentaria la probabilitat de: 
- Dificultat per a resoldre problemes. 
- Sentiments d'incapacitat. 
- Elevada inseguretat. 
- Falta de relacions socials. 
 
I és que cada vegada existeixen més 
estudis que detecten que unes certes 
regions del cervell (com el lòbul 
prefrontal) no s'estimulen prou quan 
sobreprotegim. Això explicaria que les 
persones joves que en la seva infància 
han tingut persones que s'han ocupat de 
tot (tenint ells i elles la capacitat de fer-
ho), siguin els que mostren més 
dificultats a l'hora de solucionar 

problemes o afrontar situacions difícils. 
De manera que, a nivell cerebral existiria 
una falta d'estimulació de l'àrea que 
s'ocupa d'aquestes tasques, donant lloc 
a altres conseqüències més emocionals 
com la manca de confiança en un 
mateix, afectant també l'autoestima. 
 
I és que actes tan simples com ajudar als 
fills i filles sense que ho demanin (essent 
capaços), transmetre'ls les nostres pors i 
dubtes, excusar-los dels seus oblits, 
gestionar-los el seu armari i la seva 
agenda, també són una forma de 
sobreprotecció que, si no aconseguim 
equilibrar, els resta cada dia la seva 
capacitat d'autonomia una mica més. 

Quines són les conseqüències de la 
sobreprotecció?
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Els grups d'ajuda tenen un l larg 
recorregut com una de les eines 
possibles en el tractament 
psicoterapèutic d'un ampli ventall de 
problemàtiques. Poden aportar 
importants beneficis per a la persona 
participant, si bé cal tenir en compte 
també algunes consideracions. 
 
Sense entrar en les particularitats que 
pugui tenir un o un altre grup pel que fa 
al seu funcionament, podem convenir 
que bàsicament consisteixen en grups 
estables de persones que es reuneixen 
regularment per a compartir vivències en 
relació a una problemàtica comuna i que 
solen estar conduïts per un o una 
professional amb coneixements sobre la 
matèria. 
 
Un dels aspectes essencials dels grups 
d'ajuda és, sens dubte, que permeten 
als participants compartir. Sovint, les 
persones, immerses en el seu propi 
procés, tenen el malestar afegit de 
percebre que són especialment 

desafortunades per t robar-se en 
aquesta s i tuació i  que no l 'estan 
gestionant com haurien, la qual cosa 
sol implicar sentiments de solitud i 
culpa respect ivament.  Quan el 
problema és compartit, té un primer 
efecte de descàrrega (es comparteix la 
càrrega): pel simple fet de verbalitzar-
lo, d'exposar-lo davant els altres, la 
persona se sent alleujada, ja que en 
moltes ocasions ha “encapsulat” el 
problema precisament per sentir que 
ningú més podria comprendre-ho, o 
fins i tot per a no sentir-se jutjada. El 
que mou precisament a la persona a 
exposar el seu problema, és el fet de 
constatar que els altres es troben en 
una si tuació molt  semblant i  amb 
der ivades emocionals, 
comportamentals, etc, comparables a 
la seva. Així, la persona perd la por a 
no ser compresa/jutjada per la resta, ja 
que es veu identificada. 
 
Si bé, com s'ha dit, les vivències entre 
les persones participants són 

comparables, no totes elles es troben en 
el mateix punt del procés. Així, a 
aquelles que porten poc temps i gràcies 
al testimoniatge de les quals tenen més 
experiència, els pot ser útil anticipar les 
fases que cal esperar, el com gestionar 
determinades situacions i, si és el cas, 
sentir-se reconfortades davant la 
perspectiva de millora. D'igual manera, 
aquelles amb major trajectòria, i més 
quan es tracta de processos llargs, 
poden prendre consciència del camí 
recorregut i dels assoliments aconseguits 
gràcies al testimoniatge de les que 
l'inicien. 
 
En aquest sentit, la connexió des de 
l'emocional, des de l'empatia que 
proporciona l'experiència comuna, pot 
resultar molt potent a nivell terapèutic. 
 
Amb tot, cal tenir en compte que malgrat 
tractar-se problemàtiques amb un clar i 
comú denominador, cada cas té les 
seves particularitats. Això fa que la 
informació que sorgeix en la sessió 
grupal hagi de ser a vegades matisada, 
contextualitzada per part del professional 
a causa de les singularitats de cada cas 
per tal que no es generin, per exemple, 
falses expectatives. 

Em pot ajudar assistir  
a un grup d'ajuda?
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En els últims anys, la majoria de les 
persones amb sordesa comuniquen en 
llengua oral i es troben preparades per a 
viure de manera autònoma i 
independent. No obstant això, en 
determinades situacions d'interacció 
amb l'entorn, poden trobar-se amb 
limitacions en l'accés a la informació i a 
la comunicació, a causa de la falta de 
provisió de mesures i de productes de 
suport que proporcionen accessibilitat 
auditiva i a la comunicació oral. 
 
Aquesta absència d'accessibilitat, fins i 
tot la falta de publicitat de recursos 
accessibles disponibles, condiciona i 
l imita, en moltes ocasions, la seva 
participació en l'àmbit cultural. 
 
El fet que els espais i activitats culturals 
manquin de productes de suport a 
l'audició i a la comunicació, com el bucle 
magnètic o el subtitulat, provoca que 
aquests mitjans es desconeguin i no 
penetri en la consciència social el seu 
reconeixement com a recursos per a 
l'eliminació de barreres, ni progressi, en 
conseqüència, la seva aplicació com a 
mesures que garanteixen la inclusió i els 
drets de les persones amb sordesa. 
 
L'accessibilitat en els espais i activitats 
culturals (museus i exposicions, 
cinemes, teatres…) contribueix a 
progressar en l'eliminació de les barreres 
de comunicació que afecten un nombre 
important de persones amb problemes 
auditius i en l'aplicació de la legislació 
existent sobre la matèria, perquè 
l'adopció d'aquestes mesures està 
regulada des de fa temps al nostre país, 
en el qual comptem amb un ampli marc 
normatiu que garanteix els drets de les 
persones amb discapacitat en relació 
amb l'accessibilitat. 

Per a prevenir la discriminació i l'exclusió 
de les persones sordes s'ha de tenir en 
compte: 
 
Bucle magnètic: és un sistema 
normalitzat a nivell mundial, compatible 
amb les pròtesis auditives, que es 
rendibilitza de manera immediata, sent 
fonamental la seva alta rendibilitat social. 
Facil ita l'accessibil itat auditiva en 
l'entorn i possibilita la comunicació als 
usuaris d'audiòfons i/o implants auditius. 
 
On és necessari un bucle magnètic? 
Pot uti l itzar-se en qualsevol espai, 
existint diversos tipus en funció de la 
situació i/o dimensió de l'espai a adoptar 
(bucles de sala, bucles de taulell i bucles 
d'ús individual). En els dos primers tipus, 
el bucle queda instal·lat de manera fixa; 
en el tercer cas, són bucles que poden 
estar a la disposició del públic en funció 
de cada necessitat. 
 
Es precisa la seva instal· lació en 
taquilles, en sales amb microfonia i 
megafonia (sales de cinema i 
d'espectacles de música i dansa, espais 
escènics, teatres, auditoris…). Així 
mateix, l'ús de bucles magnètics d'ús 
individual és molt úti l  en l'àmbit 
museístic, sent molt eficaç en les visites 
guiades o en la seva adaptació a les 
audioguies. 
 
Subt itulat: garanteix el màxim 
d'accessibilitat a la informació a totes les 
persones sordes (siguin o no usuaris de 
pròtesis auditives), sent indispensable 
per a més del 98% de la població amb 
discapacitat auditiva que tenen la llengua 
oral com el vehicle de comunicació. 
 
On és necessari el subtitulat? El subtitulat 
ha d'emprar-se en les obres audiovisuals 

(cinema) i en qualsevol peça audiovisual, 
així com en les representacions escèniques, 
recitals, …, convertint-se en un producte 
de suport imprescindible per a les persones 
amb sordesa. 
 
També és un element essencial en les 
audioguies interactives, ja que el 
subtitulat secunda i garanteix l'accés als 
continguts i a la informació. 
 
Textos accessibles: els fullets divulgatius 
estaran també disponibles, en la 
corresponent pàgina Web, en format 
electrònic accessible. Estaran redactats amb 
llenguatge clar i senzill, evitant tecnicismes, 
en la mesura que sigui possible. Es 
recomana que els impresos d'ús més 
habitual disposin de versions de lectura fàcil. 
 
Informació de mesures d'accessibilitat: 
l'espai cultural informarà de les 
adequacions i recursos d'accessibilitat 
disponibles, i aquests estaran 
degudament senyalitzats. Tan important 
com la disposició de recursos que faciliten 
l'accessibilitat a les persones amb 
discapacitat, és donar-los a conèixer de 
manera suficient i reiterada en els 
diferents canals d'informació: Web, xarxes 
socials, fullets informatius, programes, 
canals de venda d'entrades, ... 
 
Així mateix, és fonamental que el 
personal d'atenció al públic estigui 
informat sobre aquests productes de 
suport, la seva ubicació i rebin unes 
pautes bàsiques sobre com dirigir-se a 
les persones amb discapacitat. 
 
La implantació de l'accessibilitat ja no és 
una qüestió que hagi de dependre de la 
major o menor voluntarietat o 
sensibilització. En els últims trenta anys 
s'ha produït una evolució social, política, 

Accessibilitat auditiva i a la comunicació 
de les persones amb sordesa



 | 21

ACCESSIBILITAT

tecnològica i legislativa que ens porten, més 
enllà de la millora de la qualitat de vida, a 
parlar de garantia de drets i de les persones 
amb discapacitat com a subjectes de dret. 
 
I amb aquesta garantia, tots podrem gaudir 
de la mateixa oferta cultural, en igualtat de 

condicions que la resta, amb la possibilitat 
de triar l'activitat cultural o d'oci que es 
desitgi realitzar, sense haver de dependre 
d'una sessió o un esdeveniment concebut 
específicament per a persones amb 
discapacitat, en un dia i horari concret. 

Autor: FIAPAS

Presentació del projecte de FIAPAS: instal·lació bucle magnètic al Teatre Real.
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El poder transformador de la Cultura
L’accés a la cultura és un dret, dignifica la persona i normalitza la seva inclusió plena a la societat

Apropa Cultura som una xarxa inclusiva de 
programadors culturals que ens unim per a 
facilitar l'accés a la cultura a les persones 
en situació de vulnerabilitat de la mà de les 
entitats socials. Obrim les portes de teatres, 
museus, auditoris i festivals perquè aquests 
col· lectius puguin gaudir de la nostra 
programació habitual. Facilitam, fomentam i 
dignificam l’accés a les propostes culturals 
a través d’una finestra única 
www.apropacultura.cat  
 
Creiem en el poder transformador 

de la Cultura 

 
La Cultura millora la qualitat de vida de les 
persones, té un efecte terapèutic,  alimenta 
el pensament crític i fomenta la integració de les persones a la 
societat.  
• Les sortides culturals generen il·lusió, emoció i vitalitat per 
sortir de la rutina i rompen amb l’aïl lament que sovint 
experimenten les persones amb discapacitats sensorials. 
• El teatre, les exposicions i els concerts estimulen el cos, el 
cervell i l’ànima. Allò lúdic esdevé terapèutic. 
• Viure una experiència cultural ajuda a crear noves vivències, 
fer noves amistats i eixamplar horitzons. 
• Gaudir de la cultura és crear hàbits saludables en el nostre 
projecte de vida en societat. 

 
Tots i totes ens hem emocionat, hem rigut o plorat 
gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, la 
cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, 
l’autodeterminació personal i la salut.  
 
L’objectiu de la xarxa Apropa Cultura és que més 
persones tinguin l’oportunitat de viure la cultura, 
fomentant una font de felicitat molt necessària. 
 
Establim ponts entre el món social i 

cultural 

 
La xarxa Apropa Cultura proposa i ofereix recursos 
de formació en arts per als professionals de l’acció 
social, per a que facin servir el teatre, la música i 
les arts plàstiques com una eina valuosíssima per 
millorar en el seu dia a dia amb les persones 

ateses. Per altra banda proposam també formacions en 
diversitat i accessibilitat per a professionals de la cultura. La 
transmissió generosa de coneixements és la clau per a que 
totes les persones puguem conèixer les realitats diverses i 
realitzar programacions culturals inclusives que contemplin les 
necessitats de totes les persones. En aquest sentir volem agrair 
a Fundació ASPAS la formació que oferiren al Museu d’Art Sacre 
de Mallorca per a mediadors de museus de la xarxa. D’aquesta 
manera podran acollir millor a persones amb discapacitat 
auditiva a les seves activitats.  
 
XARXA APROPA
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