Proveïdors recursos d’accessibilitat
Tipus
producte
Escenaris
accessibles

Col·lectiu
beneficiat

Proveïdor

Persones amb
mobilitat
reduïda

Servei de
Qualitat
Democràtica

Cost aproximat
Gratuït

Dades de contacte
qualitatdemocratica@terrassa
.cat
93 739 70 00 (a l’atenció del
Servei de Qualitat
Democràtica)

Observacions

Més informació i exemples d’ús

Els escenaris que presta el Servei de Qualitat Democràtica a
entitats i serveis municipals poden fer-se accessibles (muntant-hi
una rampa) perquè hi puguin pujar persones en cadira de rodes.
Cal reservar amb antelació.
COMPTE: Molts escenaris fixes existents també poden adaptar-se
si el Servei de Qualitat Democràtica hi instal·la al costat una petita
tarima amb rampa incorporada. De tota manera, cal consultar
cada cas amb el Servei de Qualitat Democràtica per valorar si
l’escenari i l’espai poden albergar la tarima i la rampa o, per
manca d’espai o alçada excessiva, no és possible.
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:

Espai físicament accessible

Intèrprets en
Llengua de
Signes
Catalana

Persones
sordes
usuàries de
llengua de
signes

FESOCA
(Federació
de persones
sordes de
Catalunya)

Variable segons la tipologia
de serveis. Els preus
orientatius per a actes públics
estàndard són 47€/hora per a
dies laborables fins a les
8pm. A partir de les 8pm i/o
cap de setmana: 57€/hora
Per a actes de més d’1 hora i
mitja, caldrà contractar 2
intèrprets.

interpretes@fesoca.org
93 498 76 52
ó
fesoca@fesoca.org
93 278 18 42
Pàgina web:
http://www.fesoca.org

Aquestes tarifes no apliquen
a serveis específics (mitjans
de comunicació, streaming, a
tercera llengua...) o
col·lectius (conferències o
cursos de mitja jornada o
jornada sencera...). En
aquests casos, consultar-ho
amb FESOCA.

Consultar amb l’entitat

Habitualment té un cost, però hi ha determinades situacions
gestionades des dels òrgans municipals en les quals el servei
d’interpretació pot ser gratuït (facilitar un tràmit municipal a una
persona sorda, facilitar la seva participació en un òrgan
participatiu...). Cal sol·licitar-lo amb la major antelació possible.
Podeu contactar amb oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat per
a assessorament.
Un acte públic que combini la interpretació en llengua de signes
(per a persones sordes signants) i el subtitulat en directe i el bucle
magnètic (per a persones sordes oralistes) es considera
plenament accessible per a persones amb discapacitat auditiva.

EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:

subtil@subtil.cat
Pàgina web: www.subtil.cat

Portal municipal: cessió d’infraestructures
http://www.terrassa.cat/cessio-d-infraestructura

La interpretació en llengua de signes d’actes públics permet fer
accessible la informació a les persones sordes signants en la seva
pròpia llengua.

L’acte disposarà d’interpretació en llengua de signes
catalana
Subtil.
Comunicació
i
Accessibilitat

Escenari amb rampa instal·lat al Centre Cívic Montserrat
Roig pel Dia internacional persones amb discapacitat 2016

L’acte disposa d’interpretació en llengua de signes
catalana sota demanda (cal reservar al correu
electrònic XXX o al telèfon YYY abans del
dia XX/YY/ZZ)

Intèrpret en llengua de signes catalana a la presentació del
documental Vides Diverses al Centre Cívic Ca n’Aurell
Tràmit online: Sol·licitud d'intèrpret per a persones sordes en
tramitacions municipals
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3061

Subtitulació
en directe

Persones
sordes,
persones amb
dèficit auditiu,
persones
grans, etc.

ACAPPS
(Federació
d’Associacion
s Catalanes
de Pares i
Persones
Sordes)

Actes públics de fins a 2
hores de durada, uns 450
euros. El servei inclou
subtitulació en directe i també
bucle magnètic eventual. Per
a altres horaris i detalls,
consultar preu amb l’entitat.

accessibilitat@acapps.org
T: 93 210 55 30
Mòbil: 620 993 422

Un acte que combini la interpretació en llengua de signes
(per a persones sordes signants) i el subtitulat en directe
i el bucle magnètic (per a persones sordes oralistes) es considera
plenament accessible per a persones amb discapacitat auditiva

Pàgina web:
http://acapps.org

EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:

ACAPPS també ofereix
serveis individuals de
subtitulació per assistir a
reunions de fins a 6-8
persones. Consultar preus.

Bucles
magnètics
portàtils

Persones amb
restes auditives
i usuàries
d’audiòfons
(sonotone) o
implants
coclears.

Subtil. Comunicació i
Accessibilitat

Consultar amb l’entitat

ACAPPS
(Federació
d’Associacion
s Catalanes
de Pares i
Persones
Sordes)

Actes de fins a 2 hores de
durada, uns 450 euros. El
servei inclou bucle magnètic
eventual i també subtitulació
en directe Per a altres horaris
i detalls, consultar preu.

L’acte comptarà amb subtitulació en directe.

subtil@subtil.cat
Pàgina web: www.subtil.cat
accessibilitat@acapps.org
T: 93 210 55 .30
Mòbil: 620 993 422
Pàgina web:
http://acapps.org

CAET
(Centre
d’Arts
Escèniques
de Terrassa)

Subtitulació en directe, instal·lació de bucle magnètic portàtil
i intèrpret en llengua de signes per a la taula rodona
“Sóc jove, sóc sord@” a la Biblioteca Central de Terrassa.

Un acte que combini la interpretació en llengua de signes
(per a persones sordes signants) i el subtitulat en directe
i el bucle magnètic (per a persones sordes oralistes) es considera
plenament accessible per a persones amb discapacitat auditiva
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
L’acte disposarà de bucles magnètics individuals.

ACAPPS també ofereix un
servei de préstec gratuït
durant 10 dies (prorrogables
fins a 20) de dues emissores
FM amb bucle magnètic
individual i d’un sistema Mini
MIC. S’adreça sobretot a
persones sordes que ho
necessitin per assistir a
reunions, cursos de
formació... però també ho
poden sol·licitar entitats.
Subtil. Comunicació i
Accessibilitat.

L’acte disposarà d’interpretació en llengua de signes
catalana, bucle magnètic i subtitulació
en directe sota demanda (cal reservar al correu
electrònic XXX o al telèfon YYY abans del
dia XX/YY/ZZ)

L’acte disposarà d’interpretació en llengua de signes
catalana, bucle magnètic individual i subtitulació en
directe.

Consultar amb l’entitat

subtil@subtil.cat
Pàgina web: www.subtil.cat

Gratuït

caet@terrassa.cat
93 733 81 40

El Teatre Alegria i el Teatre Principal disposen, des de finals de
2017, de dispositius individuals amb:
• bucle magnètic individual: Permeten que les persones
usuàries d'implant coclear o audiòfon, si activen la posició
"T" dels seus dispositius, rebin el so de l'escenari de
manera directa a les seves pròtesis auditives, beneficiantse d'una millor audició i eliminant el soroll ambient.
• So amplificat: Permeten que persones sense pròtesis
auditives, però amb dificultats d'audició, rebin el so de
l'escenari de manera amplificada a través d’auriculars.
Perquè el públic assistent pugui gaudir-ne, cal informar sempre
d’aquest nou suport d’accessibilitat en tots els materials de difusió
dels actes que organitzem en aquests teatres.
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
El teatre compta amb dispositius de so amplificat
i bucle magnètic individual

Dispositius de so amplificat i bucle magnètic individual
per al Teatre Alegria i el Teatre Principal

Subtitulació i
incorporació
de llengua de
signes a
vídeos

Persones amb
discapacitat
auditiva

Multisignes

Consultar amb l’entitat

multisignes@multisignes.com
97 210 29 07.

FESOCA
(Federació
de persones
sordes de
Catalunya)

Consultar amb l’entitat

fesoca@fesoca.org
93 278 18 42
o
domad@fesoca.org
93 351 00 33

Aquesta adaptació permet fer accessible la informació dels vídeos
a persones amb discapacitat auditiva. La combinació de les 2
mesures (llengua de signes catalana i subtítols), permet fer-ho
accessible a tot tipus de persona amb discapacitat auditiva (tant
usuària de llengua de signes com no). A més, cal tenir en compte
que molts cops, amb els mòbils, es reprodueixen vídeos en
silenci, així que la subtitulació permetrà augmentar la difusió a
altres públics també més enllà de les persones sordes.
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
Els audiovisuals que s’emetran a l’acte incorporen
subtitulació en català i interpretació en llengua de signes
catalana

Pàgina web:
http://www.fesoca.org
Audiodescrip
ció de vídeos

Persones amb
discapacitat
visual

Multisignes

Consultar amb l’entitat

multisignes@multisignes.com
97 210 29 07.

Vídeo Fira modernista 2017

Aquesta adaptació permet fer accessible la informació dels vídeos
a persones amb discapacitat visual.
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
Els audiovisuals que s’emetran a l’acte incorporen
audiodescripció.

Audiodescrip
ció d’actes i
d’espectacles

Persones amb
discapacitat
visual

Àgils
Comunicació

Consultar amb l’entitat

info@agilscomunicacio.com
93 112 79 96 / 627 476 122

Aquesta adaptació permet fer accessible la informació dels actes,
espectacles i representacions artístiques on la informació visual hi
tingui un pes important a persones amb discapacitat visual.
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:

L’espectacle incorpora audiodescripció en directe.

Materials en
Braille

Persones amb
discapacitat
visual

Subtil.
Comunicació
i
Accessibilitat

Consultar amb l’entitat

ONCE

Consultar amb l’entitat.

subtil@subtil.cat
Festival poètic Elixir 2017 (amb audiodescripció per a
persones cegues, així com subtitulació en directe i
interpretació en llengua de signes per a persones sordes)

Pàgina web: www.subtil.cat

CMCH@once.es
sbo.clientes@once.es

Aquesta adaptació dels textos impresos permet fer accessible la
informació impresa a persones cegues.

93 325 92 00 / 93 238 11 53
(Servei bibliogràfic de
l’ONCE)

EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
El programa de l’acte està disponible en Braille.

Dossiers en Braille amb adaptació dels textos i descripció de
les fotografies destacades de l’exposició fotogràfica
‘La Cultura Trenca Barreres’

Adaptació de
textos a
Lectura Fàcil

Adaptacions
cognitives

Persones amb
dificultats de
comprensió
lectora
(persones amb
discapacitat
intel·lectual,
persones
nouvingudes,
gent gran amb
deteriorament
cognitiu,
infants, etc.)

Associació
Lectura Fàcil

Persones amb
capacitats
diverses
(persones amb
malalties
neurològiques
o
degeneratives,
gent gran amb
deteriorament
cognitiu,
persones amb
discapacitat
intel·lectual,
persones amb
trastorn de
l’espectre
autista...)

Escola
d’Educació
Especial
Crespinell

Variable (depenent de
l’extensió del text,
del seu nivell de dificultat,
i de si demanem també
disseny gràfic, il·lustracions,
impressió etc.).

lecturafacil@cobdc.org
93 310 76 94

Aquesta adaptació dels textos (tant impresos com digitals) permet
fer accessible la informació a molts nous públics (persones amb
discapacitat intel·lectual, persones nouvingudes, nens i nenes,
persones grans amb deteriorament cognitiu, persones amb
dificultats de comprensió lectora...).
El proveïdor s’adapta a les diferents necessitats del client: pot
només adaptar textos, o pot incloure també disseny i maquetació,
o incloure també impressió i transport...

Consultar amb l’entitat.

Adaptació a Lectura Fàcil del quadríptic explicatiu
de la Masia Freixa.

EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:
El programa de l’acte està adaptat a lectura fàcil.

El cost dependrà de la
complexitat de l’adaptació. El
preu de referència és de 25
euros/hora/professional.

esc-crespinell@xtec.cat
93 780 55 33

Les adaptacions cognitives faciliten la comprensió dels espais i de
les comunicacions. Inclouen, entre altres estratègies:
• Pictogrames. Són un Sistema Augmentatiu i Alternatiu de
Comunicació (SAAC), és a dir, una manera de comunicarse diferent al llenguatge parlat. Serveixen per augmentar
o compensar les dificultats de comunicació verbal i
escrita. El portal www.arasaac.org conté la major base de
dades de pictogrames disponible i és el més utilitzat.
• Adequació de l’entorn. Entre altres, mitjançant
l’organització de les visites, la senyalització d’itineraris
que millorin l'activitat, la reubicació de mobiliari, eines
diverses que facilitin la participació, etc.
L’ús de pictogrames i l’adequació dels espais es pot
complementar, si s’escau, amb l’adaptació dels textos a lectura
fàcil (a càrrec, en aquest cas, de l’Associació de Lectura Fàcil)
EXEMPLES DIFUSIÓ ALS MATERIALS COMUNICATIUS:

Adaptació cognitiva de l’exposició fotogràfica
”La Cultura Trenca Barreres”.

L’activitat està adaptada cognitivament.

La informació inclosa en aquest document és només orientativa i no té validesa legal.
Sempre caldrà contrastar la informació amb les entitats proveïdores per conèixer les condicions exactes de cada recurs d’accessibilitat.
Podeu contactar amb l’Oficina de Capacitats Diverses o de Promoció de l’Accessibilitat
escrivint a oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat o a oficina.accessibilitat@terrassa.cat,
o trucant al 937 315 982,
per a suport, formació i assessorament en la implantació i difusió de mesures d’accessibilitat en els actes.

Data d’actualització de la informació: Juny 2018

