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La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) és una organització no
governamental (ONG) sense ànim de lucre fundada l'any 1979, que representa a la
comunitat sorda catalana i a les seves associacions afiliades, oferint els seus serveis a
totes elles.
Les finalitats i objectius bàsics, que es recullen en els estatuts pels quals es regeix, es
basen en la representació i defensa dels drets de les associacions membres i de totes
les persones sordes en general per aconseguir la seva plena participació i integració en
la societat actual. Bàsicament treballen per la inclusió social de les persones sordes a la
societat, potenciar els valors de la comunitat sorda i defensar els seus drets i
interessos, proporcionar informació i assessorament a entitats i institucions, promoure
la Llengua de Signes Catalana, vetllar per una educació i formació integral de les
persones sordes, l'accés als llocs de treball i la seva igualtat d'oportunitats d'acord amb
la Convenció Internacional de l'ONU sobre les Persones amb Discapacitat, vetllar per
una total eliminació de les barreres de comunicació, promoure la implantació de serveis
d'interpretació de la llengua de signes, i portar a terme accions per millorar les
polítiques sectorials de les persones sordes, així com millorar la qualitat de vida de les
persones sordcegues.
FESOCA disposa d'una àrea de treball específica de joventut que té com a objectiu
desenvolupar activitats i accions adreçades a aquest col·lectiu. Les barreres amb què
es troben les persones sordes es deuen fonamentalment al desconeixement i manca
d'informació sobre la situació d’aquest col·lectiu per part de la societat. De la mateixa
manera, sovint es fa una mala anàlisi de la realitat de les persones sordes i se'ls ofereix
una intervenció que no és necessària, mentre s'obvien problemàtiques que sí
requeririen del seu abordatge.
Els i les joves amb discapacitat auditiva es troben amb barreres a les diferents esferes
de la seva vida. En l'àmbit de l'educació, existeix un problema fonamental: no es
cobreixen totes les hores d'interpretació de llengua de signes a les classes, de manera
que moltes persones sordes es veuen obligades a allargar els seus estudis o fins i tot a
deixar d'estudiar. Pel que fa a l'àmbit laboral, les persones sordes molt sovint troben
limitada la possibilitat d'accés al treball amb el pretext de la dificultat de comunicació o
altres arguments. En ocasions, un nivell d'estudis baix, degut al fet que hem comentat
anteriorment, pot esdevenir un impediment per accedir a determinats llocs de treball.
En relació al transport públic, la situació està millorant i cada vegada resulta més
adaptat, però tot i així encara existeixen situacions en les quals les persones sordes
queden desinformades, com ara quan s'atura un tren i anuncien el motiu per
megafonia sense que hi hagi cap avís visual. En l'àmbit de les telecomunicacions
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encara existeixen molts programes sense subtitular, de manera que les persones amb
discapacitat auditiva veuen molt reduïda la programació disponible.
Aquestes són algunes de les problemàtiques que evidencien que encara resta molta
feina per fer en pro de la igualtat d'oportunitats i la inclusió de les persones sordes. Per
tot això, les entitats del CNJC:


Posen un cop més en valor la defensa de la igualtat d'oportunitats i la no
discriminació per qüestió de discapacitat, gènere, ètnia, origen, religió, etc.



Es comprometen a dur a terme en el marc del Consell una activitat formativa
per conèixer de prop la realitat del col·lectiu de persones joves amb
discapacitat auditiva.



Encoratgen al Govern de la Generalitat i la resta d'institucions competents a
treballar en els àmbits assenyalats en aquesta resolució per tal d'oferir una
millor qualitat de vida a les persones sordes.
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