AMB PREC DE PUBLICACIÓ
En el marc de projectes de tecnologia aplicada a l’ocupació de persones amb discapacitat

SAILABILITY CATALUNYA I FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA PRESENTEN UNA
EINA TECNOLÒGICA PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ EN NAVEGACIÓ DE
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Barcelona, 13 de Febrer de 2012.

Sailability Catalunya i Fundación Vodafone España han fet possible l’accés a
l’ocupació de 4 persones amb diversitat funcional com instructores i
instructors de navegació a vela a través del programa ‘VelaPro’. En
col·laboració amb BJ Adaptaciones s’ha desenvolupat un dispositiu tecnològic
que facilitarà la pràctica professional d’aquestes persones amb dificultats de
parla mitjançant l’ús de pictogrames utilitzant missatges de veu sintetitzada.
El programa i el dispositiu es presentaran públicament el proper divendres 17 de febrer
en les instal·lacions de Capitania del Port de Mataró a les 17h.
Si estàs interessat en assistir a la presentació, pots contactar amb laura@promopress.com

“VelaPro, professionalització a través de la navegació”
‘VelaPro’ treballa per a la professionalització del col·lectiu de persones amb diversitat
funcional a través de la nàutica esportiva, i inclou l’accés a les titulacions per a la pràctica
professional. El programa es va iniciar al 2009 per homes i dones navegants formats des de la
base, amb la finalitat d’accedir a titulacions com tècnics i tècniques esportives, creant un
precedent que obre la porta professional a les persones amb diversitat funcional.
En la dinàmica de formació que s’ha seguit en els darrers 3 anys, i fins a data d’avui, s’han
introduït sessions en les que les persones que participen en aquesta formació han estat al
mateix temps ‘formadors’ i ‘formadores’ que han dirigit les activitats, passant a ser part de la
plantilla tècnica de la Escola Vela Mataró.
L’equip tècnic està integrat per persones amb dificultats per a la comunicació, pel que en
2011 es contactà amb l’empresa BJ Adaptaciones per a desenvolupar una plataforma
tecnològica que facilités la pràctica professional. El dispositiu permet, a aquestes persones
que s’ocupen de la formació en navegació, comunicar-se amb l’alumnat mitjançant l’ús de
pictogrames utilitzant missatges de veu sintetitzada. El comunicador disposa de la possibilitat
d’escollir entre nivells diferents de complexitat de missatges.
El comunicador presenta diverses escenes o capes de missatges; cada una d’elles conté els
missatges en funció de l’ordre d’importància, per exemple a l’escena0 hi ha els
d’emergència.
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Sailability Catalunya, Fundación Vodafone España i Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya col·laboren des del 2007 per a fer realitat el projecte
La Fundación Vodafone España col·labora a Catalunya des del 2007 amb el Programa "Vela Per
a Tothom®" impulsat per Sailability Spain i Sailability Catalunya. La creixent expansió del
projecte i el seu protagonisme a l’escena catalana, es consolidà amb el recolzament del
govern català al 2009, amb la firma de la Secretaria General del l'Esport en el conveni de
col·laboració entre Sailability Catalunya i Fundación Vodafone España.
Aquest projecte és normalitzador, perquè l’autonomia de les tripulacions depèn de la
complementarietat física i mental de la seva tripulació o, en el cas de la navegació
individual, de la capacitat d’autogestió física i mental.
" Vela Per a Tothom®" és un programa ambiciós que pretén cobrir el dèficit que existeix en
l’accés al mar de les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. El programa
facilita les activitats nàutiques recreatives i professionals en un marc totalment inclusiu en la
que persones amb diferents perfiles naveguen conjuntament. Des de 2007 més de 2500
persones han accedit a la pràctica nàutica a través del programa.
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Fundación Vodafone España:
La Fundación Vodafone España té com a finalitat fonamental el desenvolupament i la difusió de les
noves tecnologies de la informació i les comunicacions en tots els àmbits que milloren la qualitat de
vida de les persones i dedica gran part del seu esforç a la promoció de la vida independent i la
integració social i laboral dels grups vulnerables, gràcies al recolzament de les TIC. L’accés a l’esport adaptat és un
dels reptes als que s’enfronta.
http://fundacion.vodafone.es
Sailability Spain i Sailability Catalunya:
Sailability Spain és una associació sense ànim de lucre que es dedica a promocionar la navegació a vela
per a qualsevol persona. L'activitat de Sailability Catalunya® es regeix per les línies del programa
"Vela Per a Tothom®" que facilita l'accés des de la base de la iniciació i fins a la tecnificació i la
competició.
En els seus objectius inclou la promoció de la salut i el benestar, l'accés al mar i a l'activitat nàutica així com l'afició
a la navegació facilitant mitjans adequats i activitats per a totes les persones.
També Sailability Catalunya treballa pel desenvolupament a Catalunya, del segell de qualitat i la metodologia
Sailability, per a garantir a totes les persones l'accés a la vela en els circuits tradicionals.
http://www.sailability-spain.es
Secretaria General de l‘Esport de la Generalitat de Catalunya:
La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya és l’organisme de
direcció, planificació i execució de l’administració esportiva de la Generalitat.
En aquest sentit, dóna suport i fomenta la promoció esportiva dels escolars,
promou activitats per a la dinamització de l’esport entre els nens i nenes i els joves. A través dels clubs i federacions
esportives catalanes, posa a disposició dels esportistes els mitjans materials, tècnics i humans per a projectar-se fins
l’alt rendiment esportiu; planifica i organitza la formació docent i atorga les titulacions oficials dels tècnics en les
diferents modalitats esportives i especials. Al mateix temps, impulsa i planifica les actuacions necessàries per a dotar
a Catalunya dels equipaments i instal·lacions esportives i facilitar així la pràctica d’esports a les diferents vessants
d’iniciació, formació, competició, recreació i manteniment.
http://www.gencat.cat/esports

Contacte Premsa:
Natalia Kim – (+34) 608 59 50 10 – info@promopress.com
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