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1- Presentació 

 

2015 ha estat un any molt important per 

l’APSOCECAT. Podem dir que ha estat el primer 

any d’una nova etapa.  

Instal·lats de ple en el nou local, hem enfrontat 

nous reptes i establert relacions de molt bon 

nivell que comencen a donar fruits. 

El projecte Vida independent, convertit ja en un programa regular, ha estat el centre dels esforços. 

Un projecte ambiciós que compta amb un primer pis d’ús individual funcionant fa un any, i un 

segon a punt de començar.  

Es tracta d’un servei fonamental per a les persones adultes amb sordceguesa. Una solució 

residencial idònia que hem fet realitat amb l’inestimable col·laboració de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

El projecte també ens ha permès ampliar la visibilitat com a entitat de sordceguesa. Això s’ha vist 

reflectit en un augment en el número d’usuaris. Individualment són xifres petites, però 

representatives dins un col·lectiu tan específic. D’aquesta manera hem vist també incrementat el 

número d’usuaris per activitats i, en resposta, vam ampliar-ne la programació. En general, podem 

dir que el calendari d’oci i temps lliure (esplais, respirs i colònies) s’ha complert per sobre, amb 

resultats molt satisfactoris.  

No obstant, el autèntic repte és mantenir el funcionament diari. Amb unes finances molt tocades i 

amb molts esforços dedicats a la captació de donatius privats, el conegut endarreriment de les 

subvencions públiques continua sent una càrrega molt pesada.  

APSOCECAT manté la vinculació activa amb xarxes de gran abast. És membre de la Federación 

Española de Sordoceguera (FESOCE) i participa directa o indirectament en activitats de la 

Plataforma Europea de Sordesa, el Fòrum Europeu de Discapacitat i el Parlament Europeu, tot 

intentant maximitzar les oportunitats per a la sordceguesa.  

 

Ricard López i Manzano 
President 
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1.1- Presentació de l’entitat          

 

Missió 

L’Associació Catalana pro Persones amb sordceguesa és una entitat sense ànim de lucre que 

promou la millora del benestar de les persones amb sordceguesa i les seves famílies. Declarada 

d’utilitat pública el 2 de gener del 2007, desenvolupa projectes amb repercussió directa i indirecta 

sobre el col·lectiu de persones amb sordceguesa. Manté contacte fluid  amb entitats d’àmbit local, 

nacional i internacional dins del l’entorn de la sordceguesa, la ceguesa, la sordesa i les 

discapacitats en general. 

Visió 

o Exercir d’interlocutor vàlid de les persones amb sordceguesa i llurs famílies en defensa dels 

seus drets i interessos. 

o Procurar serveis i recursos específics per les persones amb sordceguesa en cada regió del 

territori català. 

o Proporcionar un centre de recursos de referència en informació, actualitat i continguts 

vàlids sobre la sordceguesa. 

Valors 

o Visió de la discapacitat com una combinació de factors biològics, psicològics i socials. 

Tractem la discapacitat com un fenomen complex que requereix d’intervencions 

dissenyades amb base a les característiques personals i familiars. Cada cas és únic i 

singular. 

o Foment de  la vida independent. 

o Defensa d’un enfocament multidisciplinari i de treball en xarxa. Els diversos agents que 

participen en el procés de valoració i atenció aporten una perspectiva complementària  

indispensable per a la correcta intervenció. Treballem en col·laboració amb els 

professionals dels serveis socials, sanitaris i educatius, i amb la participació dels propis 

usuaris i les seves famílies en la cerca de les millors intervencions, solucions i oportunitats. 

o Creença en el dret a la realització personal. Considerem que les persones del nostre 

col·lectiu han de tenir les mateixes oportunitats de socialització i realització personal que 

qualsevol altre persona. Evitem els mètodes assistencialistes orientats estrictament a 

l’atenció de les necessitats bàsiques de supervivència. 

o Universalitat i treball en xarxa. APSOCECAT fomenta l’establiment de vincles i 

col·laboracions locals, nacionals e internacionals que representen oportunitats per al 

nostre col·lectiu. 

o Cerca permanent de la millora. APSOCECAT es proposa mantenir un procés continu 

d’optimització de l’eficiència en la seva pròpia gestió. Ser crítics ens ajuda a aprendre i a 

buscar l’excel·lència. 
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Objectius  de l’APSOCECAT 

L’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) és una entitat sense ànim de 

lucre, creada l’any 1999 com a iniciativa de diverses famílies amb fills/es amb sordceguesa. 

Els objectius  de l’APSOCECAT són: 

 Ajudar a les persones amb sordceguesa  a viure una vida independent, fructífera i integrada 
en la societat. 

 
 Aconseguir per part de l’Administració el reconeixement de la discapacitat com a específica i, 

en conseqüència, adoptar les mesures econòmiques, sanitàries, d’assistència i educatives que 
se’n derivin. 

 
 Assistir i donar suport a les famílies de les persones sordcegues i facilitar-les l'ús de la Llengua 

de Signes Catalana. 
 

 Promoure la creació de solucions laborals, ocupacionals i residencials, com les que hi ha en 
altres països amb bones pràctiques documentades. 

 
 Promoure i facilitar la prestació de serveis de guies-comunicadors i de mediadors que 

tradueixin al seu llenguatge la informació de l’entorn. 
 

Òrgans de Govern 

Els òrgans de Govern d’APSOCECAT són  l’Assemblea, la  Junta Directiva i la Comissió Executiva. 

Junta Directiva 

Ricard López i Manzano  President 

Jaume Torreguitart Enrich  Vicepresident 

Petra Martínez i Hernández   Secretaria de l’entitat 

Rosa Mª Martínez Borràs  Tresorera de l’entitat 

Carme Montaner Pellisa                 Vocal 1 

Gemma González Quintana                 Vocal 2 

Rita Ibó Sánchez.                              Vocal 3 

Victòria Salvador Herreros            Vocal 4 

Comissió Executiva 

President   Ricard López i Manzano  

Vice-president  Jaume Torreguitart Enrich  

Secretària   Petra Martínez i Hernández  

Tresorer   Rosa Mª Martínez Borrás 

Vocal 1   Carme Montaner Pellisa 
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La Comissió es reuneix un cop al mes per tal de conèixer i decidir sobre tots els temes que afecten 

l’Associació. També és l’òrgan que decideix els temes i la participació de tipus polític i social. 

 

Organigrama 

 

Nombre de socis          

Categories 2014          2015 

Socis numeraris (persones amb sordceguesa i llurs famílies) 105             109 

Socis donants (persones que fan donació econòmica) 112             123 

Associats voluntaris (voluntaris que té l’entitat en total) 159             188 

Voluntaris nous donats d’alta l’any:  29                 23 

 

Beneficiaris 

Beneficiaris directes: persones amb sordceguesa i les seves famílies i/o cuidadors. 

Beneficiaris indirectes: professionals, voluntaris, alumnes en pràctiques i la societat en general. 
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2. Resultats 2015   

2.1- Àrea de desenvolupament 

Relacions i actes institucionals. Agenda 

Gener 

 Desenvolupament del Projecte Vida Independent (pis amb suport) 

 Reunió amb tècnics de barri 

 Videoconferència amb SENSE- Veneçuela  

 Sessió formativa a l’equip EVO- Barcelona 

 Participació en el mercat solidari ICAB 

Febrer 

 Reunió per implantació de sistema de qualitat (ISO/2009) 

 Concert solidari per la sordceguesa 

 Reunió amb la Taula de Discapacitat 

 Formació Primers Auxilis 

Març 

 Formació en epilèpsia 

 Reunió SAIER 

 Documental Vida Independent 

 Reunió Cornelia de Lange 

 Taller de fotografia 

Abril 

 Conferència a l’Associació de Persones Sordes de Lleida 

 Assemblea General 

 Pàdel solidari 

 Entrevista a Radio nacional 4 

Maig 

 Intercanvi amb el grup de persones amb sordceguesa i professionals de Finlàndia 

 Assemblea FESOCE 

 Participació en Fira Entitats 

 Reunions de seguiment de sistema de qualitat 
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Juny 

 Dinàmiques de grup Gestalt 

 Assistència a l’entrega de Premis de LSC 

 Participació en l’Acte institucional del Dia de la Sordceguesa 

Juliol 

 Reunió de seguiment per la implementació del sistema de qualitat 

 Preparació material per les colònies de FESOCE 

 Reunió per la campanya del bastó blanc i vermell 

 Reunió de valoració del nou cicle: “Suport en Comunicació” 

Agost 

 Formació de mediadors (assistents a les colònies) 

 Participació en les colònies de FESOCE 

Setembre 

 Presentació de la travessa Montserrat- Matagalls al Parlament 

 Planificació del Calendari d’activitats i de les atencions pel nou curs 

 Celebració de la cursa de Matagalls a Montserrat 

 Reunió amb Hospital Sant Joan de Déu  

Octubre 

 Declaració als jutjats per assumir la primera tutela d’un cas amb sordceguesa 

 Gravació del programa “Vida Independent” 

 Formació sobre sordceguesa a Saragossa 

Novembre 

 Xerrada a la facultat de Pedagogia (UB) 

 1er Esplai de muntanya per a persones amb sordceguesa 

Desembre 

 Participació en els Premis FESOCE i campanya bastó blanc i vermell 

 Gravació per part de TV3 

 Pica-pica de Nadal per tot l’equip de professionals i voluntaris d’APSOCECAT 

 Entrada en funcionament del segon pis amb suport per a una persona amb sordceguesa 
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Treball Internacional              

Objectiu General 

 Potenciar les relacions internacionals fonamentals per donar visibilitat a la sordceguesa en 

el entorn de les discapacitats, sobre tot a Europa. 

 

Objectiu Específic 

 Mantenir i ampliar la xarxa de contactes d’àmbit internacional 

 Donar a conèixer la situació de la sordceguesa a Catalunya 

 Potenciar el treball en xarxa i l’intercanvi de coneixements i experiències 

 

Plataforma Europea de Sordesa, hipoacúsia i sordceguesa 

En la reunió de la Plataforma es van començar a presentar resultats rellevants sobre diversos 

estudis de les entitats membres. A Europa hi ha entre 51 i 119 milions de persones amb problemes 

d’audició. Es van exposar les complicacions per obtenir dades reals per als dos informes que 

s’estaven elaborant. Malgrat aquestes dificultats es segueix treballant per poder obtenir 

informació real sobre la situació de les persones amb problemes auditius i amb sordceguesa a 

l’entorn europeu. 

Fòrum Europeu de Discapacitat 

Som membres de la junta directiva. Com a mínim hi ha una reunió trimestral per acordar el 

funcionament i l’agenda. Es manté una relació amb grans entitats a nivell europeu amb un efecte 

xarxa positiu.  Es treballa en conjunt amb l’Intergrup de Discapacitat del Parlament Europeu. 

Parlament Europeu 

Assistència en el Parlament i a la Comissió els dies que es tracten temes relacionats amb la 
sordceguesa amb l’objectiu de fer pressió i lluitar pels drets d’aquest col·lectiu. 
 
Conferència Internacional de Sordceguesa (Moscou) i Conferència Mundial de Sordceguesa 

(Romania) 

L’objectiu de la conferència de Moscou era reunir les millors pràctiques de treball en sordceguesa i 

poder desenvolupar recomanacions polítiques específiques. APSOCECAT hi va participar com a 

ponent convidat. En les diverses taules rodones es van tractar temes relacionats amb aquesta 

discapacitat. L’intercanvi de coneixements i experiències va ser enriquidor per a tots els assistents. 

A Romania també es va participar en una conferència amb un representant de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (IMD) per presentar el projecte Vida Independent per a persones 

amb sordceguesa que actualment desenvolupen de manera conjunta.  

Visita al centre de SENSE-Escòcia per un equip de professionals d’APSOCECAT 

Un equip de 4 professionals (2 coordinadores i 2 mediadores en sordceguesa) van assistir a SENSE- 

Scotland, una entitat de referència internacional en sordceguesa, per conèixer el funcionament 

dels serveis i recursos que porten. Va ser una excel·lent oportunitat d’intercanvi i de recollida 

d’informació que va incloure diverses visites: residència, pisos, apartaments de Respir, etc.  
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2.2- Àrea d’Intervenció. Serveis 

Aquesta àrea està formada pels tècnics de l’entitat: 

 Psicòleg: Xavier Capdevila 

 Psicòloga: Alba Camprodon 

 Treballadora social: Núria Bustamante 

Mediació a la Llar 

Servei de Suport a la llar. Aquest servei va destinat a oferir una atenció directa a les persones amb 

sordceguesa al seu habitatge. Permet treballar aspectes relacionats amb l'autonomia, la 

comunicació i l’orientació i la mobilitat. El mediador fa sessions regulars d’atenció a l’usuari al 

temps que s'ofereix a la família i/o cuidador principal un servei d’orientació i suport. 

 Nº de Casos atesos: 7 

o Distribució per ciutat: 4  a Barcelona, 1 a Sabadell, 1  a Mataró, 1  a Premià 

o Distribució per gènere: 5 dones i 2 homes 

 Nº hores mensuals: 47 hores 

 Nº hores anuals: 567,50 hores 

Mediació en Centres 

Servei de suport a centres. Actualment no hi ha a Catalunya serveis dedicats (centres de dia i 

residències ) per a les persones amb sordceguesa. Les persones es troben a centres de discapacitat 

física o psíquica on no reben atenció específica. El mediador assignat hi acudeix per contribuir a la 

integració de la persona amb sordceguesa tant en les activitats com en la pròpia rutina personal. 

Aquest servei contribueix a reduir l'angoixa dels professionals del centre alhora que se'ls forma en 

com atendre de forma adequada a l’usuari. 

 Nº de Casos: 7 

o Distribució per ciutats: 1 Alella, 1 Subirats, 1 Pineda, 1 Canet de mar, 1 Hospitalet, 1 El 

Prat, 1 Barcelona. 

o Distribució per gènere: 5 dones i 2 homes 

 Nº d’hores mensuals: 213 hores 

 Nº d’hores anuals: 2.560 hores 

Atenció Psico-Social 

Servei d'atenció psicosocial. Aquest servei s’ofereix a les famílies i a les persones amb 

sordceguesa. Es fa seguiment dels casos amb atenció terapèutica, tant a les persones amb 

sordceguesa com als seus familiars i/o cuidadors. També se’ls acompanya i dóna suport en la 

gestió i tramitació de documents.  
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Serveis Específics 

Serveis específics. Serveis concrets com a suport informàtic, acompanyaments i gestions diverses 

que la persona amb sordceguesa necessita. 

 Nº de Casos: 4 

o Distribució per ciutats: 1 a  Lleida, 1 al Prat, 1 a Barcelona, 1 a Canet de Mar 

o Distribució per gènere: 3 dones i 1 home 

 Nº d’hores mensuals: 4 

 Nº d’hores anuals: 45 

Oci i Temps Lliure 

Serveis d'oci i temps lliure. Les activitats de respir són clau per a les famílies i els cuidadors, però 

també són un espai on els usuaris desenvolupen un oci inclusiu. Amb l'especificitat del col·lectiu, 

es fa necessari un programa d'activitats que potenciï: 

 Els aspectes relacionats amb la socialització i la integració (museus, exposicions, etc.). 

 L'exercici físic (activitats de piscina, passejos, etc.). 

 La participació activa de la persona amb sordceguesa, la potenciació de l'autonomia i la presa de 

decisions. 

 El fet d’oferir temps lliure i de descans per als familiars i cuidadors. 

Aquesta àrea està a càrrec del grup de coordinadors. Es fa la planificació, el desenvolupament i la 

valoració de les activitats d’oci destinades a les persones amb sordceguesa i a les  seves famílies. 

 

De gener a desembre les activitats desenvolupades són les següents: 

 Esplais: Amb el nou local, s’ha obert l’oportunitat d’atendre els usuaris durant més hores. El 

nou horari per aquestes activitats és de 10 a 17 h, amb la possibilitat de fer el dinar i migdiada 

al local. També s’han incorporat noves activitats (visita a museus com Cosmocaixa, Camp nou, 

Saló del Còmic, Museu de la Xocolata, etc.). L’activitat d’esplais es desenvolupa en dies 

dissabte.  

 Respirs: Activitat de cap de setmana (de divendres a diumenge) amb activitats adequades de 

forma individual per a cada usuari.  

 Participació en les Colònies de FESOCE: Activitat d’estiu d’una setmana de durada. Ofereix 

unes vacances reals a les famílies i/o cuidadors, alhora que es treballa l’aprenentatge i les 

habilitats de comunicació dels usuaris.  

 

Activitats d’oci i temps lliure 

Activitat Nº 
realitzats 
durant 
l’any 

Mitjana de participants 
(persones amb 
sordceguesa) 

Mitjana de 
participants 
(mediadors i 
voluntaris) 

Esplais  7 5 10 
Respirs 3 8 21 
Colònies 1 9 23 
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Programa Vida Independent 

Servei de Pisos amb Suport. Aquest servei va destinat a persones amb sordceguesa amb gran 

autonomia que poden viure en pisos particulars. Un equip de mediadors realitza les atencions de 

dilluns a diumenge. Els usuaris desenvolupen activitats tant a l’entorn de casa com a l’entitat. Es fa 

una programació conjunta i es treballa per potenciar l’autonomia i la presa de decisions. 

 Nº de Casos: 2 

o Distribució per ciutats: 2 Barcelona 

o Distribució per gènere: 2 homes 

 Nº d’hores mensuals: 178 hores 

 Nº d’hores anuals: 2.137 hores 

 

Total d’hores d’atenció directa: 5.309 hores anuals, la distribució de les quals:  

 

Nota: Aquest gràfic no incorpora les reunions de seguiment i coordinació. 

 

 

En aquest gràfic s’observa l’amplada del rang d’edats. La franja més nombrosa és la de 20 a 40 anys, 
on al finalitzar el període escolar els serveis existents es redueixen considerablement i és on hi ha més 
mancança de recursos específics . 
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La distribució tenint en compte el gènere dels casos atesos és molt similar. 

 

Les atencions han anat dirigides a: 

 Persones amb sordceguesa. Atesa la dificultat o impossibilitat visual i auditiva, les 

persones amb sordceguesa necessiten un/a mediador/a social en sordceguesa en ràtio 1 a 

1, és a dir, en exclusiva. L’associació aporta aquesta ajuda en forma de persones 

voluntàries, professionals col·laboradors i estudiants en pràctiques. La coordinació, tant 

dels mediadors com de les activitats pròpies o alienes, es realitza amb el suport de 

professionals col·laboradors.   

 

 Famílies (pares, avis, germans, etc.).  

Les necessitats ateses son:  

o Formatives. En temes de sordceguesa, llengua de signes, cerca de solucions basades 

en la comunitat, administratives i de gestions, etc. 

o Orientació i assessoria. Tant en forma de grups d’ajuda mútua com individualitzada. 

Les activitats que es realitzen són les següents: 

o Trobades de petits grups d’ajuda mútua.  

o Reunions individuals.  

 

 Voluntaris. Acolliment i coordinació del voluntariat. Un número elevat de voluntaris 

participa en les activitats de l’entitat, ja sigui en el local col·laborant en tasques 

d’administració, traducció o biblioteca; com en la participació activa en les activitats d’oci i 

temps lliure. 

Programa “Portes obertes” 

Alumnes d’estudis socials. Es realitzen xerrades de difusió i formatives. S’atén a través de 

conferencies  i xerrades a alumnes dels IES i universitats. 

41% 
59% 

DISTRIBUCIÓ DE CASOS PER GÈNERE 

11 homes 16 dones
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 Sessions formatives a Centres educatius (Cicles formatius). Contacte amb els cicles formatius 

d’àmbit social (integració social, intèrprets de llengua de signes, atenció a la dependència etc.) 

per realitzar sessions de “Portes obertes” a l’entitat. En ella s’explica la sordceguesa i es 

realitzen diversos tallers.  Ens han visitat un total de 4 centres. 

 Sessions formatives a les universitats. Durant els curs s’ha assistit a la Facultat de Pedagogia 

de la UB  per tal de fer dues xerrades sobre la sordceguesa. També s’ha fet una altre als 

alumnes de la UB de treball social. 

 

 

Nº total de centres que han fet visita: 11 

Nº total d’assistents: 501 

 

2.3- Àrea de Comunicació  

Web 

www.apsocecat.org  

 Sessions web (visites): 7268 (2014: 6783) 

 Pàgines vistes 18.322 (2014: 18.561) 

 Usuaris: 4682 (2014: 4392) 

 Publicacions: 12 notícies* (2014: 22) 

 Freqüència d’actualització a aproximadament a 2 notícies per mes.  

 A partir del segon semestre l’actualització es va veure gairebé aturada per un 

projecte de migració a nova web, on havien de publicar-se les noves notícies. 

Aquest projecte es va veure endarrerit per repetides onades de virus automatitzats. 

 A punt d’acabar 2015  es van contractar serveis webmaster professionals per tal 

d’atendre una vulnerabilitat tècnica que entorpeix qualsevol esforç de publicació de 

contingut i de posicionament en buscadors.  

EVO laboral 
1% 

Mossos 
d'esquadre 

30% 

Cicles 
Formatius  

28% Batxillerat 
5% 

Associacions 
7% 

Residència 
3% 

Escola 
(Primaria) 

5% 

Universitat  
21% 

Distribució de les xerrades 

http://www.apsocecat.org/
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Xarxes socials 

 Facebook 

 Publicacions: 118 (2014: 115) 

 Freqüència d’actualització: 3 cops per setmana. 

 Total “me gusta” (seguidors): 1286 (2014: 1124, increment del 14%) 

 Nous seguidors: 162  

 El perfil de Facebook s’ha consolidat com la seu virtual de la nostra comunitat. És 

una via de contacte ràpida i eficaç per a la comunicació en tots dos sentits. La 

comunitat respon satisfactòriament a peticions solidàries. Ha estat també un recurs 

quan la web no ha estat disponible.  

Twitter 

 Total tuits publicats al 31/12/2015: 1744     

 Tuits 2015: 405 (2014: 434) 

 Freqüència d’actualització: Interdiària dies laborables 

 Total de seguidors: 1389 (2014: 1079, increment del 29%) 

 Nous seguidors: 310 (2014: 358) 

Publicacions 

Edició del Butlletí nº 16, amb data febrer 2016. Disponible en paper i en pdf a www.apsocecat.org 

   

 

 

http://www.apsocecat.org/
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Premsa 

2015 va ser un any amb repercussió mediàtica moderada, menor a l’aconseguida en 2014, que va 

ser un any extraordinari. Hi destaquen les ressenyes derivades de la visita de la comitiva d’entitats 

socials finlandeses a Catalunya, coordinada per l’APSOCECAT. També la entrevista de Cosmopolita 

Scotland, realitzada a les professionals desplaçades a Glasgow per a la visita a Sense Scotland.  

09/02/2015 Sants3ràdio Sants al dia. Informatiu a Sants 3 Ràdio 

10/02/2015 El3.cat S’organitza un concert solidari amb la sordceguesa al Casinet 
d’Hostafrancs 

22/02/2015 Diari Segre Sordcecs: viure sense veure-hi ni sentir-hi 

27/02/2015 BTV.cat Connexió Barcelona 

22/03/2015 Diari Segre Personas sordociegas. Cómo vivir sin ver ni oír 

07/04/2015 El Punt avui Sordceguesa, la discapacitat invisible 

08/04/2015 El mundo al revés Pádel a favor de las personas con sordoceguera 

14/04/2015 webvisualtv  

19/04/2015 Padelspain Torneo solidario en beneficio de la sordoceguera 

20/04/2015 Diari català 1 tarda de pàdel per ajudar a les persones  

21/04/2015 bcn.cat Nous convenis per al lloguer d'habitatges a entitats de 
discapacitat intel·lectual, salut mental i sordceguesa 

27/04/2015 El mundo al revés 82 horas de mediación para las personas con sordoceguera 

07/05/2015 elblocdesanttomas Entitats finlandeses ens visiten per conèixer el nostre 
funcionament! 

08/05/2015 El 9nou Entitats Finlandeses s'interessen pel model de Sant Tomàs 

08/05/2015 El Vigatà L'Associació Sant Tomàs de Vic rep la visita de dues entitats 
finlandeses 

03/12/2015 Cosmopolita 
Scotland 

Independent Life and Deafblindness, an International 
Challenge 

 

Esdeveniments 

Organització i difusió als mitjans propis i  generalistes d’activitats institucionals i de fundraising: 

Institucionals Fundraising 

Fira solidària Col·legi d’Advocats (27/01/2015) Clàssica amb la sordceguesa (09/02/15) 

Firentitats (16/05/2015) Torneig de Pàdel solidari (25/04/2015) 

Lliurament del Premi de Foment de la Llengua 
de Signes Catalana (04/06/2015) 

Targeta solidària de Catalunya Caixa 
(20/05/2015) 

Setmana de la Sordceguesa (27/06/15) Travessa Matagall-Montserrat (19/10/2015) 

Colònies d’estiu (03/09/2015) Loteria de Cap d’Any (12/11/2015) 

Xerrada “Introducció a la sordceguesa” a la UB 
(04/10/15) 

 

Premi Tàber per a l’APSOCECAT (06/11/2015)  
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2.4- Àrea Financera 

 

INGRESOS:  

Finançament propi (donacions i quotes):  78.534 € 

Finançament privat (subvencions):      70.140 € 

Finançament públic (subvencions):              99.639 € 

Total                248.313 € 

 

DESPESES:  

 

Sous i salaris     156.608 € 

Lloguer         14.520 €  

Subministres              7.627 € 

Despeses de gestió                                   6.320 € 

Representació i manteniment                2.912 € 

Serveis professionals                              18.302 € 

Viatges i representació                            6.063 € 

Activitats formatives i de lleure             7.372 € 

Programa Vida Independent                  9.368 € 

Altres                                                        19.219 € 

Total     248.313 € 
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2.5- Àrea de RRHH  

 

 

 

Equip de treballadors/res 

L’equip de l’entitat està format per 12 professionals, amb els següents perfils: 2 psicòlegs, 1 

treballadora social, 1 periodista, 1 comptable i 7 mediadors/res. 

Distribució per gènere: 3 homes i 9 dones. 

Voluntariat 

Els voluntaris participen en diverses àrees en funció del seu perfil i inquietuds. 

Alta de voluntaris durant el 2015:   23 (21 dones i 2 homes) 

No existeix formació específica en sordceguesa i la poca que es pot aconseguir és inadequada. Les 

persones que poden ajudar en l’atenció directa amb les persones amb sordceguesa han de tenir 

un perfil formatiu bàsic com per exemple: mestres d’educació especial, psicopedagogs, psicòlegs, 

logopedes, guies-intèrprets de llengua de signes catalana, integradors socials, etc. Addicionalment 

se’ls ha de formar específicament en sordceguesa. 

Les àrees en les que participen els voluntaris són: 

Atenció directa:  

 Activitats d’oci i tems lliure. Aquesta àrea concentra la major part dels voluntaris ja que 

la participació en les activitats permet conèixer de forma directa el treball i l’atenció al 

col·lectiu. La ràtio d’atenció és 1:1 per cada persona amb sordceguesa, més el personal 

de suport i rotació. 
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P R O F E S S I O N A L S  P R À C T I Q U E S  T B C  

RRHH- DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE 

homes dones
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Altres àrees :  

 Traducció. Es continua treballant en la traducció del catàleg de la biblioteca amb un 

equip de traductors (voluntaris o estudiants en pràctiques de la Facultat de Traducció i 

Interpretació de la Universitat de Barcelona i de la Ramón Llull). Tot el material està a 

disposició en el Centre de Recursos en règim de préstec gratuït. Es treballa també en 

aconseguir acords amb els autors i editors per tal de posar a la seva disposició 

gratuïtament aquestes traduccions.  

 Administració. Es realitzen tasques de codificació i d’actualització de la base de dades. 

 Biblioteca. L’entitat disposa de la Biblioteca Anne Sullivan en la que es disposa d’un 

fons editorial específic sobre la sordceguesa.  

 Comunicació: Participació en l’elaboració de material escrit i audiovisual, així com 

col·laboració en el disseny i maquetació de revistes, pòsters i fotografia. 

 

Distribució dels voluntaris 

 

 

Actualment hi ha donats d’alta a l’assegurança de l’entitat 47 voluntaris (12 h i 35 dones) que 

participen de forma activa en les activitats de l’entitat. 

Alumnes en Pràctiques  

 

En total durant l’any 2015 han passat un total de: 71 persones (13 homes i 58 dones) en diverses 

àrees d'atenció. Aquesta àrea augmenta cada any. 
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PRÀCTIQUES 

homes dones

Àrees de Participació dels Voluntaris  Nº Total   homes   dones 

Participació en les Activitats d’Oci i Temps 
lliure 

41               11          30 

Participació en tasques administratives   2                 0            2 
Participació en tasques de traducció   1                 0            1 
Participació en l’àrea de comunicació   3                 1            2 
TOTAL 47                12         35 
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Treballs en Benefici a la Comunitat  

Col·laboració amb el Departament de Justícia: L’any 2015 van realitzar treball en benefici a la 

Comunitat a APSOCECAT, en diverses tasques, un total de 27 persones. 

Distribució per gènere:  

- Nº homes: 19 

- Nº dones:    8 

Aquesta col·laboració es fa amb el Departament de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya. 
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3.Recull Fotogràfic:                  

                                  

 Participació en Firentitats 

                                           

 Professionals d’APSOCECAT visiten SENSE- Scotland                        
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   Esplai a la muntanya     

 

Xerrada a la UB- Pedagogia 

                                                   



 

23 

En col·laboració amb: 

 

 
 

 
 

            

 

        

 

    

 

     


