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“A l’APSOCECAT lluitem 
per promoure el model 

de vida independent. 
Volem que les persones 

amb sordceguesa 
tinguin l’oportunitat 
de triar i que tinguin 

el control de les seves 
pròpies vides. Això 

requereix transport 
accessible, ajudes 

tècniques i assistència 
personal.”

Sense
suport de 
l’Administració
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Titulàvem el darrer editorial “La meva 
crisi, la teva crisi, la nostra crisi”. Ara 
sabem que la crisi continua i que no 
tindrem ni mòdul ni residència per 
a la sordceguesa. L’Administració no 
ens dóna el suport necessari i només 
amb les nostres forces no podem. A 
hores d’ara ja se sap que el tòpic se-
gons el qual l’Administració ho feia tot 
ha estat mentida sempre. Ha de ser la 
gent la que es mobilitzi i doni suport a 
les ONG i això ha de començar per les 
petites ONG que treballem en l’àmbit 
local, amb proximitat.

A l’APSOCECAT lluitem per pro-
moure el model de vida independent. 
Volem que les persones amb sordce-
guesa tinguin l’oportunitat de triar 
i que tinguin el control de les seves 
pròpies vides. Això requereix trans-
port accessible, disponibilitat d’aju-
des tècniques i accés a l’assistència 
personal, entre d’altres. Aquest mo-
del està emparat per la Convenció de 
les Nacions Unides de les Persones 
amb Discapacitat (UNCRPD), arti-
cle 19. Però, quines són les opcions 
de vida independent per a persones 
amb sordceguesa a Catalunya? Cap.

El model de vida independent es 
basa en tres pilars: assistència perso-

nal, desinstitucionalització i serveis 
basats en la comunitat.

Assistència personal. Mai s’ha 
destinat el pressupost necessari per 
tal que un centre de recursos pugui 
proveir de mediadors en sordceguesa 
a les persones que ho necessitin.

Desinstitucionalització. D’entrada, 
encara no tenim un cens. No sabem 
on són la majoria d’aquestes perso-
nes ni s’està fent un esforç per detec-
tar-les. Interessa que estiguin en resi-
dències i centres de dia generalistes 
per tal de fer “rentables” i “sosteni-
bles” aquests recursos, poc importa 
que no disposin de les condicions mí-
nimes per a aquesta discapacitat. 

Serveis basats en la comunitat. 
Tots els serveis públics han d’estar 
disponibles i ser accessibles per a 
les persones amb discapacitat. Quins 
centres estan disponibles i són acces-
sibles per a persones amb sordcegue-
sa a Catalunya? Cap.

Sovint, l’únic suport de les per-
sones amb sordceguesa són els seus 
propis pares, però què passa quan es 
fan grans i la situació econòmica i la 
salut empitjoren? Senzill, es veuen 
obligats a deixar-los en el primer re-
curs residencial disponible, i són la 

causa involuntària de la seva institu-
cionalització.

És necessari fer un gir en l’estat 
de la qüestió. Com a entitat tenim 
l’experiència i el coneixement, però 
l’Administració i la societat en gene-
ral han de fer un pas ferm endavant. 
L’Administració ara mateix disposa de 
diners, però en fa un mal ús i causa 
la institucionalització innecessària i 
poc respectuosa de les persones amb 
sordceguesa. Només el pes actiu de la 
comunitat pot aconseguir un canvi en 
aquest enfocament, tristament més 
polític (i més car) que humà.

Abans de deixar-vos amb aquest 
número de la nostra publicació vull 
donar les gràcies a totes les persones 
que dins d’aquest concepte ja han 
donat el pas. Voluntaris, amics i tots 
aquests que sense més obligació que 
el compromís personal destinen una 
part dels seus ingressos a ajudar-nos. 
A donants i, especialment, socis col-
laboradors que amb les vostres apor-
tacions feu possible millorar el món 
de les persones amb sordceguesa, de 
tot cor, el nostre sincer agraïment.

Ricard López
President de l’APSOCECAT



A l’APSOCECAT hem començat un pro-
jecte amb què volem proporcionar 
formació continuada a mediadors i 
voluntaris, novells i veterans. La con-
vocatòria és oberta al públic i gratuï-
ta, i s’imparteix a la nostra seu.

La primera sessió va girar al vol-
tant de la Comunicació amb persones 
amb sordceguesa i va tenir lloc el 2 de 
març. En aquest taller es va fer una 
sortida al carrer, en condicions de si-
mulació de sordceguesa. Va haver-hi 
una part teòrica sobre les necessitats 
de comunicació i com les atén el me-
diador.

La segona sessió, el 29 de juny, va 
estar dedicada a les Tècniques d’hi-
giene postural amb persones depen-
dents. Daniel Ríos, fisioterapeuta col-
legiat, va explicar la manera d’utilitzar 
el propi cos per tal d’evitar postures 
inadequades que poden causar mo-
lèsties al cuidador, i també la manera 
correcte de moure el dependent. 

El projecte el coordinen l’Alba 
Camprodón i l’Elena Ruth Barcos, 
amb el suport del nostre psicòleg, en 
Xavier Capdevila.

L’APSOCECAT ha establert una col-
laboració professional amb la resi-
dència Font Santa de Subirats, ubi-
cada a Sant Sadurní d’Anoia, per tal 
de donar-los suport en l’atenció a les 
persones amb sordceguesa que te-
nen en aquest centre.

L’octubre passat hi vam identifi-
car tres nous casos. Des de llavors la 
direcció es va mostrar interessada a 
rebre l’assessoria de l’APSOCECAT per 
tal de donar a aquests usuaris l’aten-
ció necessària quant a l’avaluació 
dels casos, les tècniques de comuni-
cació adequades i l’establiment d’hà-
bits per a la vida diària. Estem molt 
contents amb el desenvolupament 
d’aquesta col·laboració.

El 27 d’abril vam celebrar l’assemblea 
general ordinària. Amb la participació 
de la majoria dels socis, els assistents 
van aprovar els informes presentats 
per l’actual Junta Directiva.

L’informe econòmic va requerir 
un bon temps d’exposició. La vulne-
rable situació financera en què es 
troba l’entitat, causada per les reta-
llades i les dilacions en les subvenci-
ons promeses per al 2012, i encara no 
rebudes, va ser motiu de justificada 
preocupació. Es continua funcionant 
gràcies al finançament particular dels 
pares, i cada cop el forat es fa encara 
més gran. Es va acordar emfasitzar les 
donacions de particulars tot i que el 
moment és molt dur per a tots.

Quant a l’atenció al col·lectiu, es va 
notificar la incorporació de cinc nous 
casos d’usuaris amb sordceguesa que 
han demanat els serveis d’orientació 
i atenció especialitzada de l’APSOCE-
CAT. Actualment es fa el seguiment 
de 24 casos. Quant a les activitats per 
als usuaris, es van aprovar les dates 
dels respirs per a la resta de l’any, així 
com les de les colònies d’estiu, que 
finalment es van realitzar de l’1 al 9 
de setembre, coordinades per la FE-
SOCE. Es va parlar, igualment, de les 
activitats previstes per a la Setmana 
de la Sordceguesa a Barcelona i a Vic.

Es va abordar el tema del nou 
local. Amb la previsió del Congrés 
Internacional de Sordceguesa que 
acollirem a Barcelona el 2014, la re-
llevància d’aquest aspecte es fa enca-
ra més evident. Al moment de tancar 
aquesta edició acabàvem de rebre les 
claus del nou local.

Altres temes comentats amb es-
pecial interès van ser els projectes 
de comunicació en marxa, entre els 
quals destaquen el “Meridià Verd-
XRT, repte per la sordceguesa”, una 
cursa de tres esportistes celebrada el 
juny, els projectes audiovisuals i l’evo-
lució positiva de la presència de l’AP-
SOCECAT a les xarxes socials.
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A l’APSOCECAT hem posat en marxa 
un conveni de col·laboració amb la re-
sidència i centre de dia El Tamariu pel 
qual els proporcionem mediadors en 
sordceguesa per a atendre als usuaris 
amb sordceguesa del centre.

Els professionals, de moment un, 
està costejat i coordinat des de la 
nostra entitat i es troba treballant al 
centre Tamariu, situat al Prat de Llo-
bregat, des de principis del 2013. 

Aquest tipus d’atenció correspon 
al model d’intervenció que l’APSOCE-
CAT segueix davant la manca de cen-
tres i recursos específics per a perso-
nes amb sordceguesa. La visió és la 
de compartir recursos i coneixements 
per tal que tant els professionals com 
altres usuaris d’ambdues entitats en 
surtin beneficiats. 

Amb aquest objectiu, la Núria Bus-
tamante i el Xavier Capdevila, treba-
lladora social i psicòleg d’APSOCECAT, 
van impartir xerrades formatives on 
van explicar, a través de tallers i acti-
vitats, les particularitats de la sordce-
guesa i els mètodes d’intervenció 
adequats. Aquesta va ser la primera 
d’un seguit d’accions formatives.

El centre Tamariu és un equipa-
ment per a persones amb discapaci-
tat psíquica que requereixen suport 
generalitzat. Està gestionat per la 
Fundació Vallparadís (Mútua de Ter-
rassa), i pertany a l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
de la Generalitat.

Col·laboració entre 
APSOCECAT i el 
centre Tamariu

L’APSOCECAT celebra 
l’assemblea general 
2013

Formació continuada 

Conveni
amb la residència 
Font Santa 



La capital d’Osona va organitzar per 
primer cop unes jornades sobre la 
sordceguesa. L’Agrupació de Sords de 
Vic i Comarca, el Grup de Persones 
amb Sordceguesa d’Osona, Asseso-
rament Serveis de Traducció (ASSER-
TIM), i l’APSOCECAT, van fer possible 
la celebració.

A l’acte, celebrat el divendres 28 
de juny, hi van assistir Xavier Far-
rés, regidor de Benestar i Família de 
l’Ajuntament de Vic; David Puigasllo-
sas, president de l’Agrupació de Sords 
de Vic, i Ricard López, president de  
l’APSOCECAT. 

Durant l’acte, Carlos Martínez, 
usuari amb sordceguesa, va compar-
tir la seva experiència de saltar en pa-
racaigudes i altres emocionants aven-
tures esportives. Una altra usuària, 
Fina Casas, va exposar la seva expe-
riència d’adaptació a la sordceguesa. 
La presentació que va fer Sara Peiró 
sobre un estudi de l’aprenentatge in-
formàtic en una persona amb sordce-
guesa, i la lectura del Manifest de la 
Sordceguesa, van tancar l’acte, què 
va culminar amb un bon aplaudiment 
en llengua de signes.

En acabar, els assistents van tenir 
ocasió d’apropar-se als racons divul-
gatius. La  consellera Neus Munté va 
dedicar una bona estona a sentir de 
primera mà les explicacions sobre 
el que representa la irrupció de la 
sordceguesa dins de la vida familiar.

Acte amb la comunitat sorda
El mateix dia, la comunitat de per-
sones sordes, liderada per Marta 
Vinardell, presidenta de Difusord, i 
Antonio Martínez, president de la Fe-
deració de Persones Sordes de Cata-
lunya (FESOCA), va omplir la sala del 
Centre Cívic Can Déu, a Les Corts, per 
a conèixer l’estat de la sordceguesa. 
La consellera Neus Munté, entre d’al-
tres autoritats, hi va participar.

Ricard López, en representació de 
l’APSOCECAT i de les persones amb 
sordceguesa, va fer un repàs del pa-
norama de l’atenció a les persones 
amb aquesta discapacitat a Catalu-
nya, així com dels projectes europeus 
en el àmbit de la sordesa en els quals 
participem. Destacada va ser la in-
tervenció de Lidia León, una persona 
amb sordceguesa adquirida que és 
un exemple de lluita i de perseveran-
ça. Ella mateixa va presentar el llibre 
Mucha guerra por dar del qual és 
autora, i que és el primer llibre total-
ment accessible de què tenim cons-
tància.
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Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc; Ricard López, 
president de l’APSOCECAT; Neus Munté, consellera de Benestar Social,

i Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social

La Setmana Internacional de la 
Sordceguesa de l’APSOCECAT va tenir 
la seva principal celebració el dijous 
27 de juny, a Barcelona, a la seu del 
Districte de Sants-Montjuïc. El regi-
dor del districte, Jordi Martí i Galbis, 
va exercir d’amfitrió.

Ricard López, president de l’APSO-
CECAT, va fer el salut i va donar pas al 
vídeo David conoce la sordoceguera, 
part del “Meridià Verd, repte per la 
sordceguesa”. A continuació va fer un 
repàs explicant les limitacions que es 
deriven de la manca de recursos pú-
blics dedicats a la sordceguesa, i els 
projectes que es duen a terme amb 
moltes forces en contra. Óscar Boada, 
de l’equip de documentació, va pre-
sentar la Biblioteca Anne Sullivan, el 
nostre fons documental especialitzat 
en sordceguesa.

El diputat delegat de Benestar So-
cial, Salut Pública i Consum, Josep Oli-
va i Santiveri, va reiterar el compro-
mís de la Diputació de Barcelona amb 
la millora dels serveis accessibles i la 
promoció de la mediació en sordce-
guesa. El tancament de l’acte va anar 
a càrrec de la consellera de Benes-
tar Social i Família, Neus Munté, qui 
va reivindicar la labor de les entitats 
que fan possible l’atenció a col·lectius 
com el nostre i va expressar la volun-
tat del seu departament quant a mi-
llores d’accessibilitat i accés al treball.

L’acte principal va 
comptar amb una bona 
representació d’autoritats, 
encapçalada per la 
consellera de Benestar 
Social, Neus Munté.
Vam participar, igualment, 
en un acte organitzat per 
Difusord per a la comunitat 
de persones sordes

Dia Internacional de 
la Sordceguesa

Vic celebra el Dia 
Internacional de la 
Sordceguesa
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El projecte Indicadors Europeus en 
Sordceguesa, coordinat per l’APSOCE-
CAT, s’ha desenvolupat exitosament 
durant el 2013, com a continuació 
de la primera reunió, celebrada a 
Glasgow a finals del 2012. En aque-
lla ocasió, es van repartir les tasques 
del projecte entre les organitzacions 
participants i es van establir els grups 
de treball per a desenvolupar els set 
dominis considerats per a la valoració 
global de la sordceguesa.

Aalborg, els indicadors 
Els representants de les nou organit-
zacions participants es van reunir el 3, 
4 i 5 de juny al Centre per a Persones 
Sordcegues i Sordes (CDH), de la ciu-
tat danesa d’Aalborg, on van tenir la 
possibilitat de visitar les instal·lacions 
dedicades a la sordceguesa.

En aquesta segona reunió, els 21 
assistents van fer un seguiment de les 

tasques repartides anteriorment i els 
grups de treball van exposar les seves 
conclusions i els indicadors més relle-
vants dins de cada domini.

A continuació, es va abordar la se-
güent fase del projecte: l’elaboració 
d’un qüestionari amb les preguntes 
referents als indicadors rellevants, 
per tal de distribuir-lo entre les orga-
nitzacions del camp de la sordcegue-
sa dels diferents estats europeus. La 
reunió també va servir per a preparar 
la següent trobada, on es faria la pre-
sentació del qüestionari definitiu.

Lille, l’equador del projecte
En el marc de la Conferència Europea 
de Sordceguesa, l’equip es va reunir 
el 24 d’agost, al centre de congressos 
Grand Palais de Lille, França. Amb la 
participació de 21 assistents de set 
països (França i Eslovàquia no s’hi van 
poder presentar), aquesta trobada va 
obrir la segona fase.

Un cop enllestida la primera eta-
pa, centrada en la definició i la re-
dacció dels indicadors, la segona fase 

va estar dedicada a l’elaboració d’un 
qüestionari referent als indicadors.

L’objectiu immediat va ser distri-
buir el qüestionari entre les organit-
zacions dels diferents estats, per tal 
d’assegurar la correcta recollida de la 
informació sobre la sordceguesa. Les 
dades obtingudes permetran l’elabo-
ració d’un estudi comparatiu de l’es-
tat de l’atenció al col.·lectiu a nivell 
europeu, que es plasmarà en la publi-
cació d’un llibre.

La reunió es va centrar en aquests 
dos punts: el tancament dels detalls 
relatius al qüestionari, i la distribució 
de les tasques relatives a la produc-
ció dels continguts destinats al llibre. 
També hi va haver temps per a l’apro-
vació del material de divulgació creat 
per al projecte, que porta com a lema 
Make a noise about deafblindness 
(Fes soroll sobre la sordceguesa).

En aquest moment, el qüestionari 
de recollida d’informació s’ha distri-
buït i s’està recollint complimentat. El 
pas immediat serà l’anàlisi estadística 
de les dades i l’estudi dels resultats. 
La propera reunió serà a Holanda, el 
febrer de 2014.

El projecte, liderat per l’APSOCE-
CAT, compta amb gran acceptació. A 
més de les nou organitzacions sòcies 
oficials, aquest compta amb cinc or-
ganitzacions no oficials i deu organit-
zacions col·laboradores. Els resultats 
es presentaran al Congrés Internacio-
nal de Sordceguesa que organitzarem 
a Barcelona el juny de 2014.

Dues reunions han tingut lloc durant el 2013. La primera a 
Aalborg i la segona a Lille. Fem un breu repàs i expliquem 
l’estat actual del projecte

Segueix endavant el projecte 
sobre els Indicadors Europeus
en Sordceguesa

Detall
del cartell
amb el lema
del projecte 
Make a 
noise about 
deafblindness 
(Fes soroll 
sobre la 
sordceguesa)
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amb la difusió de la campanya per 
conscienciar sobre les dificultats que 
comporta aquesta discapacitat.

La campanya té per objectiu esta-
blir un llaç d’empatia amb l’especta-
dor i convidar-lo a reflexionar sobre la 
importància de sentits tan vitals com 
la vista i l’oïda, que suposen el 90% 
del nostre aprenentatge.

La FESOCE ha comptat amb la par-
ticipació desinteressada de l’agència 
de comunicació SantaMarta, i de la 
productora Agosto, la qual ha assu-
mit, en una mostra de generositat, 
totes les despeses de la producció de 
la peça audiovisual.

El projecte també ha comptat amb 
la participació d’El mundo al revés i 
dels treballadors del grup Havas, que 
dediquen part del seu temps a col.-
laborar amb organitzacions socials.

La Federación Española de Sordoce-
guera (FESOCE), de la qual l’APSO-
CECAT n’és membre, va presentar el 
novembre passat, la seva primera 
campanya audiovisual. A través d’ella 
vol donar visibilitat a aquesta disca-
pacitat encara força desconeguda.

La campanya “Ayúdanos a imagi-
nar el mundo” està protagonitzada 
per la Idoya, una noia de 20 anys amb 
sordceguesa que atenem des de la 
nostra entitat. La Idoya es comuni-
ca en llengua de signes a distància, 
sempre que hi hagi bona il·luminació. 
Sempre va acompanyada i de nit la 
seva visió es redueix encara més, cosa 
que limita els seus moviments.

Amb aquesta campanya, la FESO-
CE vol conscienciar i reunir fons per 
atendre com cal a totes aquelles per-
sones que la pateixen. Disposar d’un 

mediador expert en sordceguesa per-
met a aquestes persones sortir de 
l’exclusió i accedir a un ventall d’opor-
tunitats.

Es calcula que a Espanya existei-
xen uns 18.000 casos de persones 
amb sordceguesa, dels quals 3.000 
poder ser a Catalunya. La invisibilitat 
d’aquesta discapacitat, no disposar 
d’un cens, i la manca de centres es-
pecífics, provoca una pèrdua major 
de la qualitat de vida de les persones 
amb sordceguesa i també de les se-
ves famílies, sobre les quals recau el 
pes més gran en l’atenció al col·lectiu.

El web www.sordoceguera.com 
allotja la campanya “Ayúdanos a ima-
ginar el mundo” i en ella hi podem tro-
bar l’explicació d’altres casos de nens 
i adults amb sordceguesa. És possible 
col·laborar per mitjà de donacions o 

La campanya està protagonitzada per la Idoya, una de les usuàries de l’APSOCECAT

“Ayúdanos a imaginar”, primera campanya de la 
Federación Española de Sordoceguera

Fotograma de l’espot. Conversa, durant la presentació, entre la Idoya 
Lucas i la seva mediadora, la Núria Bustamante

visita’ns a  www.sordoceguera.com
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El repte va consistir en una cursa 
d’autosuficiència seguint el meridià 
que s’estén des de Dunkerque, al mar 
del Nord, fins al Masnou. El recorre-
gut es va centrar en la part catalana.

Per a l’arribada, l’Ajuntament del 
Masnou va organitzar una celebra-
ció amb un equip d’esportistes mas-
novins, així com les actuacions dels 
tabalers de la Sagrada Família i dels 
gegants de l’escola Bergantí. Hi van 
assistir les autoritats dels ajunta-
ments del Masnou, Setcases, Vidrà i 
Cànoves.

Els donatius recaptats a migrano-
dearena.org van sumar 695 €, una 
quantitat que va al programa de su-
port familiar per a persones amb 
sordceguesa de la nostra entitat. 

Meridià Verd, repte 
esportiu solidari amb 
la sordceguesa
El Toni, el David i el Carles 
van fer una travessa des 
dels Pirineus al Masnou

Meridià Verd – XRT és el nom que el 
Toni Benítez, el David Torre i el Carles 
Aguilar van fer servir per anomenar 
la seva iniciativa de Xtrem Running 
Track (XRT) que va tenir lloc del 14 al 
16 de juny. L’equip va fer un recorre-
gut de 216 Km des de l’estació d’esquí 
de Coll de Pal, als Pirineus, fins a la 
platja d’Ocata, al Masnou.

L’APSOCECAT va signar el passat 27 de 
setembre l’acord de col·laboració pel 
qual la nostra entitat rebrà ajut eco-
nòmic del programa Targeta Solidària 
Catalunya Caixa. El  director territo-
rial de Catalunya Caixa a Barcelona, 
Carles Pera, i el president de l’APSO-
CECAT, Ricard López, van ser els en-
carregats de formalitzar aquesta col-
laboració. 

L’APSOCECAT va ser la segona enti-
tat més votada amb el 24% dels vots, 
en un sistema de votació en línia que 
va estar obert del 3 de juliol al 31 
d’agost. Les altres entitats guanyado-
res són el Banc dels Aliments i la fun-
dació Mans a les Mans.

El programa estableix que les en-
titats rebran a parts iguals una porció 
de l’import de les compres realitza-
des des d’abril de 2013 fins a abril de 
2014 pels titulars de la targeta i dels 

La nostra entitat ha estat la 
segona més votada entre 

les més de 180 entitats 
socials participants. 

Celebrem aquesta bona 
notícia per a la sordceguesa

L'APSOCECAT, 
beneficiària del 

programa "Catalunya 
Solidària" de 

Catalunya Caixa

que la contractin dins aquest termi-
ni. L’ajut es destinarà al programa 
d’atenció individualitzada i de suport 
a les famílies de les persones amb 
sordceguesa. 

Des de l’APSOCECAT donem les 
gràcies de tot cor a les persones que 
amb la seva votació i difusió han fet 
possible aquest petit triomf.

Carles Pera i Ricard López, durant
la firma de la col·laboració

La Polifònica de Puig-Reig va oferir el 
3 de desembre, Dia Internacional de 
la Discapacitat, un concert a benefici 
de l’APSOCECAT, a un lloc tan emble-
màtic com el monestir de Pedralbes. 
Laureano Molins, president de PRO-
ANE, i Jaume Torreguitart, vicepre-
sident de l’APSOCECAT, van dedicar 
unes breus paraules a les gairebé 300 
persones que hi van assistir.

Organitzat pel Patronat PROANE 
(PRO Ayuda NEcesitados), una entitat 
sense fi de lucre i amb vocació solidà-
ria, l’import de les entrades va estar 
destinat a finançar el programa de su-
port a les persones amb sordceguesa 
de la nostra entitat. 

Des de l’APSOCECAT dediquem un 
sincer agraïment als organitzadors i a 
les persones que van mostrar el seu 
interès per la sordceguesa assistint a 
aquest magnífic concert.  

Concert solidari 
organitzat
per PROANE

El Toni, el David i el Carles
en el moment de l’arribada
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de fang, d’elaboració de collars i la 
bossa d’olors, entre d’altres. 

En paraules de la Núria, “totes 
les activitats estan pensades perquè 
cada mediador les pugui adaptar a 
les capacitats i habilitats del seu usu-
ari”. És el cas de la piscina. El contacte 
amb l’aigua i la sensació de flotar els 
resulta especialment agradable i els 
dies estiuencs sempre ve de gust una 
remullada.

Un cop han acabat de dinar, és 
hora de descansar. Alguns usuaris fan 
tallers de relaxació. Aquesta tasca, 
que sembla la més tranquil·la, resulta 
un xic incòmoda per a la Marta, que 
desferma energia. La Paloma, estudi-
ant en pràctiques de l’IES Pío Baroja 
de Madrid, ens comenta que la Marta 
necessita el seu espai. En aquest cas, 
veiem com s’aplica la mediació 1 a 1, 
i quin és el rol del mediador. Quan la 
Marta s’asseu en un lloc de pas, la Pa-
loma li fa entendre mitjançant la llen-
gua de signes que no es pot quedar 
allà i que s’ha de posar en un lloc on 
no entorpeixi. Quan la Marta acce-
deix a moure’s, la mediadora li fa un 
gest de recompensa.

Al Gerard també li costa descansar 
i es distreu fent passejades. Aquest 
nen de 4 anys, gaudeix de valent re-
corrent la casa i reconeixent els es-
pais a través del tacte. Amb una pe-
tita resta visual, s’orienta prou bé al 
caminar. La Sara, la seva mediadora, 
es va animar a fer un respir el mes 
d’abril i no va dubtar a repetir. 

Tan important és la figura del me-
diador com la de l’intèrpret i és per 
això que la majoria de professionals 
són ambdues coses. És el cas del Jo-
sep Maria, un exprofessor de Llatí. 
Està a càrrec de la Isabel, però també 
s’ha ocupat de la Clara i l’Alba. Asse-
gura que aquesta tasca és molt grati-
ficant. Al sentiment de satisfacció s’hi 
suma un aprenentatge constant. 

Veient la implicació i l’esforç que 
hi dediquen tots els professionals que 
hi participen, no queda cap mena de 
dubte que aquests nois estan en les 
millors mans professionals mentre els 
seus pares gaudeixen d’unes meres-
cudes vacances.

una hora preestablerta en què es lle-
ven tots. Aquí cada cas és diferent. En 
el primer àpat del dia ja podem ob-
servar quines tècniques empren els 
mediadors perquè els usuaris identi-
fiquin l’espai. En el cas de la Mònica 
i la Clara, usuàries amb sordceguesa 
congènita, l’objecte referent és es-
sencial perquè sàpiguen el lloc on 
es troben. Aquest objecte es troba a 
l’entrada de cadascun dels espais de 
la casa i simbolitza l’activitat que s’hi 
duu a terme. 

Alguns usuaris més autònoms po-
den saber la ubicació dels elements 
de la taula, que es repeteix diària-
ment. En tot moment, els usuaris van 
acompanyats pel seu mediador. 

Sentits com el tacte i l’olfacte aga-
fen aquí una dimensió diferent. Bona 
part de les activitats van enfocades 
a l’estimulació sensorial i l’aprofita-
ment de les restes visuals i auditives. 
Destaquen activitats com els tallers 

Els professionals de l’APSOCECAT te-
nen un paper fonamental en la tasca 
de mediació i acompanyament en 
aquesta estada de suport familiar. Es 
tracta d’una activitat d’una setmana 
que esdevé una gran oportunitat per 
als usuaris d’ampliar el seu entorn co-
municatiu. El Xavier Capdevila, la Nú-
ria Bustamante i l’Aroha Palacios van 
ser els coordinadors de les passades 
colònies d’estiu de la FESOCE.

Aquestes convivències van néixer 
amb l’esperit d’oferir un espai de des-
connexió als pares i que, alhora, fos 
profitós pels seus fills i on s’explo-
tessin al màxim les seves capacitats 
d’aprenentatge, autonomia i comu-
nicació.  Les colònies proporcionen 
un ventall d’activitats a l’usuari que el 
mantenen actiu i li permeten interac-
tuar amb altres entorns.

A la casa La Marinada, a Cambrils, 
el dia arrenca amb l’esmorzar cap a 
les 9 del matí. Els usuaris no tenen 

Les colònies, organitzades el 2013 per la Federación 
Española de Sordoceguera (FESOCE), es consoliden com 
un espai ideal per millorar les habilitats i l’autonomia de 
les persones amb sordceguesa

Les colònies, un espai d’oci i 
aprenentatge 

L’Alba amb la Vicky, la seva 
mediadora en pràctiques
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haver justificat la totalitat del projec-
te,  és a dir, havent gastat i presentat 
aquests diners.

El juliol passat vam rebre una no-
tificació que informava d’un mecanis-
me extraordinari de pagament a pro-
veïdors de la Generalitat. En aquests 
moments seguim sense cobrar cap 
import. Cal dir que parlem de 40.000 
€ anuals. Que ningú es pensi que par-
lem de xifres sucoses.

Aquesta situació, ja crònica, fa que 
molts dels serveis i programes que 
oferíem amb normalitat no s’estiguin 
desenvolupant per la manca de liqui-
ditat, i això afecta principalment a les 
persones amb sordceguesa i les seves 
famílies.

L’APSOCECAT no pot tenir reser-
ves perquè el funcionament de les 
subvencions implica la seva utilització 
completa. La situació actual aboca al 
tancament més d’hora que tard de la 
nostra entitat i de moltes altres amb 
recursos migrats.

Si comprèn la nostra situació i vol 
donar-nos suport, pot fer un donatiu 
al nostre compte bancari (2013 0328 
34 0200681048) o, encara millor, fer-
se soci col·laborador.

L'APSOCECAT, en 
representació de 

la sordceguesa, ha 
estat convocada per a 

comparèixer a la Comissió 
de Benestar, Família i 

Immigració en relació a 
aquest text legislatiu

Sessió al Parlament 
de Catalunya amb 

relació a la llei 
d'accessibilitat

Nou entitats representatives de dife-
rents tipus de discapacitat van com-
parèixer el 23 de juliol a la sessió or-
dinària de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració del Parlament de 
Catalunya amb relació a la tramitació 
del Projecte de llei d’accessibilitat. 

L’APSOCECAT va ser convocada 
dins del grup de les discapacitats sen-
sorials, juntament amb la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (FE-
SOCA) i la Federación de Asociaciones 
de Implantados Cocleares de España 
(AICE). Els representats van presentar 
les seves observacions quant a la ido-
neïtat del text legislatiu que pretén 
garantir una accessibilitat adequada 
als diferents tipus de discapacitat. 

Ricard López, president de la nos-
tra entitat, va incidir en la necessitat 
de disposar de recursos específics 
per a les persones amb sordcegue-
sa, i va subratllar la falta de recursos 
elementals com la llengua de signes 

Des de fa dos anys, la situació finan-
cera de l’APSOCECAT s’ha tornat més 
delicada del que ja era, fins al punt 
de posar en risc la seva continuïtat. 
Amb la prolongada situació de crisi 
econòmica general, les entitats soci-
als estem sent víctimes de retallades 
i endarreriments que, a més, sempre 
poden anar a pitjor.

Fins al 2012 l’APSOCECAT finança-
va les seves activitats amb donacions 
de particulars en un 20% i un 80% amb 
ajuts públics, amb el requisit de dur a 
terme el 100% del planificat. Posteri-

orment, a final de l’any natural, es re-
bia la confirmació, i els diners, com a 
màxim, fins a mitjan de l’any següent. 
Aquest procediment, lluny de ser ide-
al, ens permetia mantenir un calen-
dari d’operativitat bàsica.

La sorpresa va arribar a final del 
2012 quan, amb un 90% del pressu-
post  gastat, ens comuniquen una re-
ducció a gairebé la meitat de la quan-
titat emparaulada, amb l’obligació de 
mantenir la despesa pressupostada. 
Això vol dir que hem de gastar el ma-
teix però l’ajut es redueix a un 40%. 
Dit d’una altra manera, el 60% ha de 
provenir de particulars, com a condi-
ció per a rebre la part pública. Aques-
ta, a més, és la tònica, com a mínim, 
per al 2013 i 2014.

Malgrat aquesta notícia, l’APSO-
CECAT hem pogut tirar endavant de-
dicant esforços a aconseguir noves 
col·laboracions però, sobretot, fent 
ús del patrimoni personal dels pares 
dels nostres usuaris. Una situació tan 
indesitjable com insostenible.

L’extrem s’ha donat quan, a punt 
d’acabar el 2013, encara no hem co-
brat la subvenció de l’any 2012, ni 
molt menys la d’enguany, malgrat 

Amb un modest pressupost 
d’uns 70.000 € anuals, 
l’APSOCECAT fa dos anys 
que no rep les subvencions 
autonòmiques

L’oblit de 
l’administració 
i el risc de 
tancament

en entorns institucionals i als mitjans 
de comunicació. López va reprendre 
una proposta del diputat Pere Bosch, 
del Grup Parlamentari d’ERC, de fer 
servir un segell d’empresa accessible 
per a aquelles que acompleixin efec-
tivament els requeriments del futur 
reglament, un distintiu especialment 
interessant per a empreses vincula-
des al sector turístic, àmpliament es-
tablert a Catalunya. També va fer èm-
fasi en la greu situació de persones de 
la tercera edat que queden vulnera-
bles en el moment de perdre la vista 
i l’oïda, i la importància de proveir-los 
de facilitats per a mantenir la mobili-
tat i l’accés a la informació.

En acabar, els membres dels grups 
parlamentaris van demanar explicaci-
ons addicionals que haurien de servir 
per aconseguir un text legislatiu el 
més encertat possible, de cara a ga-
rantir la implantació de sistemes d’ac-
cessibilitat a Catalunya.
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Veient l’èxit d’aquestes activitats, 
quin és l’objectiu en un futur?
L’objectiu a l’associació és tenir el 
nostre propi centre de dia amb recur-
sos específics. Això passa per no tenir 
una persona amb sordceguesa en un 
centre on atenen persones amb dis-
capacitats diferents. Volem tenir un 
centre on nosaltres pensem les acti-
vitats i les adaptem als usuaris. Amb 
un bon seguiment, els resultats són 
molt positius i al final això és el que 
compta.

Donada la diversitat de casos, com 
planifiqueu les activitats?
Com que treballem amb una ràtio 
d’un monitor i mig per usuari, podem 
adaptar les activitats. En termes ge-
nerals, hi ha dos grups: els que són 
més autònoms, i els més dependents 
(o congènits). Després, cada media-
dor adapta aquesta activitat perquè 
l’usuari la pugui assumir i la pugui 
gaudir dins les seves possibilitats.

En la relació mediador - usuari, s’es-
tableix un aprenentatge bidireccio-
nal?
Segur que sí. Com a mediador has 
d’establir un vincle per a què l’usu-
ari et conegui i et tingui confiança. 
Aquest vincle s’ha d’anar treballant a 
base de dies. El primer pas en un res-
pir o en unes colònies és que l’usuari 
t’accepti. Vas veient la seva evolució 
i vas exigint una mica més per a què 
siguin més autònoms.

Quina diferència existeix entre els 
respirs i les colònies?
L’actitud dels usuaris. En el respir 
quan baixen de l’autocar i toquen la 
zona, ja saben què és el que hi ha, 
perquè sempre està estructurat de la 
mateixa manera. Es fan a la idea que 
és un temps curt. A les colònies, no 
saben ni on van ni quants dies s’hi es-
taran. Per ells són més imprevisibles.

Els usuaris mantenen els progressos 
que fan durant els respirs i colònies?
Depèn dels casos. Hi ha casos que si 
que van a un centre on tenen un me-
diador, o a casa seva es treballen els 
hàbits i les rutines. Després, que ho 
facin ells és molt més fàcil. Els usuaris 
amb qui tenim un contacte més pun-
tual potser hem de tornar a repetir i 
treballar més l’autonomia.

Quina formació doneu als voluntaris 
mediadors?
El que fem quan una persona vol par-
ticipar com a mediador és que, a més 
de la formació teòrica, el primer any 
ve de suport i assisteix als respirs i als 
esplais. Si tot va bé, després pot pas-
sar a ser mediador referent. A les úl-
times colònies, gairebé tothom havia 
vingut durant l’any. 

Les colònies suposen una gran opor-
tunitat pels mediadors d’aprendre a 
treballar amb els usuaris?
I tant. Un dels problemes de la feina 
de mediador és que està molt sol. Si 
sorgeix un problema has de resoldre’l. 
Poder comptar amb tot un equip per 
a valorar cada cas i compartir els dub-
tes és de molta ajuda. De vegades, el 
que més t’aporta és el fet de conèi-
xer altres casos i altres enfocaments. 
La possibilitat de compartir és el que 
dóna riquesa a les colònies. 

Les colònies resulten gratificants 
pels pares?
Sí perquè tenen l’oportunitat de fer 
unes vacances reals. La majoria de 
centres de dia o escoles acaben el 
juny i fins al setembre no tornen a co-
mençar. Si la família treballa no hi ha 
manera de combinar-ho. Una perso-
na amb sordceguesa requereix temps 
i és per això que quan els ofereixes 
una setmana de vacances reals, ho 
valoren molt.

Núria Bustamante: 
“La possibilitat de compartir és el 
que dóna riquesa a les colònies”
Treballadora social i intèrpret de llengua de signes, porta 
7 anys treballant a l’APSOCECAT. Experta en mediació 
amb persones amb sordceguesa, coordina les activitats 
de suport a les famílies, com les colònies d’estiu de la 
FESOCE, celebrades al setembre

Núria Bustamante durant les 
colònies d’estiu de FESOCE

“Com a mediador has 
d’establir un vincle per 
a què l’usuari et conegui 
i et tingui confiança”
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L’APSOCECAT torna amb les activi-
tats de suport a les famílies amb una 
agenda que inclou activitats de dis-
sabte al matí, anomenades esplais, 
i altres d’un cap de setmana sencer, 
que coneixem com a respirs. Ambdu-
es permeten als cuidadors familiars, 
normalment els pares, una estona de 
temps personal. 

Com és costum, els esplais tindran 
lloc a la piscina del Centre Esportiu 
Municipal la Bordeta. Pel que fa als 
respirs, continuem a l’alberg Molí 
de Sant Oleguer, a Sabadell, un altre 
entorn conegut pels nostres usuaris. 
Així, el calendari previst és el següent:

Respirs:  14, 15 i 16 de març
         16, 17 i 18 de maig
Esplais: 15 de febrer
  29 de març
  26 d’abril
  31 de maig

Totes les activitat seran confirmades 
amb unes setmanes d’antelació de-
penent de la  disponibilitat dels recur-
sos econòmics necessaris. 

Col·labora
amb nosaltres!
Junts podem

millorar la vida
de les persones 

sordcegues

Agenda
d’activitats

Fes-te soci a través
del nostre web

www.apsocecat.org
o fes un donatiu

al número de compte
2013 0328 34 0200681048

També et pots fer voluntari 
trucant-nos al 93 331 73 66

o enviant un mail a 
apsocecat@apsocecat.org

Amb la col·laboració de

El nostre calendari inclou 
esplais i respirs per a 
persones amb sordceguesa 
que deixen a les famílies un 
petit espai de descans

nova adreça!


