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El 2016 ha estat un any satisfactori. Després d’una 

llarga temporada de sequera financera, les institu-

cions públiques van fer efectius els pagaments 

dins el termini. D’aportacions privades també vam 

aconseguir recursos addicionals. No es tracta de 

grans quantitats, però per a una entitat petita com la 

nostra significa, com a mínim, continuar funcionant, 

que no és poc. 

L’impacte d’una mínima folgança financera es nota 

directament en els serveis a les persones. Si hi ha 

un indicador clau per nosaltres es el que compta 

les hores de mediació. A 2016 vam aconseguir prestar 

prop de 700 hores més que a 2015, per a un total 

de 6016 hores (increment de 14%). El programa de 

Suport a la llar ha estat el més beneficiat, passant

de 568 hores el 2015 a 1293 hores el 2016  (increment 

del 127%).

Altra bona notícia va ser l’adjudicació d’un solar de 

la convocatòria del Pla BUITS de l’Ajuntament de 

Barcelona. En tenim la cessió per al futur Hort d’en 

Queni, un espai verd equipat amb taules de cultiu 

per a hortalisses i plantes aromàtiques, que desen-

voluparem amb la intenció que aculli activitats per 

a les persones amb sordceguesa, amb la participació 

de la comunitat.

Ara mateix estan a punt d’acabar les obres d’ade-

quació i en un no res esperem disposar finalment 

de l’espai. 

L’èxit de les nostres iniciatives es fa evident en la 

consolidació del programa Vida independent, 

desenvolupat amb el suport de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (IMPD), de l’Ajuntament 

de Barcelona. Dos usuaris satisfets, tres pisos i un 

bon equip professional que funciona com un 

engranatge són un resultat que confirma aquesta 

com la millor opció residencial per a persones 

amb sordceguesa amb bon nivell d’autonomia. 

Seguim optimistes, treballant tant en accions 

d’incidència com el desenvolupament del Regla-

ment de la llengua de signes (llei 27/2007), com 

d’específiques, com ara la campanya del bastó 

blanc i vermell i els actes de la Setmana interna-

cional de conscienciació de la sordceguesa.  

Mantenim també, per descomptat, i amb el 

suport de Diplocat i la FOCIR, l’agenda interna-

cional. Desitgem que 2017 continuï el vent a favor.

Ricard López i Manzano

President

1- Presentació
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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 d’àmbit català que promou la millora 
del benestar de les persones amb sordce-
guesa 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 la sordceguesa i manté 
relacions i contactes locals, nacionals e inter-
nacionals dins del l’entorn de la sordceguesa, 
la ceguesa, la sordesa i les discapacitats en 
general.

Visió
 Exercir d’interlocutor vàlid de les per-
sones amb sordceguesa i llurs famílies en 
defensa dels seus drets i interessos.
 Procurar serveis i recursos específics 
per les persones amb sordceguesa en cada 
regió del territori català.
 Proporcionar un centre de recursos de 
referència en informació, actualitat i contin-
guts vàlids sobre la sordceguesa.

Valors
 Visió de la discapacitat com una com-
binació de factors biològics, psicològics i 
socials. Tractem la discapacitat com un feno-
men complex que requereix d’intervencions 
a mida, dissenyades amb base a les caracte-
rístiques personals i familiars. Cada cas és 
únic i singular.

 Promoció de l’autonomia i la vida inde-
pendent.
 Defensa d’un enfocament multidiscipli-
nari i de treball en xarxa. Els diversos agents 
que participen en el procés de valoració i 
atenció aporten una perspectiva comple-
mentària  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 oportuni-
tats.
 Creença en el dret a la realització per-
sonal. Considerem que les persones del 
nostre col·lectiu han de tenir les mateixes 
oportunitats de socialització i realització per-
sonal que qualsevol altre persona. Descartem 
els mètodes assistencialistes orientats estric-
tament a l’atenció de les necessitats mínimes 
de supervivència.
 Universalitat i treball en xarxa.
APSOCECAT fomenta l’establiment de vincles
i col·laboracions locals, nacionals e interna-
cionals que representen oportunitats pel nostre 
col·lectiu.
 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.

4
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Objectius  d’APSOCECAT
L’Associació Catalana pro Persones amb 
Sordceguesa (APSOCECAT) és una entitat 
sense ànim de lucre, creada l’any 1999 a 
partir de diverses famílies amb fills/es amb 
sordceguesa.

Els objectius  de l’APSOCECAT són:
 Ajudar a les persones amb sordce-
guesa  a viure una vida independent, fructí-
fera i integrada en la societat de forma 
digna.

  Aconseguir,  per part de l’Administra-
ció, el reconeixement de la discapacitat 
com a específica i, en conseqüència, adop-
tar 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 me-
diadors que tradueixin al seu llenguatge la 
informació del món que els envolta.

Òrgans de govern

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

1.3.1- Composició de la Junta Directiva

Sr. Ricard López i Manzano   President
Sra. Petra Martínez i Hernández   Secretaria de l’entitat
Sra. Rosa Mª Martínez Borràs   Tresorera de l’entitat
Sra. Carme Montaner Pellisa                 Vocal 1
Sra. Gemma González Quintana                  Vocal 2
Sra. Rita Ibó Sánchez                              Vocal 3
Sra. Victòria Salvador Herreros            Vocal 4

Nombre de socis         

Categories           2015         2016
Socis numeraris (persones amb sordceguesa i llurs famílies)     109           114 
Socis donants (persones que fan donació econòmica)      123           159
Associats voluntaris (voluntaris que té l’entitat en total)    188           219
Voluntaris nous donats d’alta l’any:         23              31 
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Beneficiaris
Beneficiaris directes són les persones amb sordceguesa i les seves famílies i/o cuidadors.
Beneficiaris indirectes: professionals, voluntaris, alumnes en pràctiques i la societat en general.

2. Resultats 2016   

2.1- Àrea de desenvolupament

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 el contacte a nivell internacional
• Donar a conèixer la situació de la sordceguesa a Catalunya
• Potenciar el treball en xarxa a nivell internacional
• Potenciar l’intercanvi de coneixements i experiències

Principals activitats

Nom de l’activitat    Dates      Ciutat/ País              Nº Assist.    Entitat que organitza

1 Audicions Parlament: 
“Professional Hearing Care
Makes You Smarter and Healthier”
“Google Impact Challenge” 

2 Junta Directiva EDF 

3 Entrevista amb
Responsables al Parlament
Europeu 

4  Conferència Internacional
Moscou: “Deaf-blind in the
modern world:
overcoming the limits of possible” 

1 març    Brussel·leBèlgica   2                          Parlament Europeu

16 març 

10 a 13
març

18 a 19
maig

1

1

2

Amsterdam
Països Baixos

Amsterdam
Països Baixos

Moscou
Rússia

Parlament Europeu

Fundació 
“So-edineine”

European Disability 
Forum
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20 al 23 
maig

Dublín Irlanda European  Disability 
Forum

1

24 a 25 
juny

Heiligenbronn
Alemanya

Stiftung St.Franziskus 
Heiligenbronn 

1

28 
setembre

Heiligenbronn
Alemanya

Parlament Europeu 2

28 
octubre

Brussel·les
Bèlgica

EPDHHD2

11 a 14 
novembre

Bratislava
Eslovàquia

European  Disability 
Forum

2

5 Junta Directiva i Assemblea 
General EDF

6  Congrés especialitzat
“Taubblindenpädagogik im Dialog”

9 Junta Directiva EDF

7 Hemicicle al Parlament Europeu 
“Multilingualism and equal rights in 
the EU: the role of sign languages” 

8 Reunió European Platform of 
Deafness, Hard of Hearing and 
Deafblindness (EPDHHD)

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, 
comunicació i orientació i 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: 8
  • Distribució per ciutat: Barcelona: 5. Sabadell: 1. Mataró: 1. Hospitalet: 1.
  • Distribució per gènere: Dones: 5. Homes: 3.
• Nº hores mensuals: 107,75 
• Nº hores anuals: 1.293 

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 discapa-
citat física o psíquica on no reben atenció específica.
El mediador assignat acudeix al centre per contribuir a la integració de la persona amb sordce-
guesa tant en les activitats del centre 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 les persones amb sordceguesa.
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Nº de Casos: 6
 Distribució per ciutats: Alella: 1. Subirats: 1. Pineda: 1. Canet de Mar: 1. El Prat: 1. Barcelona: 1.
 Distribució per gènere: Dones: 5. Homes: 1
Nº d’hores mensuals: 177 
Nº d’hores anuals: 2.126 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL

Servei d'atenció psicosocial. L'entitat disposa de dos psicòlegs i una treballadora social que 
gestionen, coordinen i fan seguiment dels casos. S'ofereix teràpia tant a les persones amb sord-
ceguesa com als seus familiars i/o cuidadors. També se’ls acompanya i dóna suport en la gestió 
i tramitació de documents. Aquest servei s’ofereix tant a les persones amb sordceguesa com a 
les famílies.

SERVEIS ESPECÍFICS

Serveis específics. Serveis concrets com a suport informàtic, acompanyaments i gestions diver-
ses que la persona amb sordceguesa necessita (tramitació de documents, etc.).
 Nº de Casos: 1
 Distribució per ciutats: Lleida: 1.   
 Distribució per gènere: Dona: 1.
 Nº d’hores mensuals: 2,3 
 Nº d’hores anuals: 28 

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. Donada l'especificitat del 
col·lectiu, es fa necessari un programa d'activitats que potenciï:
 a)- Aspectes relacionats amb la socialització i la integració (museus, exposicions, etc.).
 b)- L'exercici físic (activitats de piscina, passejos, etc.).
 c)- Participació activa de la persona amb sordceguesa, escollint les activitats que més li                  
agradin (potenciació de l'autonomia en la presa de decisions).
 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, desenvolupament i 
valoració de les activitats d’oci i temps lliure destinades a les persones amb sordceguesa i a les  
seves famílies.
De gener a desembre les activitats que s’han desenvolupat  han estat 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 la migdia-
da al local. També s’han incorporat noves activitats (visita a museus com Cosmocaixa, Camp 
nou, Saló del Còmic, piscina, Museu de la Xocolata, etc.). L’activitat d’esplais es desenvolupa en 
dissabtes. 
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Cosmocaixa, Camp nou, Saló del Còmic, piscina, Museu de la Xocolata, etc.). L’activitat d’esplais 
es desenvolupa en dissabtes. 

• Respirs. Programa de cap de setmana (de divendres a diumenge) amb activitats adequa-
des de forma individual per a cada usuari. 

• Participació en les Colònies de FESOCE. Activitat d’estiu amb una setmana de duració. 
Ofereix unes vacances reals a les famílies i/o cuidadors, alhora que es treballa l’aprenentatge i les 
habilitats de comunicació de les persones amb sordceguesa. 

PROGRAMA VIDA INDEPENDENT
Servei de pisos amb suport. Aquest servei va destinat a persones amb sordceguesa amb gran 
autonomia en la que poden viure en pisos i contribuir a la desinstitucionalització. Un equip de 
mediadors realitza les atencions de dilluns a diumenge. Els usuaris desenvolupen activitats tant 
pel barri com a l’entitat. Es fa una programació de la setmana juntament amb l’usuari i es treballa 
per potenciar la seva autonomia i capacitat de comunicació.
• Nº de Casos: 2
 • Distribució per ciutats: Barcelona:2.
 • Distribució per gènere: Homes: 2.
• Nº d’hores mensuals: 217,8 
• Nº d’hores anuals: 2.614 

Activitat Nº realitzats durant l’any Mitjana de participants
     

(persones amb sordceguesa)

Mitjana de participants

(mediadors i voluntaris)

10

21

23

5

8

9

7

3

1

Esplais 

Respirs

Colònies
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En aquest gràfic s’observa la diversitat d’edats que s’atenen. La franja més nombrosa és la de 20 a 40 
anys, on realment al finalitzar el període escolar els serveis existents es redueixen considerablement i 
és on hi ha més mancança de recursos específics .

ENTITAT TUTELAR:
APSOCECAT està registrada com entitat tutelar portant 1 cas de forma específica i donant suport
a les famílies que tutelen als seus familiars oferint una cotutela.
 

La distribució tenint en compte el gènere dels casos atesos és molt similar.

 Les atencions han anat dirigides a:

1. Persones amb sordceguesa. Les persones amb sordceguesa necessiten un mediador 
en sordceguesa en ràtio 1:1, 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.  

2. Famílies (pares, avis, germans, etc.). Les necessitats ateses son: 
 a. Formatives. En temes de sordceguesa, llengua de signes, cerca de solucions  
              basades en la comunitat, administratives i de gestions, etc.
 b. Orientació i assessoria. Tant en forma de grups d’ajuda mútua com individualitzada.

Distribució de casos per sexe

54%

14 homes

12 dones

46%
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nº alumnes que han assistit
a les xarrades

1- RESIDÈNCIA

1 - ESCOLA

7 - CICLES FORMATIUS

5 - UNIVERSITAT

0        50              100             150               200

40

36

172

175

Les activitats que es realitzen són les següents:

 a. Trobades de petits grups d’ajuda mútua. 
 b. Reunions individuals. 

3. 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.

4. Alumnes d’estudis socials. Es realitzen xerrades de difusió i formatives. S’atén a través de con-
ferencies  i xerrades a alumnes dels IES i universitats a través del programa “Portes obertes” o 
“Els centres ens visiten”. 

Nº TOTAL DE CENTRES QUE HAN FET VISITA: 11 

Nº TOTAL DE XERRADES IMPARTIDES: 13 

Nº TOTAL D’ASSISTENTS: 423

 - Sessions formatives a Centres educatius (Cicles formatius): Contacte amb els cicles 
formatius d’àmbit social (integració social, suport en comunicació, 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 7 centres de cicles formatius.

 - Sessió formativa a les universitat: Durant els curs s’ha assistit a la Facultat de Medicina, 
de Logopèdia i de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.  Total: 3 sessions.
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2.3- Àrea de Comunicació 

WEB

 www.apsocecat.org 

La web d’APSOCECAT porta més d’un any patint contratemps derivats de problemes d’allotja-
ment web i de seguretat informàtica. A 2016 es van registrar diferents períodes de caiguda de 
servei, algunes de les quals també van comportar pèrdues de informació. Això va repercutir en un 
rendiment baix de visites i d’actualitzacions de nous continguts. 

A final de desembre 2016 es va muntar una nova web, visualment semblant a l’antiga, que pretén 
solucionar els inconvenients descrits. Així, el rendiment captat per l’eina d’anàlisi web mostra un 
decrement marcat en comparació a l’any anterior, que tampoc va ser òptim a partir del segon 
semestre. 

 • Sessions web (visites): 989 (2014: 7268)
 • Pàgines vistes 1840 (2014: 18.322)
 • Usuaris: 777 (2014: 4682)
 • Publicacions: 4 (2014: 12)
 • Freqüència d’actualització a 0-1 notícies per mes. 
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Xarxes socials

           Facebook
 
• Publicacions: 80 (2015: 118)
• Freqüència d’actualització: 1-2 cops per setmana
• Total seguidors: 1529  (2015: 1286, increment del 19%)
• Nous seguidors: 243 
• El perfil de Facebook s’ha consolidat com la seu virtual de la nostra comunitat i una de les 
millors vies d’atenció al client. Ha estat també un recurs imprescindible quan la web no ha estat 
disponible. Les reaccions a les publicacions són positives gairebé en la seva totalitat i la participació 
mitjana per publicació està entre un 6% i un 10%. 

           Twitter

•Total tuits publicats al 31/12/2016: 2000
•Tuits 2015: 256 (2015: 405)
•Freqüència d’actualització: Interdiària dies laborables depenent de la participació a actes o esdeve-
niments
•Total de seguidors: 1581 (2015: 1389, increment del 13%)
•Nous seguidors: 192 (2015: 310)
•Les dificultats amb la web i la falta de publicacions pròpies que se’n deriven han repercutit en 
una menor disponibilitat de contingut propi. Per contra, com a compensació, s’ha enfortit la part 
de publicacions en directe des d’actes o reunions, amb el conseqüent foment de visibilitat per 
les persones o entitats col·laboradores. 

Publicacions

Edició del Butlletí nº 17, amb data març 

2016. Disponible en paper, i en pdf a 

www.apsocecat.org
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Premsa

2016 va ser un any amb repercussió mediàtica discreta, menor a l’aconseguida en 2015. La ràdio local va 

tenir un pes importat amb ressenyes sobre la concessió d’un solar municipal per destinar-lo a l’hort i sobre 

el Dia internacional de la sordceguesa. 

Esdeveniments
Organització i difusió als mitjans propis i  generalistes d’actes institucionals, per al col·lectiu i de captació 
de fons:    

25/02/2016 Ràdio Sintonia Social         Sense afany de lucre amb Manel Martí

04/03/2016 Sants3ràdio          Sants al dia
09/03/2016 btv.cat           Un solar de Sants es convertirà en un hort aromàtic per a sordcecs

03/02/2016 El3.cat            APSOCECAT rep la cessió d’un solar del carrer Rosés on hi farà un  
               museu sensorial i un hort urbà per veïns i escoles del barri

2016

08/04/2016 El Punt Avui          De condemnada a voluntària

27/06/2016 La1 TVE           Tele diari migdia

29/06/2016 FESOCA          DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS SORDOCIEGAS

29/06/2016 Sants3 ràdio          APSOCECAT commemora el Dia Internacional de Conscienciació

             de la Sordceguesa al barri

29/06/2016 Sants3 ràdio          Sants-Montjuïc al dia (al 38')

Institucionals Fundraising

Acte Dia de la sordceguesa (28/06/16)                   Gal·la benèfica per a la sordceguesa. Casa de Cadis

            del Prat (03/12/2016) 

Motorada Dia de la sordceguesa (28/06/16)            Loteria de Cap d’Any (31/12/2016)

Colònies d’estiu (20/08/2016)

Fira Discat Sant Joan de Vilatorrada (30/09/2016)

Exposició L’Art a través dels sentits (20/10/2016)

Xerrada “Introducció a la sordceguesa” a la UB

(09/11/16) 

Xerrada “Introducció a la sordceguesa”

a Blanquerna, Universitat Ramón Llull (09/11/16) 

Festa de Nadal per a persones amb sordceguesa

(13/12/2016) 
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DESPESES

100%

PROJECTES
i ACTIVITATS

23,23%

67,68%

SOUS de
PROFESSIONALS

9,09%

2.4- Àrea Financera

DESPESES:  
Com gastem els diners? 

 

Sous de professionals  177.611,27 €

Projectes i  activitats 24.284,19 €

Programa Vida Independent 16.888,86 €
Oci i temps lliure   7.395,33 €

Despeses d éstructura 61.742,69 €

Lloguer Local 14.522,42 €
Comunicació i difusió  13.476,51 €
Manteniment 7.719,61 €
Despeses de gestió   7.585,66 €
Altres despeses   7.448,92 €
Serveis i subministres   6.323,17 €
Despeses de Representació 4.666,40 €
 
Total Despeses   263.638,15 €

INGRESOS: 
D'on venen els diners? 

 

Finançament propi 80.285,28 €

Quotes socis 25.074,00 €
Donacions particulars 18.832,55 €
Donacions empreses 20.125,74 €
Donacions programa Vida Independent  16.252,99 €
Finançament públic  163.103,89 €

Govern espanyol 45.000,00 €
Administracions autonòmiques i locals          118.103,89 € 

Finançament privat  14.746,40 €

La Caixa de Pensions 14.746,40 €
Altres ingressos 5.502,58 €
 
Total Ingressos 263.638,15 €

ALTRES
DESPESES

FINANÇAMENT
PÚBLIC

61,9%

FINANÇAMENT
PROPI

FINANÇAMENT
PRIVAT

ALTRES INGRESSOS

30,5%

INGRESSOS

2016

5,6%

2,1%

24.284,19 €
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LLOGUER

23,5%

COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ

21,8%

MANTENIMENT

12,5%

DESPESES de GESTIÓ

12,3%

ALTRES DESPESES

12,1%

SERVEIS i SUBMINISTRES

10,2%

DESPESES de REPRESENTACIÓ

7,6%

ALTRES DESPESES: 
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Equip de treball

L’equip de l’entitat està format per 12 professionals, amb els següents perfils: 2 psicòlegs,
1 treballadora social, 1 esperta en orientació i mobilitat, 1 periodista, 1 comptable i 6 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 2016: 31 (26 dones i 5 homes)

No existeix formació específica en sordceguesa i la poca que es pot aconseguir no és pas ade-
quada a les necessitats. 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. En aquesta àrea hi ha un gran volum de voluntaris ja   
 que la participació en aquestes activitats permet conèixer el treball i l’atenció al   
 col·lectiu. Aquest any, gràcies a la participació d’un nombre elevat de voluntaris,   
 hem pogut fer un número satisfactori d’activitats. La ràtio d’atenció en progra   
 mes d’oci és és d’un i mig mediador per cada persona amb sordceguesa. (1,5:1).

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

RR HH

NOU VOLUNTARIS/IESACTIUS

TBC
(Treball en Benefici a la Comunitat).

PRÀCTIQUES

PROFESSIONALS

26

5

5

12

60

26

9

3

DONES

HOMES
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de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat de Barcelona i de la UPF). Tot el 
material està a disposició en el nostre Centre de Recursos en règim de préstec gratuït. S’està 
arribant a acords amb els autors i editors per a 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, fons bibliogràfic especialitzat en 
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. 

En total durant l’any 2016 per Apsocecat han passat un total de: 86 persones (26 homes i 60 
dones) en diverses àrees d'atenció. Aquesta àrea augmenta cada any.

Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC)

Col·laboració amb el Departament de Justícia: L’any 2016 van realitzar treball en benefici a la 
Comunitat a APSOCECAT, en diverses tasques, un total de 17 persones.

Distribució per gènere: 

 - Nº homes: 12

 - Nº dones: 5

DISTRIBUCIÓ DE PRÀCTIQUES

Alumnes en Pràctiques 

30
25
20
15
10
5
0

5

13-CPA´C
(ANGLÈS)

7-ADAM´S
(WEB)

26-ERASMUS
(LEONARDO)

1-TRADUCCIÓ 
ILS (UPF)

i 1-TRADUCCIÓ 
(UAB)

34- SUPORT
COMUNICAC

8 7

27

2 0 0 1
5 5

12 14

DONESHOMES
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Aquesta col·laboració es fa amb el Departament de Mesures Penals de la Generalitat de Catalun-
ya. A 2016 l’APSOCECAT ha estat reconeguda amb el guardó de la Festivitat de la Mercè per la 
seva col·laboració en aquesta àrea.

Alumnes en Pràctiques 

Xerrada a la Facultat de Medicina 

Comissió de treball de l’Hort d’en Queni
(Pla Buits)

La Caixa aprova el Projecte d’APSOCECAT                      
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En col·laboració amb:

La Caixa aprova el Projecte d’APSOCECAT                      


