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Presentació 

 

Per a l’APSOCECAT i per la sordceguesa tot el que sigui un pas endavant és una fita. Per això 
podem dir que 2017 ha estat un any generós, amb resultats positius i progressos notables. 

Continuem en la línia expansiva dels dos anys precedents. L’exercici 2017 va comptar amb un 
pressupost de 286.000 €, gairebé un 9% més que l’any anterior (263.000 € el 2016), diferència  
que va ser repercutida directament al Programa d’atenció a usuaris. Així, les hores totals 
d’atenció van ser 6866, amb un augment del 14% (6016 hores el 2016). El principal increment 
va estar dedicat al Servei de suport a la llar, amb un total de 1790 hores que representen un 
augment del 38% sobre l’any anterior (1293 hores el 2016).  

Aquests números no són fortuïts. L’any 2016 vam ser adjudicataris d’un conveni amb la Fundación 
la Caixa amb el projecte Millora de l’autonomia per a les persones amb sordceguesa, la durada 
del qual s’estenia fins a setembre de 2017. El resultat mostra la importància de donar recolzament 
a les iniciatives que beneficien directament a les persones amb necessitats específiques.  

Quant a detecció de casos, 2017 vam tancar amb 7 nous usuaris que ja estan sent atesos. Ha 
estat clau en aquest aspecte la bona disposició d’un grapat de centres residencials amb els què 
tenim col·laboració. Un model que està funcionant favorablement i que volem continuar 
consolidant. 

Però l’any passat va ser, sobre tot, l’any de l’Hort d’en Queni, l’espai cedit per l’Ajuntament de 
Barcelona per destinar-lo a hort urbà per a persones amb sordceguesa. Amb la convocatòria 
resolta el 2016, va ser el 2017 quan vam poder accedir-hi per executar les tasques de 
condicionament. Finalment, el vam inaugurar oficialment el 30 de novembre, amb una nodrida 
presència d’autoritats, amics i persones amb discapacitat. L’Hort és, ara mateix, un preciós espai 
recuperat, amb unes 80 taules de cultiu plenes de flors i hortalisses, i totalment accessible.  
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L’espai també acull “El mural dels sentits”, la intervenció del Col·lectiu d’Artistes de Sants sobre 
la paret principal, i que està inspirat en un poema d’una persona amb sordceguesa membre de 
l’APSOCECAT. És la nostra intenció que l’Hort sigui un espai obert a la participació social. 

Continua igualment el programa Vida independent, amb el què gestionem pisos d’ús individual 
per a persones adultes amb sordceguesa. Un projecte pioner a Espanya que marca un salt 
qualitatiu quant a models d’atenció sòcio-assistencial.  

En resum, un resultat positiu que ens incentiva a continuar amb el màxim optimisme i les 
expectatives per un futur millor, cada cop més altes. 

 

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 d’àmbit 
català 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 la sordceguesa i manté relacions i contactes locals, nacionals e 
internacionals dins del l’entorn de la sordceguesa, la ceguesa, la sordesa i les discapacitats en 
general. 

Visió 

⋅ Exercir d’interlocutor vàlid de les persones 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 continguts 

vàlids sobre la sordceguesa. 

Valors 

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

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

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

singular. 

⋅ Promoció de l’autonomia i la vida independent. 

⋅ 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. 

⋅ 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. Descartem els mètodes assistencialistes orientats estrictament 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 internacionals 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. 
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Objectius   

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 sordceguesa  a viure una vida independent, fructífera i 

integrada en la societat de forma digna. 

⋅ 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 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 2016        2017 

Socis numeraris (persones amb sordceguesa i llurs famílies)  114           118 

Socis donants (persones que fan donació econòmica)  159           163 

Associats voluntaris (voluntaris que té l’entitat en total)  219           249 

Voluntaris nous donats d’alta l’any:   31              52 

Taula 1: Comparativa nombre i tipus de socis/es 
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Beneficiaris 

Beneficiaris directes 

Són les persones amb sordceguesa i les seves famílies i/o cuidadors. APSOCECAT és una entitat 
de famílies que comparteixen la situació de tenir una persona amb sordceguesa i que entén que 
la presencia d’aquesta discapacitat genera unes dinàmiques que afecten a tots els membres del 
grup familiar. Per aquest motiu, es comptabilitzen com a beneficiaris directes els familiars i/o els 
cuidadors principals.  

En termes de números, el 2017 es van atendre 33 casos de persones amb sordceguesa i 66 
familiars, per a un total de 99 beneficiaris directes.  

⋅ 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.  
  

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

Les necessitats ateses son:  

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

basades en la comunitat, administratives i de gestions, etc. 

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

individualitzada. 

Les activitats que es realitzen són les següents: 

͐ Trobades de petits grups d’ajuda mútua.  

͐ Reunions individuals. 

Beneficiaris indirectes 

Es consideren dins aquesta categoria els professionals que atenen persones amb sordceguesa 
(16), els alumnes en pràctiques (56), els voluntaris (52),  i la societat en general. 

Així, les atencions han anat dirigides a: 

⋅ 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 a través del programa “Portes 

obertes” o “Els centres ens visiten”. Aquest any es van realitzar 14 xerrades en 10 centres 

diferents (Universitat, cicles formatius, etc.), amb un total de 370 alumnes. 

⋅ Voluntaris. Acolliment i coordinació del voluntariat. Un número elevat de voluntaris 
participa en les activitats de l’entitat, 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. 
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2. Resultats 2017   

2.1- Àrea de desenvolupament 

 

Treball Internacional              

L’objectiu general d’aquesta àrea és el de potenciar les relacions internacionals estratègiques que 
permetin activar la presa de decisions que beneficiïn a la sordceguesa, amb especial èmfasi en 
l’entorn d’Europa. 

Objectius específics 

⋅ 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 

Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i Persones amb Sordceguesa (EPDHDB). 
1 de febrer, Brussel·les 

Reunió de la Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i persones amb Sordceguesa 
a la Delegació de Catalunya  a Brussel·les.  Discussió sobre temes d’interès comú de les entitats 
de discapacitat sensorial membres de la Plataforma. 

Workshop sobre accessibilitat. 2 a 3 de febrer, Brussel·les 

Assistència al workshop sobre accessibilitat de productes i serveis organitzat per la Comissió 
Europea, amb assistència de representants d’administracions d’àmbit estatal i europeu, entitats 
de referència en l’àmbit de la discapacitat i experts de la industria i de les administracions federals 
europees, punters en aquest camp. Cada entitat membre va explicar el seu posicionament al 
respecte i es va establir una estandardització de criteris d’accessibilitat relacionats amb la 
subtitulació i l’audio-descripció. 

Junta Directiva EDF. 17 a 19 de febrer, Malta 

Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia establerts. S’aprofita perquè el govern de Malta 
expliqui als membres la seva política sobre accessibilitat. El govern de Malta ostenta la presidència 
de la UE en aquell moment. 

Taller Accessibilitat. 28 d’abril, Brussel·les.  

Participació com a ponent a la Jornada sobre Certificació Europea de Formació en Accessibilitat 
Cultural, de Mitjans i TIC.   

Assemblea General i eleccions Junta Directiva EDF i Reunió Plataforma. 12 de maig,  Madrid.  

Reunió de la Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i persones amb 
Sordceguesa. Del 12 a 14 de maig: Madrid. Participació a l’Assemblea General d’EDF i a les 
eleccions dels nous membres de la Junta Directiva de l’Entitat.  
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Congrés Iberollatinoamericà sobre sordceguesa. 27 de juliol a 5 d’agost, Buenos Aires.  

En aquesta trobada, el president d’APSOCECAT va fer l’obertura de la conferència i va presentar 
el Programa de Vida Independent que es fa a Barcelona. El Casal Català es va implicar en les 
activitats. El Congrés va acceptar el mediador/a en sordceguesa com a professional específic  per 
a la sordceguesa i es va acordar formar part en dos projectes d’àmbit internacional: 

⋅ Participar en l’observatori mundial de la sordceguesa, amb informació dels seus països. 
⋅ Recerca de la inclusió de la sordceguesa com a discapacitat específica en el CIF 

(Classificació Internacional de Malalties) de la OMS (Organització Mundial de la Salut). 

DbI- 9ª Conferència Europea sobre Sordcegues. 4 a 8 de setembre, Aalborg 

Assistència a la 9a edició de la Conferència Internacional sobre sordceguesa organitzada per 
Deafblind International (DbI), dedicada a relacionar els coneixement sobre sordceguesa congènita 
i adquirida i trobar punts en comú entre ambdues. S’estableixen acords de col·laboració entre 
EdBN i EdBU i entre els pares de les organitzacions dels països nòrdics i EdBN. 

 

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 

Es van detectar 7 nous casos de sordceguesa durant l’any 2017. En total l’entitat té en seguiment 
33 casos de persones amb sordceguesa. 

A continuació es presenten els principals serveis amb el número de casos i les hores d’atenció 
directa realitzades. En aquestes no quedarien incloses les reunions de seguiment i valoració ni les 
hores de coordinació de l’equip psicosocial.  

En total, en van realitzar 6.866 hores d’atenció directa: 

Principals serveis 

Nº casos 
atesos 

Distribució per 
gènere 

Nº hores totals 
mensuals 

Nº hores 
totals 
anuals 

Mediació a la llar 
8 

7 dones         
 1 home 

149 1790 

Mediació en centres 
7 

6 dones          
1 home 

179 2148 

Serveis específics 
3 

2 dones          
 1 home 

7,6 92 

Pisos amb Suport (Vida 
Independent) 

2 
0 dones           
2 homes 

236 2836 

Servei de tutela 
1 1 home 

 
  

     
Taula 2: Relació de serveis número de casos i hores d’atenció 
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Per tal de conèixer de forma detallada els principals serveis de l’entitat, es fa un breu resum: 

Servei de mediació 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. 

Servei de  mediació en 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 acudeix al centre per contribuir a la integració de la persona amb 
sordceguesa tant en les activitats del centre com en la pròpia rutina personal. 

Aquest servei contribueix a reduir l'angoixa tant de la persona amb sordceguesa com dels 
professionals del centre mitjançant la capacitació d’aquests últims. 

Serveis específics 

Serveis concrets com a suport informàtic, acompanyaments i gestions diverses que la persona 
amb sordceguesa necessita (tramitació de documents, acompanyaments puntuals, etc.). 

Servei de pisos amb suport 

Aquest servei va destinat a persones amb sordceguesa amb grau elevat d’autonomiai té per 
objectiu facilitar la desinstitucionalització residencial. Un equip de mediadors realitza les atencions 
de dilluns a diumenge. Es fa una programació de la setmana juntament amb l’usuari i es treballa 
per potenciar la seva autonomia i la seva capacitat de presa de decisions. 

Servei de tutela 

 L'APSOCECAT va ser declarada Entitat tutelar per la Generalitat de Catalunya l'any 2016. Oferim 
el servei de tutela i co-tutela amb familiars, segons les necessitats del cas. 

 

A continuació es mostra una taula comparativa en la que es recullen les hores d’atenció 
dels dos anys anteriors, observant un augment en el còmput total d’hores. 

 

 Comparativa anys   

 Hores d'atenció directa   

Serveis 2015 2016 2017 

Pisos amb suport 2137 2614 2836 

Mediació en centres 2559 2126 2148 

Mediació a la llar 568 1293 1790 

Serveis específics 45 28 92 

Total hores 5309 6061 6866 
Taula 3: Comparativa anys de les hores d’atenció directa 
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A més d’aquests serveis d’atenció directa també s’ofereix: 

Atenció Psico-social  

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 sordceguesa 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. 

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: 

⋅ Els aspectes relacionats amb la socialització i la integració (museus, exposicions, etc.). 
⋅ L'exercici físic (activitats de piscina, passejos, etc.). 
⋅ Participació activa de la persona amb sordceguesa, escollint les activitats que més li 

agradin (potenciació de l'autonomia en la presa de decisions). 
⋅ 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 migdiada al 
local. També s’han incorporat noves activitats com ús de l’hort (L’hort del Queni), visita a la fàbrica 
de iogurts de la Fageda, tallers de cuina, etc. 

Respirs. Programa 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 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.  

 

Activitat Nº realitzats 
durant l’any 

Mitjana de participants 
(persones amb sordceguesa) 

Mitjana de participants 
(mediadors i voluntaris) 

Esplais  5 5 9 

Respirs 2 8 21 

Colònies 1 20 52 

Taula 4: Comparativa anys de les hores d’atenció directa 
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2.3- Àrea de Comunicació  

 

Web www.apsocecat.org  

La web d’APSOCECAT va funcionar amb normalitat el 2017. L’any anterior, 2016, va ser, en aquest 
sentit, un any por afortunat, amb cinc 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 finals de 2016 es va muntar una nova web, que és la que 
funciona actualment.  

Així, tot i que la comparativa 2017-2016 no és vàlida pels motius exposats, es van obtenir els 
següents resultats, satisfactoris, donades les circumstàncies:  

Dades: 

⋅ Sessions web (visites): 5.835 (2016: 989) 
⋅ Pàgines vistes 17.512 (2016: 1840) 
⋅ Usuaris: 3.594 (2016: 777) 
⋅ Publicacions: 17 (2016: 4) 
⋅ Freqüència d’actualització a 1,5 notícies per mes.  

 

Resum del report anual proporcional per Google Analytics per la web www.apsocecat.org 

 

Xarxes socials 

Facebook  

El perfil de Facebook és la seu virtual de la nostra comunitat i una de les millors vies d’atenció al 
públic: estudiants, familiars i també persones amb discapacitat, especialment persones sordes. Les 
reaccions a les publicacions són generalment positives i la participació mitjana per publicació està 
entre un 6% i un 10%.  

Dades:  

http://www.apsocecat.org/
http://www.apsocecat.org/
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⋅ Publicacions: 120 (2016: 80) 
⋅ Freqüència d’actualització: 2-3 cops per setmana 
⋅ Total seguidors: 1686  (2016: 1529, increment del 10%) 
⋅ Nous seguidors: 157 

 

Twitter 

 

Imatge de la capçalera del perfil de Twitter 

 

En Twitter fem, sobre tot, xarxa amb les entitats del barri de Sants-Montjuïc, on tenim la seu física 
de l’Associació. També promocionem els nostres esdeveniments i donem suport a qualsevol 
iniciativa local que afavoreixi la participació social i la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat.  

Dades:  

⋅ Total tuits publicats al 31/12/2017: 2000 
⋅ Tuits 2017: 285 (2016: 256)  
⋅ Freqüència d’actualització: Interdiària dies laborables depenent de la participació a actes 

o esdeveniments 
⋅ Total de seguidors: 1792 (2016: 1581, increment del 13%) 
⋅ Nous seguidors: 211 (2016: 192) 

 

Publicacions 

Es fa una edició anual de la revista “El món de la sordceguesa”. El 2017 van publicar el nº 18, 
amb data febrer de 2017. Tirada aproximada: 400 exemplars. 

Disponible en paper, i en PDF a www.apsocecat.org 

http://www.apsocecat.org/
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Portada de la revista número 18 de “El món de la sordceguesa” 

 

Premsa 

 

 

Captura de pantalla del reportatge de BTV sobre l’Hort d’en Queni 
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2017 va ser un any amb bona repercussió mediàtica, amb un total de 25 mencions en mitjans de 
comunicació, un número que més de duplica les aconseguides el 2016. Gairebé la meitat dels 
titulars van estar dedicats a l’Hort d’en Queni, l’espai verd de l’APSOCECAT, segons consta a la 
relació següent: 

 

01/01/2017 Fundació ADIS Sordcecs, ciutadans invisibles 

01/03/2017 Sants3ràdio Sant al dia. Entrevista inici activitat a l'Hort 

02/03/2017 El3.cat L’Hort del Queni del carrer Rosés s’obre als usuaris d’APSOCECAT 
i al veïnat 

26/03/2017 elpuntavui.cat L'hort d'en Queni 

29/03/2017 radiocanet.cat Entrevista demanant ajut un cas emergència social 

29/03/2017 radiocanet.cat APSOCECAT dona a conèixer un cas d'emergència social per trobar 
ajuts 

01/04/2017 TV3 Ressenya al 324 de La Gran plantada. Hort d'en Queni 

26/04/2017 TebVist Viure en la foscor i el silenci 

03/05/2017 BTV Notícies 73 L’Hort d’en Queni ja dona fruits 

17/05/2017 BTV L’Hort d’en Queni, un projecte per a persones amb sordceguesa 

28/06/2017 Sants 3 ràdio Sants-Montjuïc al dia (28/06/2017). Acte Dia sordceguesa 

28/06/2017 el3.cat Se celebra el Dia Internacional de la Sordceguesa presentant l’Hort 
d’en Queni  

02/07/2017 La 2 de rtve 'En lengua de signos', Hort d'en Queni 

02/07/2017 L'Informatiu RTVE Us ensenyem el projecte social que hi ha darrera l'hort d'en Queni 

30/06/2017 diba.cat L’APSOCECAT, 17 anys al servei de les persones amb sordceguesa 

23/07/2017 La 2 de rtve 'En lengua de signos', Visita al Parlament 

06/10/2017 Sants3ràdio Sants-Montjuïc al dia (06/10/2017). Gran pintada a l'hort d'en 
Queni 

07/10/2017 El3.cat Entitats i veïns omplen d’art i color el mur de l’Hort d’en Queni del 
carrer Rosés 

13/10/2017 BTV Notícies 73 Col·lectiu d'Artistes de Sants intervé el mur de l'Hort d'en Queni 

29/10/2017 El Periódico La hazaña de Òscar: sordo, ciego e independiente 

30/10/2017 RAC1 Programa El món. Comentari de la nota de El Periódico a RAC1 

28/11/2017 El Periódico Elena Ruth: «Jo sabia el que és no ser vista ni escoltada» 

30/11/2017 btv Notícies 73 Inauguració Hort del Queni i Mural 

30/11/2017 el3.cat Inauguració de l’Hort d’en Queni al barri de Sants 

Taula 5: Relació d’impactes als mitjans de comunicació 2017 
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Esdeveniments 

 

 

Titelles per a nens, a les Festes de Sants (Carrer Papín) 

 

Organització i difusió als mitjans propis i generalistes d’actes institucionals, per al col·lectiu de 
persones amb sordceguesa, i de captació de fons, segons la relació següent: 

 

25/05/2017 Jornada de condicionament de l’Hort  

01/04/2017 Jornada a l’hort: la gran plantada  

27/06/2017 Acte Dia internacional de la Sordceguesa  

30/06/2017 Jornada professional “Entendre la Sordceguesa” al COPC 

01/07/2017 Jornada de portes obertes a l’Hort  

20/07/2017 Trobada i presentació del llibre “Abrir los ojos” de Guido Fernández Cornide 

21/07/2017 Visita al Parlament de Catalunya  

21/08/2017 Taller de sordceguesa a les Festes de Sants (Carrer Papín)  

28/08/2017 Colònies per a persones amb sordceguesa  

05/10/2017 Jornada a l’hort: la gran pintada  

19/10/2017 Xerrada “Introducció a la sordceguesa” a la UB  

30/11/2017 Inauguració de l’Hort d’en Queni i el Mural dels sentits  

19/12/2017 Festa de Nadal per a persones amb sordceguesa  

16/12/2017 En Queni amb “La Marató”  

20/12/2017 Còctel de Nadal de Zúrich Seguros  

Taula 6: Relació d’esdeveniments amb impacte comunicatiu 
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2.4- Àrea Financera 

 

D’on venen els diners? 

Finançament Propi 83.743,04 € 
Quotes Socis 27.569,00 € 

Donacions Particulars 19.066,45 € 

Donacions Empreses 18.971,11 € 

Donacions Programa Vida Independent  18.136,48 € 

Finançament Públic  189.855,12 € 
Govern Espanyol 40.000,00 € 

Administracions autonòmiques i locals 149.855,12 € 

Finançament Privat  14.322,68 € 
La Caixa de Pensions 14.322,68 € 

Altres Ingressos 2.317,59 € 
  
INGRESSOS TOTALS 290.238,43 € 

 

Com es gasten? 

Sous de professionals 210.634,35 € 
Projectes i  activitats 36.247,55 € 
Programa Vida Independent 17.862,70 € 

Oci i temps lliure 18.384,85 € 

Despeses d’estructura 43.356,53 € 
Lloguer Local 14.603,54 € 

Comunicació i difusió 2.741,93 € 

Manteniment  2.394,24 € 

Despeses de Gestió 3.617,14 € 

Altres Despeses 6.849,02 € 

Assegurances 2.574,83 € 

Serveis i Subministres  5.139,64 € 

Despeses de Representació 5.436,19 € 

DESPESES TOTALS 290.238,43 € 
  

 

 

 

 

 

Finançament 
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2.5- Àrea de RRHH  

 

Equip de treball 

 

Resum de l’equip de persones amb què va comptar l’APSOCECAT el 2017 

 

Treballadors 

L’equip de l’entitat està format per 16 professionals, amb els següents perfils: 2 psicòlegs, 1 
treballadora social, 1 periodista, 1 comptable i 11 mediadors/es. 

Distribució per gènere: 3 homes i 13 dones. 

 

Voluntariat 

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

Alta de voluntaris durant el 2017:   52 (37 dones i 15 homes) 

No existeix formació específica en sordceguesa i la poca que es pot aconseguir no és pas 
adequada 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 programes d’oci és d’un i mig mediador per cada persona amb sordceguesa.  

⋅ 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 

3

18

29

15

13

38

8

37

Professionals

Pràctiques

TBC

Voluntaris/ies actius

RRHH

dones homes
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Universitat de Barcelona i de la Universitat Ramón Llull). 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. 

 

Alumnes en Pràctiques  

En total durant l’any 2017 per APSOCECAT han passat un total de: 56 persones (18 homes i 38 
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 2017 van realitzar treball en benefici a la 
Comunitat a APSOCECAT, en diverses tasques, un total de 37 persones. 

Distribució per gènere:  

Nº homes: 29 

Nº dones:    8 

Aquesta col·laboració es fa amb el Departament de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya. 
A 2016 l’APSOCECAT va estar reconeguda amb el guardó de la Festivitat de la Mercè del 
Departament de Justícia, per la seva col·laboració en aquesta àrea. 
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En col·laboració amb: 
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