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1- Presentació 

 

 

L’any 2014 ha estat un any molt productiu per l’APSOCECAT. El canvi 

de local ha permès més atencions per als nostres usuaris i plantejar-

nos nous reptes de futur.  El nou local, a escassos 20 metres de l’antic, 

va ser inaugurat el dia 23 de Setembre del 2014. 

Aquest canvi ha sigut oportú per recordar els 15 anys de la fundació 

de l’entitat. El camí ha estat ple d’obstacles, però ha estat un orgull 

poder dir... JA TENIM 15 ANYS i continuem! 

S’ha dut a terme a Barcelona la Conferència Europea sobre Sordceguesa, amb 

l’APSOCECAT amb un paper preponderant a l’organització.  L’objectiu de la Conferència era 

la presentació dels resultats del projecte Indicadors Europeus de la sordceguesa, un 

projecte de dos anys de durada que ha permès crear uns indicadors comuns de la situació 

de l’atenció a les persones amb sordceguesa en els diferents països d’Europa. Van assistir 

els principals representants europeus del camp de la sordceguesa, així com autoritats 

locals. 

Un altre motiu de satisfacció és el registre d’APSOCECAT com a entitat tutelar, amb 

l’objectiu de donar cobertura a casos que d’una altre manera acabarien institucionalitzats 

o derivats a serveis generalistes.  

Un projecte rellevant en el que hem començat a treballar és “Pisos amb suport per a 

persones amb sordceguesa”. Poder disposar d’espais d’habitatge per a persones amb 

sordceguesa amb alt nivell d’autonomia és un repte il·lusionant que pot tenir un alt 

impacte sobre el col·lectiu. Aquest nou servei s’incorporaria el 2015 a la llista de serveis 

que actualment ofereix l’entitat. 

Volem que les persones amb sordceguesa tinguin l’oportunitat de triar i que tinguin el 

control de les seves pròpies vides. En aquest sentit continuem treballant.  

 

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: 

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

seus drets i interessos. 

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

territori català. 

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

vàlids sobre la sordceguesa. 

Valors: 

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

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

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

únic i singular. 

o Atencions dirigides a potenciar  la vida independent. 

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre persona. Sense utilitzar els mètodes assistencialistes orientats estrictament 

a l’atenció de les necessitats mínimes de supervivència. 

o 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. 

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

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

buscar l’excel·lència. 
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Objectius  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 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 

Sr. Jaume Torreguitart Enrich  Vicepresident 

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 
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 Composició de la Comissió Executiva: 

 President   Ricard López i Manzano  

Vice-president  Jaume Torreguitart Enrich  

Secretària   Petra Martínez i Hernández  

Tresorer   Rosa Mª Martínez Borrás 

Vocal 1   Carme Montaner Pellisa 

La Comissió es reuneix al menys una vegada per mes per tal de conèixer i decidir sobre tots els temes 

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

social. 

 

 
 

Nombre de socis          
Categories 2014 

Socis numeraris (persones amb sordceguesa i llurs famílies) 105 

Socis donants (persones que fan donació econòmica) 112 

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

Voluntaris nous donats d’alta l’any:  29 

*Aquest any s’ha fet actualització i depuració de la Base de Dades, el que ha significat un descens 

en algunes categories. 
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Beneficiaris, serveis i activitats 

 

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. 

 

Serveis de l’entitat: 

1. 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. 

 

2. Servei de suport de 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 dels professionals del centre alhora que se'ls 

forma en com atendre de forma adequada a aquests usuaris. 

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

diverses que la persona amb sordceguesa necessita (tramitació de documents, etc.). 

 

4. 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. 

 

5. 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 

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

la gestió i tramitació de documents. 
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2. Resultats 2014   

2.1- Àrea de desenvolupament 
Relacions i actes institucionals: Agenda 

 Gener: 

- Contacte amb Residència -Les Hortènsies (atenció directa) 

- Taller de llengua de Signes Catalana al Centre de Dia de Guimbarda 

- Visita possible casa de Colònies- Artur Martorell 

- Trasllat al nou local 

- Reunió amb els responsables del servei d’emergències 112 

 

 Febrer: 

- Participació en el Mercat solidari del Col·legi d’Advocats 

- Visita Residència – Els Garrofers (traspàs del cas) 

- Visita Residència – Montserrat Betriu (cas de sordceguesa) 

- Reunió de seguiment amb mediadors 

- Esplai 

 

 Març: 

- Reunió de seguiment amb mediadores 

- Esplai 

- Seguiment de casos 

 

 Abril: 
- Reunió amb “Mosquito Producciones” participació dins el Grec 2014 

- Respir 

- Reunió de seguiment amb mediadors 

- Entrevista a Ricard López als Matins de TV3 

- Planificació projecte europeu 

 

 Maig: 

- Visita de la Ministre: Anna Mato al local de FESOCE / APSOCECAT 

- Reunió “Mosquito Producciones” participació dins el Grec 2014 

- Respir 

- Planificació projecte europeu 

- Formació inicial de mediadors/res en sordceguesa 

- Visita d’un grup de persones amb sordceguesa francès 
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- Reportatge de la webvisual TV 

- Assemblea General 

- CatalunyaCaixa donatiu de Targeta solidària 
- Participació en Fira Entitats de Sants 

 Juny: 

- Planificació projecte: Pis per una persona amb sordceguesa 

- Planificació projecte europeu 

- Reunió amb la Diputació 

- 18, 19 i 20 de Juny: Projecte Europeu al Caixa Fòrum. Presentació de resultats. 

- Dia Internacional de la sordceguesa 

 Juliol: 

- Formació dels voluntaris assistents al Grec 2014: Tasta, toca, olora 

- Seguiment de casos 

- Reunió preparació Colònies d’estiu 

- Assistència al Grec 2014: Tasta, toca, olora 

 Agost: 

- Reunió coordinadors de colònies 

 

 Setembre: 

- Colònies d’estiu a Calafell 

- Reunió del Calendari trimestral 

- Seguiment de Casos 

- Reunió amb IMD (Institut Municipal de Discapacitat) 

- Estand en la Mercè- Plaça Catalunya 

- Inauguració local 

 

 Octubre: 

- Reunió seguiment Residència- El Tamariu 

- Visita Residència de Sant Sadurní  

- Esplai 

- Discat, Fira de les Capacitats 
- Inici del procés de Control de qualitat ISO-9000  

 Novembre: 

- Concert solidari (Lluís Coloma) 

- Sopar de mediadors 

- Seguiment de casos 

- Respir 

 Desembre: 

- Berenar de Nadal amb els voluntaris 

- Inici de l’atenció a dos casos amb sordceguesa en el local (1 dia a la setmana) 

- Sessió "Europa per a ONGs catalanes" 
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Treball Internacional              

Objectiu General: 

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

el entorn de les discapacitats, sobre tot a Europa. 

Objectiu Específic: 

 Mantenir i ampliar 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 

L’APSOCECAT, en cooperació amb la Xarxa Europea de Sordceguesa (EDbN), ha participat en els 

següents actes: 

Dins la Plataforma Europea de Sordesa, hipoacúsia i sordceguesa: 

S’ha aconseguit establir el funcionament de la plataforma, amb reunions de seguiment trimestral. 

L’assistència a les reunions ha permès desenvolupar la representació de l’EDbN en aquesta plataforma, 

destacant la creació de la web i un document sobre política d’accessibilitat segons els criteris de la 

Plataforma. Les reunions acostumen a tenir lloc a la Delegació del Govern de Catalunya davant de la U.E., a 

Brussel·les. 

Dins el Fòrum Europeu de Discapacitat: 

Participació com a membres de la Junta directiva, un càrrec important i representatiu. Assistència a les 

reunions trimestrals. A més del contingut propi de l’agenda, es desenvolupa un important treball de xarxa 

amb grans entitats a nivell europeu.  Es treballa també amb l’intergrup de discapacitat del Parlament 

Europeu. 

Dins la Xarxa Europea de Sordceguesa: 

Els resultats obtinguts han estat de gran importància. Durant dos anys s’ha treballat per posar en comú les 

28 entitats més importants d’Europa (més Turquia i Suïssa) en el camp de la sordceguesa. El projecte 

Indicadors Europeus de la Sordceguesa ha premés la primera aproximació documentada sobre la situació 

de les persones amb sordceguesa a Europa. S’han elaborat els resultats de l’Estat Espanyol i de Catalunya 

de forma separada. 

La presentació del resultats del projecte es va realitzar el dia 20 de juny a la Conferència Europea de 

Sordceguesa,  a CaixaFòrum Barcelona.  

Visita a Kentails: 

Com APSOCECAT s’ha fet una visita a Kentails (Holanda) per tal de conèixer els servei i programes que 

desenvolupen i establir bones pràctiques a seguir. Els professionals del centre van acollir als membres de 

l’APSOCECAT amb una visita per les seves instal·lacions (centres, tallers, etc.). 
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Reunió MEP’s i Plataforma: 

Es procura aprofitar la visita de la Plataforma per tenir contacte amb els Parlamentaris per tractar temes 

relacionats amb la discapacitat. S’han produït reunions amb 50 parlamentaris europeus, i s’ha aconseguit el 

suport específic de gairebé la meitat en relació a temes sobre discapacitat sensorial. 

 

Àrea d’Intervenció Psico-Social 
Atenció Psico-social 

Àrea formada pels tècnics de l’entitat: 

 Psicòleg: Xavier Capdevila 

 Psicòloga: Alba Camprodon 

 Treballadora social: Núria Bustamante 

Les funcions del Servei Social de l’entitat són les següents: 

ATENCIÓ GENERAL: 

- Atenció al públic: Qualsevol persona que ho demani és atesa per aquest equip de 

professionals. Atenció, acolliment i seguiment en les diferents àrees. 

 

EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES: 

- Recepció de la derivació de noves famílies: Estem en contacte amb diverses entitats que 

treballen la discapacitat, així com amb alguns serveis socials, que ens deriven casos de 

sordceguesa. 

 

- Seguiment de casos: Anualment es realitza una entrevista de seguiment amb les famílies 

sòcies de l’entitat per tal de detectar noves necessitats i millorar el catàleg de serveis. També 

es realitzen entrevistes de seguiment. 

 

- Informació: Informar a les famílies sòcies sobre novetats i actualitzacions de prestacions i 

recursos  la discapacitat (targeta de la discapacitat, sol·licitud: de PUA’s, EVO’s, valoracions de 

la dependència, plaça en centre de dia, etc.) , així com facilitar-los els tràmits. 

 

- Acompanyaments: En cas que la família consideri convenient, el professional d’àmbit social de 

l’entitat el pot acompanyar en reunions, valoracions, etc. 
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- Coordinació i seguiment del Servei de suport a la llar (mediadors): L’entitat disposa d’un servei 

de Suport a la llar gestionat i coordinat per aquesta àrea. Els professionals s’encarreguen de 

fer reunions mensuals de seguiment. 

 

- Coordinació i seguiment del Servei de suport a centres: Els centres que tenen algun usuari 

amb sordceguesa poden sol·licitar el Servei de mediació, en el que s’incorpora un professional 

especialitzat en sordceguesa (mediador) en les rutines del centre. Trimestralment es fan 

reunions de seguiment. Aquest servei és abonat per la família i per l’entitat. 

 

Nous Casos detectats l’any 2014: 2 

Casos en seguiment: 27 

 

El seguiment de casos va dirigit a diverses actuacions en funció de les demandes i necessitats de les 

persones amb sordceguesa.  

 

EN RELACIÓ A L’ENTITAT: 

- Coordinació amb la Direcció de l’entitat: Setmanalment es realitza una reunió de seguiment 

de l’equip directiu, per tal de acordar l’enfocament de les atencions i les prioritats. 

 

- Elaboració de projectes: Es realitzen projectes tant a nivell explicatiu de les activitats i serveis 

que desenvolupa l’entitat com per a la recerca de finançament tant públic com privat. 

Ex: Elaboració de propostes adreçades a convocatòries d’ajuts i subvencions, elaboració de 

propostes d’atenció a mida que busquen atendre situacions específiques del col·lectiu dins els 

condicionants de cada cas, etc. 

 

- Seguiment i suport de l’equip de Coordinadors: L’equip de coordinadors organitza i porta a 

terme les activitats d’oci i temps lliure (respirs i esplais). L’equip de serveis socials forma part 

d’aquest equip. 

 

- Col·laboració i suport amb la FESOCE (Federación Española de Sordoceguera): L’APSOCECAT 

en forma part i manté contacte i col·laboració amb els professionals de les diverses entitats 

vinculades. 
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Les atencions han anat dirigides a: 

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

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

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

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

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

professionals col·laboradors.  Les activitats realitzades són: 

a. Servei d’atenció directe en la llar 

b. Servei d’atenció directe en centres 

c. Activitats d’oci i temps lliure: Respirs i Esplais 

 

 

En aquest gràfic es desglossen les hores d’atenció en funció dels serveis. S’ha de tenir en compte 

que no més es recullen les hores d’atenció directa amb les persones amb sordceguesa, sense 

quedant recollides les hores de planificació i preparació de les activitats i atencions. 

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. 

 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.  

Serv. Suport a 
centres: 2.736  

Serv. Suport a la 
llar: 1.776  

Activ d'Oci i temps 
lliure: 1.278  

Coordinació i 
seguiment: 210  

HORES D'ATENCIÓ DIRECTA 
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4. Alumnes. 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”. En el cas de centres que venen de llocs llunyans coordinem sessions 

amb altres organitzacions per aprofitar tota la jornada i que els alumnes coneguin altres 

col·lectius. 

 

SESSIONS FORMATIVES:  

 

 

 

ELS NÚMEROS DE DAVANT DELS CENTRES INDIQUEN EL NÚMERO DE PERSONES QUE HI HA ASSISTIT DE CADA ÀMBIT 

EDUCATIU. 

Nº TOTAL DE CENTRES QUE HAN FET VISITA: 12 

Nº TOTAL D’ASSISTENTS: 523 

- Sessions formatives a Centres educatius (Cicles formatius): Contacte amb els cicles formatius 

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

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

realitzen diversos tallers.  Ens han visitat un total d’11 centres. 

 

- Sessió formativa a les universitat: Durant els curs s’ha assistit a la Facultat de Pedagogia de la 

UB  per tal de fer dues xerrades sobre la sordceguesa. Així com una altre xerrada als alumnes 

de la UB de treball social. 

 

 

88 

157 

30 

108 

140 

2. CF d'Educació infantil

5. CF d' Integració Social

1. CF ILS (Intèrprets de LSC)

3. CF d'Atenció a la dependència

1. Universitat- Pedagogia

Portes Obertes 2014 
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Oci i temps lliure 
 

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 

migdiada al local. També s’han incorporat noves activitats (visita a museus com 

Cosmocaixa, museu blau, parc de la Ciutadella, piscina, etc.). L’activitat d’esplais es 

desenvolupa els dissabtes.  

 

 

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

de forma individual per a cada usuari.  

 

 

 Colònies: 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 8 
Respirs 3 8 20 
Colònies 1 10 24 
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Àrea de Comunicació 
 

Web 

www.apsocecat.org  

(dades a partir del 08/03/2014) 

 Sessions web (visites): 6783 /any, 780/mes 

 Pàgines vistes 18.561 /any, 2400/mes 

 Usuaris: 4392/any, 580/mes 

 Publicacions 2014: 22 notícies (2013: 26) 

 Estabilitzada la freqüència d’actualització a aproximadament a 2 notícies per mes. 

 Començat treball de millora de posicionament. 

 

Xarxes socials 

 

 Facebook 

 Publicacions 105 (2013: 111) 

 Freqüència d’actualització: 3 cops per setmana 

 Total “me gusta” (fans): 1124 (2013: 746, increment del  51%) 

 Nous fans: 378  

 El perfil de Facebook s’ha consolidat com la seu virtual de la comunitat. Es també 

una via de contacte dinàmica per a voluntaris, estudiants en pràctiques, etc. 

 

Twitter 

 Total tuits publicats al 31/12/2014: 1339 

 Tuits 2014: 434 (2013: 484) 

 Freqüència d’actualització: diària en dies laborables.  

 Total de seguidors: 1079 (2013: 721, increment del 50%) 

 Nous seguidors: 358 (2013: 294) 

 Hi disposem d’una petita comunitat amplificadora. Cal augmentar els esforços 

editorials.  

 

 

http://www.apsocecat.org/
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Publicacions 

Edició del Butlletí nº 15 amb data gener 2014. Disponible en paper i en pdf a www.apsocecat.org 

   

 

Premsa 

2014 ha estat un any amb elevant impacte als mitjans de comunicació, comparant amb la 

repercussió als anys anteriors. Entre les aparicions a mitjans, citem les més rellevants: 

Data Mitjà Tipus 

09/01/2014 Ràdio Kanal Entrevista de Manel Martí a 'Sense afany de lucre' 

15/01/2014 Ràdio Mollet Entrevista de Josep Roca a 'Fronteres fora' 

06/02/2014 Ràdio Canet Entrevista a 'La Rierada', amb Dani Grao 

07/03/2014 Ona de Sants Entrevista a Xavier Capdevila en Matilti Ràdio 

14/04/2014 TV3 Els Matins Denuncien la difícil situació de les persones sordcegues 

14/04/2014 Telenotícies Vespre A Catalunya hi ha 3.000 persones sordcegues 

30/05/2014 webvisualtv  Reportatge nou local 

27/06/2014 El Mundo/cat Vivir entre oscuridad y silencio 

25/06/2014 El3.cat Portal de notícies 
de Sants 

Sants-Montjuïc acull la Conferència Europea de Sordceguesa 

21/07/2014 barcelonacultura.bcn.cat "Tasta! Toca! Olora!" acerca la sordoceguera al Palau Robert 

22/07/2014 lavanguardia.com 'Tasta! Toca! Olora', un espectáculo para entender el mundo de 
los sordociegos 

21/07/2014 btv.cat Tasta! Toca! Olora!', un espectacle dels Comediants i la Fundació 
Alícia 

26/07/2014 La 2 de TVE En lengua de signos - 26/07/14 

24/09/2014 Ona de Sants Programa Especial Mercè 2014 (veure '33) 

26/09/2014 bcn.cat L'APSOCECAT estrena local al carrer Leiva 

02/10/2014 El3.cat Portal de notícies 
de Sants 

Una associació per a persones sordcegues s’instal·la a 
Hostafrancs 

26/09/2014 PROANE.org PROANE asiste a la inauguración de la nueva sede de 
APSOCECAT 

14/11/2014 BTV.cat Infobarri, el reportatge 

 

Edició nº 15 

El Món de la Sordceguesa 

http://www.apsocecat.org/
https://www.youtube.com/channel/UCRRJlf5fd93oThu0726SNdw
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 L’esdeveniment Tasta, toca, olora, en el qual va col·laborar l’entitat va ser tenir un alt impacte als 

mitjans de comunicació. Tot i no ser ressenyes sobre l’APSOCECAT i la sordceguesa, col·lateralment 

en feien al·lusions. S’han inclòs les més destacades.  

 La inauguració del nou local del carrer Leiva va ser el segon esdeveniment causant dels impactes 

als mitjans.  

 

ESDEVENIMENTS 

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

Institucionals Fundraising 

Firentitats Sants-Montjuïc (31/5) Mercat solidari Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(03/02) 

Conferència Europea de Sordceguesa (20/6) CatalunyaCaixa donatiu de Targeta solidària (03/05) 

Colònies d’estiu (27/8 al 03/09) Tasta, toca, olora al Palau Robert (21/07) 

Mostra d’Associacions de la Mercè (20, 21 i 24 /9) Concert Piano boogie woogie Lluís Coloma (19/11) 

Inauguració nou local i celebració 15è aniversari 
(23/09) 

Loteria de Nadal (25/11) 

Discat, Fira de les Capacitats (3 i 4/10)  

Xerrada a la Facultat de Psicologia UB (18/11)  

Sessió de internacionalització d’ONG’s catalanes 
(11/12) 

 

Festa de Nadal (19/12)  

                                         

 

Àrea de Documentació 
 

Gràcies a la col·laboració de voluntaris i alumnes en pràctiques, durant  aquest any s’ha seguit amb la tasca 

de traducció de documents de la biblioteca, l’única dedicada a la sordceguesa de la que tenim constància a 

Espanya. El fet d’estar amb contacte amb les principals organitzacions europees i mundials fa possible la 

recepció de material específic i actualitzat en aquest camp.  

També s’ha avançat l’accés des de la pàgina web amb la intenció de fer accessible la consulta remota del 

catàleg del fons documental. 
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Àrea Financera 

INGRESOS:  

Finançament propi (donacions i quotes):  81.098 € 

Finançament privat (subvencions):      40.719 € 

Finançament públic (subvencions):              88.164 € 

Total                209.981 € 

 

 

 

 

DESPESES:  

 

Personal:     111.502 € 

Lloguer         15.737 €  

Subministres              2.692 € 

Equipaments i material oficina:   19.040 € 

Formació, dietes i transport:     26.123 € 

Activitats formatives i de lleure:        8.280 € 

Gestió, promoció de projectes i altres: 26.607 € 

Total       209.981 
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Àrea de Voluntariat 
 

Voluntariat 

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

Alta de voluntaris durant el 2014:   29 

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

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

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

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

se’ls ha de formar específicament en sordceguesa. 

Les àrees en les que participen els voluntaris són: 

Atenció directa:  

- Activitats d’oci i tems lliure. En aquesta àrea hi ha un gran volum de voluntaris ja que la 

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

col·lectiu. Aquest any, gràcies a la participació d’un nombre elevat de voluntaris, ja que la 

ràtio és d’un i mig per cada persona amb sordceguesa, s’han dut a terme les següents 

activitats (veure pàg. 15): 

 Esplais: Esplais al Poliesportiu Municipal de La Bordeta per fer activitat de piscina amb les 

persones amb sordceguesa i altres sortides prèviament planificades.  

 Respirs: Activitats de cap de setmana (divendres a diumenge) on es realitzen diverses 

activitat adequades a les persones amb sordceguesa.  

 Colònies: Activitat d’estiu que dura una setmana amb la intenció de poder oferir unes 

vacances reals a les famílies i/o cuidadors.  

 

Altres àrees :  

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

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

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

disposició en el 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.  
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- Administració. S’ha vist un increment de voluntaris en aquesta àrea. Normalment es tracta 

de persones en situació d’atur que hi col·laboren en tasques de gestió administrativa en 

paral·lel a la cerca de feina.  

 

- Biblioteca. L’entitat disposa de la Biblioteca Anne Sullivan en la que es disposa de material 

relacionat amb la sordceguesa. A 2014 el voluntariat en aquesta àrea ha estat escàs, fet 

que no ha estat obstacle per a la consulta del fons.  

 

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

col·laboració en el disseny i maquetació de revistes, pòsters, invitacions i materials 

divulgatius. 

 

Per la coordinació de tot el gruix de voluntaris s’ha implementat el programa: Offilab un 

programa que facilita la distribució de les tasques i el seguiment. Alhora que dona la opció al 

voluntariat de participar en el projecte que més estigui adequat als seus interessos. 

 Distribució dels voluntaris/ies: 

 

 

 

 

 

Alumnes en Pràctiques 

 

Centre Educatiu Nº d’alumnes 

UAB (Traducció i Interpretació) 2 
UPF ( Traducció i Interpretació) 1 
IES Consell de Cent (Intèrprets de LSC i GUILS) 12 
CPAC- Servei de Formació per adults (Anglès) 6 
TOTAL 21                                       

 

 

 

 

Àrees de Participació dels Voluntaris/ies   Nº de Voluntaris 

Participació en les Activitats d’Oci i Temps lliure 20 
Participació en tasques administratives 5 
Participació en fires i estands 1 
Participació en tasques de traducció 1 
Participació en l’àrea de comunicació 2 
TOTAL 29 
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Treballs en Benefici a la Comunitat  

(Col·laboració amb el Departament de Justícia): 

L’any 2014 van realitzar treball en benefici a la Comunitat a APSOCECAT, en diverses tasques, un 

total de 25 persones. 

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

 

 

Recull Fotogràfic: 

                                                                                               

                                15 anys de la fundació d’APSOCECAT                   Indicadors Europeus de la sordceguesa              

           

 

                                                   

                                              

                              Inauguració del nou local                    Activitats d’oci i temps lliure 
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En col·laboració amb: 

 En conveni amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

           

 

 
 

 
 

            

 

              

 

        

 

    

 

     


