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Amb una relativa 
tranquil·litat fi nancera no 

perdem de vista que les 
necessitats essencials de la 
sordceguesa encara estan 

lluny de trobar-se ateses

Amb obstacles, 
però en positiu

Per a l’APSOCECAT tot el que sigui 
un pas endavant és una fi ta. Con  -
nuem en la línia expansiva: l’exercici 
2017 va comptar amb un pressupost 
de 290.000 €, un 10 % més que l’any 
anterior (263.000 € el 2016). La dife-
rència va ser repercu  da directament 
al Programa d’atenció a usuaris: les 
hores totals d’atenció van tenir un 
augment del 14 % (veure p. 8). 

Aquests números no són fortuïts. 
L’any 2016 vam ser adjudicataris d’un 
conveni amb la Fundación la Caixa, la 
durada del qual s’estenia fi ns al se-
tembre de 2017. El resultat mostra la 
importància de recolzar les inicia  ves 
que benefi cien directament les per-
sones amb necessitats específi ques. 

Però no tot és op  misme. Con  nua 
sent una gran preocupació el model 
residencial per a les persones amb 
sordceguesa. Així com podem dir 
que el Programa vida independent 
s’ha mostrat un èxit per a les perso-
nes amb un grau elevat d’autonomia, 
també insis  m que les persones més 
dependents con  nuen sense cap ser-
vei idoni. 

Podem documentar casos dramà-
 cs, tant de persones que no poden 

tenir cura de sí mateixes com de fa-
miliars desesperats. Un cas recent, a 

Madrid, és el d’una mare de 84 anys 
acusada d’un delicte d’assassinat amb 
traïdoria, causat sobre un fi ll de 
64 anys «cec, sord i mut, amb minus-
validesa mental i una evident falta de 
mobilitat». Afortunadament, la Fis-
calia va apreciar que la mare actuava 
«amb les seves facultats voli  ves i cog-
ni  ves greument afectades» i la con-
demna es va limitar a llibertat vigilada 
amb tractament psiquiàtric. Malgrat 
això, per a una mare veure’s en aques-
ta situació és indica  u que els Serveis 
Socials no van estar a l’alçada.

A Catalunya no hi ha cap servei re-
sidencial específi c per a persones amb 
sordceguesa (a Espanya només n‘hi ha 
un). A l’APSOCECAT la solució tempo-
ral que hem trobat és la de buscar resi-
dències amb places per a discapacitat 
intel·lectual i negociar una sort de col-
laboració que ens perme   posar-hi els 
nostres mediadors un parell d’hores a 
la setmana (veure p. 4).

Es tracta d’un format clarament 
insufi cient. Amb la necessitat al da-
vant, estem desenvolupant una agen-
da de contactes amb els ajuntaments 
de la província de Barcelona, amb la 
intenció de trobar un espai que pugui 
ser des  nat a centre d’atenció per a 
persones amb sordceguesa. És avi-

at per dir quin resultat n’ob  ndrem, 
però pensem en posi  u (veure p. 10).

Una inicia  va que sí avança ràpi-
dament és la proposta d’un Model 
municipal de Servei d’assistència 
personal a la ciutat de Barcelona, 
liderada per l’Ins  tut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD) a 
fi  d’adequar aquest servei als requeri-
ments de l’ar  cle 19 de la Convenció 
sobre els drets de les persones amb 
discapacitat de Nacions Unides. La in-
tenció del grup de treball és que el re-
dactat fi nal es  gui tancat el juny i que 
inclogui les tres perspec  ves clau: la 
de ges  ó (ins  tucional), la de les per-
sones benefi ciàries i la dels proveïdor 
del servei (en  tats). 

Però l’any passat va ser, sobretot, 
l’any de l’Hort d’en Queni, que vam 
inaugurar el novembre, i que ara ma-
teix és un preciós espai recuperat, 
obert a la comunitat i al que esteu 
tots convidats (veure p.6). 

En resum, un resultat favorable 
que ens incen  va a con  nuar amb el 
màxim op  misme. Des de l’APSOCE-
CAT donem les gràcies a tots els que 
ho han fet possible.

Ricard López
President de l’APSOCECAT
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Mediació en centres residencials: 
una solució temporal a un problema permanent

A Catalunya no existeix cap residèn-
cia específi ca per a persones amb 
sordceguesa. La que sigui possible-
ment la reivindicació més important 
de l’APSOCECAT, encara està lluny de 
veure’s sa  sfeta. Evidentment és un 
recurs en què ha de implicar-se l’Ad-
ministració. Mentre, els pares es fan 
grans i els fi lls també.

La realitat és que quan la família 
ja no pot fer-se càrrec del depenent, 
ja no hi és, o la persona vol indepen-
ditzar-se, arriba el moment d’enfron-
tar-se al fet que no hi ha cap lloc idoni 
per a una persona amb sordceguesa 
amb un grau de dependència elevat.

El problema radica en que aques-
tes persones necessiten unes atenci-
ons diferents de les que proporcionen 
els centres residencials: no són per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
(o no és el tret principal) i tampoc no 
són casos  pics de la tercera edat. És 
a dir, els seus perfi ls en termes de co-
municació, de cognició i de mobilitat 
no són compa  bles amb les atenci-
ons que normalment es dispensen en 
aquests centres. Tampoc no ho són 
el perfi l dels treballadors ni la rà  o 
d’atenció. 

La solució «temporal»
Davant el degoteig de casos que no 
poden esperar la solució «bona», 
l’APSOCECAT realitza una mena de 
prospecció en centres residencials 
que reuneixen unes certes condici-
ons. És el cas de la Residència Geri-
àtrica Benviure, a Sant Boi de Llobre-
gat. També és l’única alterna  va en 
aquest moment.

Núria Bustamante, treballadora 
social de l’Associació, explica que a 
Benviure disposen d’algunes places 
per a persones grans amb sordesa i 
sordceguesa, el que ha fet més vi-
able la consideració d’obrir-les als 
nostres perfils. Clar, que al ser per 
a gent gran, han de ser majors de 
65 anys i, evidentment, no sempre 
és el cas. Toca, llavors, sol·licitar 
una excepció (priorització és el ter-
me indicat), sempre que es tracti de 
casos d’extrema vulnerabilitat acre-
ditada. 

Per la part professional, l’avan-
tatge en aquest centre és que al-
guns professionals saben la llengua 
de signes i es poden comunicar amb 
persones amb discapacitat audi  va. 
Tot i que la majoria de les persones 
amb sordceguesa fa servir la llengua 
de signes recolzada, una de les parts 
més di  cils ja la tenen avançada. Tam-
bé el fet d’ajuntar persones sordes i 
sordcegues facilita uns lligams soci-
als i unes dinàmiques entre persones 
amb caracterís  ques comunica  ves i 
culturals similars.

Manca de protocols d’atenció
Quan una persona sordcega arriba a 
un centre residencial, la gerència fa 
el que veu adient, però en cap cas 
és un procés consensuat. Ara mateix 
no hi ha cap protocol d’atenció per a 
persones sordcegues als centres re-
sidencials. Una de les principals limi-
tacions és que la rà  o d’atenció que 
requereix una persona amb sordce-
guesa és 1:1, i cap centre està en con-
dicions de poder oferir-la. 

En absència de la fi gura professi-
onal del mediador en sordceguesa, 
els treballadors fan el que  poden. 
«Moltes vegades estan acostumats 
a donar els missatges de forma oral 
i s’obliden que a un usuari li han 
d’agafar les mans per poder-li donar 
qualsevol missatge. Per a ells no és 
fàcil perquè normalment tenen rà  os 
d’atenció de 6 a 8 persones per a un 
sol treballador i van amb el temps en 
contra.»

La Núria pot acreditar que, a més, 
l’habitual és que els centres descone-
guin aquesta discapacitat fi ns que no 
els arriba un cas. «Quan ens contac-
ten, realment estan pa  nt una neces-
sitat, així que agraeixen el suport. De 
fet, en la majoria ens demanen més 
hores de mediació un cop veuen els 
resultats, però per desgràcia normal-
ment no és possible.»

Centres oberts a la sordceguesa
A més de Benviure, on s’atenen actu-
alment cinc casos, l’APSOCECAT porta  
anys treballant amb la Fundació Pri-
vada Garrofers, a Canet de Mar. Tam-
bé dins alguns centres de dia com la 
Residència i Centre de dia El Tama-
riu, a El Prat del Llobregat, el Taller 
Escola d’Arts Sumptuàries (Fundació 

El treball conjunt permet una millora en l’atenció 
a les persones amb sordceguesa residents 
en centres generalistes

Una de les principals 
limitacions és que la ràtio 
d’atenció que requereix 
una persona amb 
sordceguesa és 1:1, i cap 
centre està en condicions 
de poder oferir-la
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TEAS), i anteriorment, també amb la 
Fundació Catalana Guimbarda, la Re-
sidència i Centre de dia Montserrat 
Betriu, i la Fundació Privada Castell 
de Subirats.

Actualment hi ha vuit casos (set 
dones i un home) atesos amb aquest 
format i distribuïts en diversos cen-
tres. D’aquests, cinc són persones 
amb sordceguesa adquirida i tres 
amb sordceguesa congènita.

L’abordatge sempre és el mateix: 
s’ofereix l’avaluació del cas per part 
de l’equip del Centre de recursos per 
a la sordceguesa de l’APSOCECAT. 
Confi rmada la condició, es desenvo-
lupa un PIA (Pla individual d’atenció), 
a par  r del què s’ofereixen unes ho-
res de mediació per tal que la per-
sona par  cipi de forma ac  va en les 
ac  vitats i la vida del centre. El me-
diador hi va unes hores, prèviament 
pactades, per treballar l’habitual en 
sordceguesa: comunicació, habilitats 
per a la vida diària, es  mulació cog-
ni  va, orientació i mobilitat, i també 

la part ac  tudinal. Aquesta inter-
venció professional es fa en conveni 
APSOCECAT-Centre, i, si és possible, 
la pròpia persona i la seva família. El 
mediador treballa coordinadament 
amb el personal del centre.

La tasca del mediador es fa sem-
pre des de la perspec  va de l’an  ci-
pació (explicar per avançat tot el que 
està per passar) i l’establiment d’unes 
ru  nes. Ambdues coses proporcio-
nen unes condicions de seguretat, 
de reducció de la incertesa, que fa-
ciliten tota la resta de processos, des 
de la par  cipació en les ac  vitats fi ns 
l’aprenentatge ac  u. I aquest treball 
té un impacte posi  u que perdura 
fi ns i tot després que el mediador es 
re  ra. «Si a l’usuari se li ha facilitat 
una comprensió de l’entorn, normal-
ment veiem una resposta més relaxa-
da i més adequada a la situació.»

En trànsit a la solució «defi ni  va»
Evidentment, tot i ser un format rela  -
vament fàcil d’implementar, hi ha unes 

Una mediadora es comunica amb una persona amb sordceguesa mitjançant la llengua de signes recolzada

despeses. Ara mateix aquest cost l’assu-
meix principalment l’en  tat, oferint un 
màxim de 20 hores al mes. Per la seva 
banda, les famílies poden col·laborar si 
volen ampliar les hores d’atenció. 

Per a la Núria, aquest no és l’abor-
datge correcte. «Es tracta d’una 
mancança social i una necessitat que 
hauria de cobrir l’Administració amb 
moltes més hores d’atenció, ja fos a 
través d’un conveni o ampliant l’im-
port que atorga per subvencions.» 

Tant per la part del format de la 
intervenció, com per la part dels re-
cursos disponibles, no es pot dir que 
sigui una fórmula òp  ma. «Pensem 
que aquesta solució és un pegat. La 
solució ideal seria reconèixer la dis-
capacitat sensorial i disposar de cen-
tres específi cs per cobrir la deman-
da d’atencions per a persones amb 
sordceguesa amb un alt nivell de de-
pendència.» La relació cost benefi ci 
seria, sense dubte, molt més sa  sfac-
tòria i, fi nalment, podríem dir que la 
solució és ja la defi ni  va.   
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Inauguració 
de l’Hort d’en Queni 
i el Mural dels Sentits

La participació d’autoritats del Districte i de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat va confi rmar 
la rellevància del projecte com a espai d’integració social 
i de vertebració del barri

Una nodrida i animada assistència 
va ser el tret dis  n  u de l’acte d’in-
auguració de l’Hort d’en Queni i del 
Mural dels Sen  ts, que va tenir lloc 
el dia 30 de novembre de 2017. L’es-
pai és una cessió de l’Ajuntament de 
Barcelona dins la segona convoca-
tòria del programa Pla Buits (2015). 
Resolta el 2016, no es va fer realitat 
fi ns a principis de 2017, quan fi nal-
ment l’Associació va tenir possessió 
de les claus. 

Els treballs de condicionament
Malgrat que ja portava mesos de 
funcionament, l’APSOCECAT volia 
que la inauguració oficial fos amb 
l’espai a punt: endreçat i equipat 
per a l’ús al que està destinat. Això 
no va ser possible fins finals de 
2017, després d’un seguit d’accions 
entre les quals destaquen la instal-
lació de tres carpes, d’un lavabo 
accessible i d’una xarxa elèctrica 
interna, així com la compra de mo-

biliari plegable per a les activitats, 
entre d’altres.

Entre les accions de més impacte 
quedava pendent, però, el tractament 
de la paret principal, una super  cie 
molt maltractada que estava encara 
plena de taques, grafi  s i restes de 
rajoles, i que deslluïa totalment els 
esforços de neteja i renovació que 
s’hi havien consolidat. 

Aquesta intervenció va ser possi-
ble fi nalment el mes d’octubre, quan 

Irma Rognoni, regidora de 
l’Ajuntament pel Grup Municipal 
Demòcrata; Ricard López, 
president d’APSOCECAT; Neus de 
Haro i Joan Sanromà, consellers 
de Sants-Montjuïc; Ramon Lamiel, 
gerent de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat; i Anna 
Rodà i Joan Pallarola, presidenta 
i director artístic, del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants
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cial i de vertebració del barri, obert 
no només a les persones amb sordce-
guesa, sinó també a veïns, voluntaris i 
en  tats socials. Aquest úl  m és el cas 
de Pre-tallers Sant Josep, un centre 
de dia per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual ubicat a escassos me-
tres i que ara gaudeix de l’espai per a 
la realització d’ac  vitats a l’aire lliure.

Un equip de voluntaris es coor-
dina per mantenir un horari regular 
d’obertura que pot tenir modifi caci-
ons. Des de l’APSOCECAT es recoma-
na fer una reserva prèvia* a fi  de ga-
ran  r-hi l’accés.  

Hort d’en Queni
Carrer Rosés, 8. 08028 Barcelona
Obert de dilluns a divendres de 10 a 12 h 
i de 16 a 18 h. Dissabtes de 10 a 12 h.
*Confi rmació d’horaris i reserva de 
visites. Tel. 93 331 73 66

amb el suport de voluntaris de l’em-
presa Firmerich, la col·laboració del 
Col·lec  u d’Ar  stes de Sants, i d’un 
grup de voluntaris, es va fer realitat la 
transformació del mur en un element 
estè  cament vinculat a l’hort.

 
El Mural dels Sen  ts
Amb aquest nom es va batejar l’obra 
de 200 m2 que el Col·lec  u d’Ar  stes 
de Sants hi va executar sota la coordi-
nació de Joan Pallarola. Els mo  us dels 
diferents panels que el conformen es-
tan inspirats en un poema escrit per 
l’Agus   Vilar, una persona sordcega, 
soci de l’APSOCECAT. El poema és una 
sex  na  tulada: «Cargols fent bava 
en trens elèctrics», en clara al·lusió al 
Queni que dona nom a l’hort.

Inauguració 
Amb l’espai fi nalment enlles  t, amics, 
voluntaris, autoritats i veïns van acom-
panyar l’APSOCECAT en l’acte d’estrena 
ofi cial. Ricard López, president, va do-
nar la benvinguda als assistents, que 
van desbordar de llarg les previsions. 
Estudiants de l’Ins  tut Salvador Seguí 
i del CEIR-ARCO Villarroel van posar el 
punt jove a l’audiència. També veïns 
del barri, amics i voluntaris, així com 
grups d’en  tats del sector de la disca-
pacitat, van fer-se presents.

L'hort d'en Queni

Diferents moments de la Inauguració de l’Hort d’en Queni

L’acte va comptar amb les inter-
vencions de Ricard Lorente, president 
de la Comissió de Festes de la Casa 
Gran; d’Agus   Vilar, soci de l’APSO-
CECAT i autor de la sex  na; d’Anna 
Rodà, presidenta, i de Joan Pallarola, 
director ar  s  c del Mural, ambdós 
del Col·lec  u d’Ar  stes de Sants; de 
Joan Sanromà, conseller del Districte 
de Sants-Montjuïc, i de Ramon La-
miel, gerent de l’Ins  tut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD).

Van assis  r, igualment, Irma Rogno-
ni, regidora de l’Ajuntament pel Grup 
Municipal Demòcrata. També Neus de 
Haro i Sergi Sarri Camargo, consellers 
del Districte de Sants-Montjuïc.

Per acabar, es va fer el visionat del 
vídeo El mural dels sen  ts, una col-
laboració de Josep Olivares, també 
del Col·lec  u d’Ar  stes de Sants, que 
va documentar el procés de l’obra.

Espai obert a la comunitat
A dia d’avui, l’Hort d’en Queni és un 
espai totalment accessible ubicat al 
cor del barri de Sants, al costat de la 
Rambla del Brasil. La inicia  va pretén 
aportar una mica de verdor enmig 
d’una ciutat poc enjardinada i densa-
ment construïda com és Barcelona. 

L’APSOCECAT vol que l’Hort d’en 
Queni sigui un espai d’integració so-
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Acords per la 
sordceguesa 
vinculada 
a malalties 
minoritàries
L’APSOCECAT va renovar l’any passat 
els esforços per atendre la sordcegue-
sa vinculada a malal  es minoritàries. 
La idea és fomentar espais de treball 
que perme  n una atenció adequada 
al perfi l sensorial d’aquestes persones. 

Tot i que l’Associació sempre ha 
monitoritzat les malal  es minoritàries 
causants de sordceguesa, la subven-
ció atorgada el 2017 per la Fundación 
Inocente Inocente, per un import de 
5.000 €, va permetre una major dedi-
cació en aquest sen  t. De les ges  ons 

Cristina Gomis, responsable de 
Responsabilitat Corporativa de Zurich i 
Ricard López, president d’APSOCECAT 

durant l’acte a l’ofi cina de Zurich del 
carrer Aribau

Donatiu de 
Zurich Seguros
Un senzill còctel el dia 19 de desem-
bre va ser el marc per donar veu a 
l’APSOCECAT a la seu de Zurich Se-
guros del carrer Aribau, a Barcelona. 
Cris  na Gomis, responsable de l’àrea 
de Responsabilitat Corpora  va, va 
convidar Ricard López a presentar 
l’Associació i a explicar la sordcegue-
sa, una discapacitat desconeguda per 
a la majoria dels assistents. A l’acte es 
va fer entrega d’un bastó blanc i ver-
mell, amb la pe  ció de fer-lo servir en 
ac  vitats divulga  ves.

Fa un parell d’anys, Zurich va incor-
porar la pràc  ca de subs  tuir el dinar 
de Nadal per un còctel a casa, amb la 
intenció de fer servir l’estalvi per rea-
litzar un dona  u a una en  tat social. 
Com a benefi ciària, l’APSOCECAT va 
rebre una aportació per un total de 
1.700 €. 

La bona voluntat de Zurich es va 
tornar a materialitzar el mes de fe-

Expansió 
fi nancera 
amb resultat 
positiu
El 2017 va ser un any de rela  va 
tranquil·litat i creixement fi nancer, 
modest en números, però important 
percentualment. Els ingressos totals 
van sumar la quan  tat de 290.000 €, 
un 10 % més que l’any anterior 
(263.000 el 2016) i que representen 
la con  nuació de la línia expansiva 
que va començar el 2015 (248.000), 
després d’una llarga temporada de 
sequera fi nancera paral·lela a la crisi. 
Del total d’ingressos, un 65 % corres-
pon a fi nançament públic, un 29 % a 
fi nançament propi i un 5 % a privat, 
uns percentatges similars als de l’any 
anterior. 

L’augment dels ingressos va ser 
directament repercu  t al Programa 
d’atenció a usuaris. Així, les hores 
totals d’atenció van experimentar un 
augment del 14 %, amb un total de 
6866 (6016 hores el 2016). El princi-
pal increment va estar dedicat al Ser-
vei 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).

La despesa principal de l’APSOCE-
CAT és sempre la corresponent a sala-
ris professionals, que representen el 
73 %. Com que la sordceguesa és una 
discapacitat amb una rà  o d’atenció 
1:1, cada hora d’atenció representa 
una hora de sou per cada persona 
atesa. Després cal afegir l’estructu-
ra de suport: l’equip psicosocial (dos 
psicòlegs i una treballadora social), i 
l’equip de ges  ó (un comptable, un 
de l’àrea de formació, un de l’àrea de 
comunicació).

Si vostè vol donar suport, fer un 
dona  u puntual (Nº compte BBVA–CX 
ES8101828262370200006279) o fer-
se soci donant, trobarà tota la infor-
mació a la www.apsocecat.org o al 
93 331 73 66.  

avançades han derivat els acords amb 
l’Asociación MPS España i l’Associació 
Catalana d’Espina Bífi da i Hidrocefàlia.

L’Asociación MPS España treballa 
amb més de 40 malal  es minoritàries 
de  pus lisosomal. Des de l’APSOCECAT 
coneixem que poden causar sordce-
guesa: la síndrome de Hunter (MPS II), 
la síndrome de Hurler (MPS I), la sín-
drome de Maroteaux-Lamy (MPS VI), 
la síndrome de Morquio (MPS IV-B) i la 
síndrome de Scheie (MPS 1-S). Xavier 
Capdevila, coordinador d’APSOCECAT, i 
Jordi Cruz, gerent de MPS España, van 
acordar un protocol de col·laboració 
per fomentar actuacions conjuntes.

D’altra banda, la reunió amb l’Asso-
ciació d’Espina Bífi da i Hidrocefàlia es 
va mantenir amb Anaïs Sánchez, treba-
lladora social de l’en  tat, i va estar cen-
trada igualment en una col·laboració 
que perme   la detecció de casos de 
sordceguesa i la par  cipació en progra-
mes d’atenció adequades per a perso-
nes amb aquesta condició.  

brer, amb una nova col·laboració per 
un import de 3.301 €, que a pe  ció 
dels treballadors anirà des  nada a 
con  nuar les tasques de condiciona-
ment de l’Hort d’en Queni. L’Associ-
ació agraeix aquestes mostres de so-
lidaritat i anima la resta d’empreses 
a copiar aquestes bones pràc  ques 
amb impacte social.  
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Activitats a mida per a persones 
amb sordceguesa adquirida
L’APSOCECAT desenvolupa 
un programa diversifi cat 
que permeti activitats 
adaptades als diferents 
perfi ls d’usuaris

Si durant els primers anys de l’Asso-
ciació el perfi l d’usuaris era predomi-
nantment de congènits, amb el temps 
s’ha anat diversifi cant. Per una part, 
tot i con  nuar sense exis  r un proto-
col de detecció i derivació de casos, 
cada cop hi ha més mesures profi làc-
 ques durant l’embaràs i el part, el 

que fa que siguin més poc freqüents 
els casos de prematuritat. Per l’altra, 
les persones amb sordceguesa adqui-
rida progressivament es van fent més 
conscients de la necessitat que tenen 
de suport específi c i de l’ines  mable 
guany que pot representar en termes 
d’autonomia i qualitat de vida.

Per aquest mo  u, la planifi cació 
d’ac  vitats, que tradicionalment s’ha-
via fet centrada en un  pus d’usuaris 
amb sordceguesa prelocu  va, ara 
s’ha fet més diversa. Alba Campro-
don, coordinadora d’Ac  vitats d’oci i 
temps lliure ho resumeix de la mane-
ra següent: «Amb un perfi l tan ampli 

d’usuaris i de necessitats no podem 
quedar-nos en la comoditat d’un únic 
 pus d’oferta per a tothom. Quan 

treballes amb un col·lec  u en què la 
par  cipació ac  va és fonamental, no 
pots ignorar que una part important 
és l’es  mulació de l’interès de l’usu-
ari, mitjançant propostes adequades 
a les seves inquietuds. D’aquesta ma-
nera ells poden veure que és possible 
tenir una vida integrada sense haver 
de renunciar a les seves preferències 
personals».

En aquest sen  t, l’APSOCECAT va 
organitzar el 19 de desembre, i per 
segon any consecu  u, el Dinar de Na-
dal per a persones amb sordceguesa. 
El local del carrer Leiva va acollir les 
gairebé 30 persones que van assis-
 r-hi, de les quals 12 eren usuaris, 

que també van col·laborar en la pre-
paració de les taules i de l’àpat. Es 
tracta d’una ac  vitat que ha  ngut 
molt bona rebuda en tant que ofereix 
l’oportunitat de celebrar entre iguals, 
i gaudir d’un moment fes  u dissenyat 
pensant en ells. A més, va ser un bon 
moment per incorporar les noves fa-
mílies d’una manera més acollidora.

En aquesta mateixa línia venen 
desenvolupant-se també les ac  -
vitats d’oci i temps lliure, amb una 
oferta específi ca per a cada grup. Així, 

el mes de gener va realitzar-se un res-
pir (ac  vitat de cap de setmana) per a 
usuaris congènits, a El Prat de Llobre-
gat, mentre que al febrer va tenir lloc 
el d’adquirits, al Pla de Bages. Aquests 
úl  ms van visitar el Museu Comarcal 
de Manresa, on van poder descobrir 
com era el poble al segle XIV, a través 
de maquetes i altres recursos tàc  ls. 
També van anar al Celler de Sant Is-
cle, on van gaudir d’una visita guiada, 
amb recorregut per les vinyes i tast 
de vins.

Una altra ac  vitat és Dimarts 
d’hort, una visita d’usuaris de la Resi-
dència Benviure de Sant Boi de Llobre-
gat a l’Hort d’en Queni, on realitzen 
tasques relacionades amb l’hor  cul-
tura amb el suport de dos voluntaris 
experts. La funció d’aquests volunta-
ris és la de facilitar informació sobre 
els  pus de plantes i de cures que ne-
cessiten alhora que donar-los tasques 
que perme  n una millor comprensió 
de tot el procés. Hi par  cipen quatre 
usuaris, una coordinadora, i quatre 
alumnes de pràc  ques de Mediació 
Comunica  va de l’Ins  tut Salvador 
Seguí. Es realitza quinzenalment.

La intenció de l’APSOCECAT és la 
de mantenir aquesta oferta diferen-
ciada que pugui adaptar-se a tants 
 pus d’usuaris com calgui.  

Dinar de Nadal per a persones amb sordceguesa Visita d’usuaris al Hort d’en Queni dins el programa Dimarts d’hort
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Portem la 
sordceguesa 
als centres 
professionals 
i educatius 
La formació de futurs professionals 
és un element clau per a l’APSOCECAT. 
Per aquest mo  u el 2017 van mante-
nir-se els esforços en aquest sentit, 
amb un total d’11 xerrades forma-
tives, adreçades principalment a 
alumnes de cicles d’Integració So-
cial, Educació infantil, Mediació Co-
municativa i d’Atenció a persones 
amb dependència i també a estudi-
ants de les facultats de Medicina i 
Pedagogia de la Universitat de Bar-
celona. Gairebé 400 alumnes van 
participar-hi.

Destaca en aquest apartat la for-
mació realitzada a treballadors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
mesos de maig i juny. Una formació 
que va consis  r en tres jornades te-
òrico-pràc  ques a les que van assis  r 
11 persones, treballadors dels Serveis 
Socials del municipi i fonamental-
ment orientada a facilitar eines per a 
la detecció de casos.  

Colònies, 
respirs i esplais 
La programació d’oci i temps lliure 
de 2017 va comptar amb un total 
d’11 ac  vitats, superant així l’oferta 
de 2016, que en va constar de 10. El 
nombre d’usuaris individuals va ser 
de 23 (18 a 2016) i 65 el d’usuaris to-
tals (62 a 2016), amb la par  cipació 
de set de nous.

Quant a esplais, se’n van realitzar 
quatre, de temà  ca variada: taller 
de cuina, piscina, La gran plantada, 
a l’Hort d’en Queni, i el ja tradicional 
dinar de Nadal. També es van dur a 
terme dos respirs i els campaments 
d’es  u. A més, estrenant nova  po-
logia d’ac  vitat, es van realitzar qua-
tre «experiències vives», excursions 
adaptades a les inquietuds dels usu-
aris, i que tenen per objec  u facilitar 
espais de socialització. El programa va 
incloure visites a la fàbrica de iogurts 
de La Fageda d’en Jordà, al Parlament 
de Catalunya i a l’edifi ci de la presó 
Model, amb l’exposició «La Model 

ens parla», així com la par  cipació a 
la Cursa solidària de la dona. Per úl-
 m, aprofi tant la posada en marxa de 

l’Hort d’en Queni, alguns usuaris van 
par  cipar en ac  vitats com: «La gran 
pintada», «Còctels d’es  u» i la «Inau-
guració del mural dels Sen  ts».

De voluntaris, 40 persones (83 en 
total) van fer possibles les ac  vitats, 
amb la seva par  cipació com a me-
diadors. Els convenis de pràc  ques 
amb el cicle de Mediació Comunica-
 va de l’Ins  tut Salvador Seguí i del 

CEIR-ARCO Villarroel, van permetre 
formar i acollir un total de 17 alum-
nes (23 totals).  

Xerrada per a estudiants del CFG 
Atenció a les persones en situació de 
dependència, de l’Institut Torre Roja, 

de Viladecans

Passeig al Delta de l’Ebre durant els 
Campaments d’estiu 2017

Apropament 
als governs 
municipals
En la missió de conscienciar l’Admi-
nistració pública sobre les necessitats 
de la sordceguesa, l’APSOCECAT està 
desenvolupant una agenda de con-
tactes amb ajuntaments de la provín-
cia de Barcelona. Les ges  ons s’han 
vist sa  sfetes a: El Papiol, Terrassa, 
Sabadell, Masquefa, Llinars del Va-
llès, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat 
i Mataró. Es preveuen més contactes 
d’aquesta mateixa índole.

L’objec  u és, per una banda, sen-
sibilitzar les ins  tucions locals sobre 
l’existència i les necessitats de les per-
sones amb sordceguesa, una situació 
que en algunes demarcacions encara 
resta desconeguda. Per l’altra, explo-

rar possibilitats d’alguna instal·lació 
municipal que pugui acollir un centre 
d’atenció per a persones amb sordce-
guesa, una necessitat que a Barcelona 
és notablement complicada a causa 
de l’elevada densitat urbanís  ca.

Les reunions van ser també opor-
tunes per conèixer les inicia  ves con-
sistorials en matèria de tecnologies 
d’accés a la informació i bones pràc  -
ques d’accessibilitat, un aspecte en què 
l’Ajuntament de Masquefa, a càrrec de 
l’alcalde Xavier Boquete, desenvolupa 
projectes de remarcable impacte soci-
al com el Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC), un espai de formació i lliure ús de 
les tecnologies que també acull un viver 
d’empreses i el Servei local d’ocupació. 
Totes les instal·lacions del CTC són ac-
cessibles per a persones amb discapa-
citat en termes de disseny  sic i tecno-
lògic, amb recursos adaptats també a la 
discapacitat sensorial, com són l’anell 
magnè  c i els plànols de relleu.  
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¿Cómo empiezas con APSOCECAT?
Estudié un CFGS en Interpretación 
en Lengua de Signos y Guía interpre-
tación de personas con sordocegue-
ra, lo que me puso en contacto la 
comunidad sorda y con las personas 
con sordoceguera adquirida. Quería 
trabajar en este ámbito, así que para 
realizar mis prác  cas me ofrecí de 
voluntaria en APSOCECAT. La forma-
ción del ciclo no era sufi ciente para 
trabajar con casos de sordoceguera 
congénita, así que me apunté al cur-
so de mediación de FESOCE. Y aquí 
sigo. 

¿Cuáles crees que son los rasgos que 
debe tener un profesional para traba-
jar con personas con sordoceguera?
Pienso que lo esencial es tener la ca-
pacidad de escucha ac  va y de obser-
vación. Necesitas reciclarte con  nua-
mente para poder ser aser  va en las 
intervenciones. Debes tener empa  a 
y mantener la distancia profesional al 
mismo  empo. Hay que ser obje  vo y 
saber trabajar en equipo. Este úl  mo 
aspecto es importante para que tan-
to el usuario como la familia reciban 

Háblanos del Programa Vida inde-
pendiente. ¿Es dis  nta la mediación 
con estos usuarios? 
Las intervenciones que hacemos  e-
nen como propósito potenciar la au-
tonomía y facilitar la integración en 
sociedad. Vivir por tu cuenta nos pue-
de parecer lo normal, pero para estas 
personas cada trámite, cada compra, 
cada decisión, es un reto y una incer  -
dumbre, así que cuantas más compe-
tencias y habilidades puedan adquirir 
para hacerlo, más facilitas su día a día.

Ese es el panorama ideal, pero no 
podemos obviar que trabajamos con 
personas. Por eso, ante cualquier pla-
nifi cación se impone también la cuota 
de realidad. Podemos tener un obje-
 vo, pero si la persona no quiere, no 

puede, se encuentra en un momento 
bajo,  sica o emocionalmente, a veces 
toca negociar esos obje  vos, ajustarlos 
a la realidad. Siempre hay que tener en 
cuenta cuál es la demanda del usuario 
y canalizarla hacia el desarrollo de com-
petencias, pero desde el respeto y la 
empa  a. Es una premisa básica.

¿Cómo crees que se puede mejorar 
la atención a los usuarios?
Se podría mejorar ofreciendo el servi-
cio de mediación en todos los ámbitos: 
familiar, educa  vo, social, ins  tucional, 
etc. Es necesario ofrecer mediación uno 
a uno a todas las personas que lo necesi-
ten. Esto impactaría de manera notable 
en su calidad de vida, ya que la mayoría 
 ene un grado de dependencia elevado 

y solo a través de la mediación consi-
guen formar parte ac  va de su entorno 
y es necesario para hacer una cosa tan 
simple como salir de su casa o lugar de 
residencia. La Administración no lo con-
templa así y es un fallo tremendo. 

También se puede hablar sobre las 
carencias de la formación reglada para 
mediadores. Si bien existe un CFGS en 
Mediación Comunica  va, los conoci-
mientos no son sufi cientes, son no-
ciones muy básicas, basadas en casos 
de escasa complejidad. Lo habitual es 
que haya añadidos  sicos, médicos, de 
conducta, que son imposibles de ges-
 onar adecuadamente con la forma-

ción que ob  enes.  

siempre una respuesta coordinada y 
coherente. No puedes ir por libre.

Un aspecto curioso es la ges  ón 
de los bloqueos personales. Todos 
tenemos aprensiones y miedos, pero 
cuando te dedicas a esto  enes que 
separarlas para que no interfi eran 
con las oportunidades de la persona. 
Tienes que enfrentarte a tus límites 
para que no sean un obstáculo para 
el usuario. 

¿Cuáles son tus funciones?
Soy mediadora y coordinadora de las 
ac  vidades de ocio y  empo libre, 
además de formar parte como me-
diadora residente del equipo de Vida 
independiente, en el que atendemos a 
dos usuarios que viven solos en pisos 
de uso individual. Soy su vecina, la pri-
mera persona que ven en la mañana 
y la úl  ma antes de ir a dormir. Saben 
que estoy cerca para cualquier even-
tualidad, pero saben también que de-
ben hacer su vida de la manera más 
independiente posible, con el soporte 
del equipo de mediadores, y así lo en-
 enden. Hay una dosis importante de 

afecto y respeto a la vez.

«Tienes que enfrentarte a tus 
límites para que no sean un 
obstáculo para el usuario»

Elena Ruth Barcos nació 
en la ciudad autónoma 
de Buenos Aires, hace 37 
años. Emigró a España para 
estar con su madre y para 
estudiar. Es intérprete de 
Lengua de Signos y Guía 
intérprete. También Técnico 
en Educación Infantil y en 
Mediación Comunicativa. 
Actualmente cursa el CFGS 
en Integración social. Trabaja 
en APSOCECAT desde 2009
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L’APSOCECAT preveu aquest 2018 con  nuar 
ampliant la programació d’ac  vitats d’oci i 
temps lliure per a les persones amb sordce-
guesa i llurs famílies, amb l’objec  u d’oferir 
ac  vitats més a mida. D’aquesta manera, el 
catàleg de lleure es reparteix equita  vament 
en dos grans grups: per a congènits i per a ad-
quirits, atenent a les especifi citats i les prefe-
rències de cadascú. Alhora, se segueix apos-
tant per ac  vitats conjuntes sempre que el 
format perme   les adaptacions necessàries.

GENER, 26, 27, 28 – Respir a El Prat del 
Llobregat (congènits) 

FEBRER, 17, 18 – Respir a Manresa 
(adquirits) 

MARÇ, 9 – Experiència viva al Camp Nou 
i Museu del Barça

MARÇ, 24 – Esplai a la piscina (congènits) 

ABRIL, 21 – Esplai al Refugi an  aeri 
(adquirits)

MAIG, 12 – Esplai a l’Hort d’en Queni 
(congènits) i trobada de famílies

JUNY, 15, 16, 17 – Respir a El Prat del 
Llobregat (congènits i adquirits)

JULIOL, 1 al 8 – 2S4Db, 3era Edició 
«A San  ago por la Sordoceguera» 
(FESOCE)

JULIOL, 20 al 24 – Campaments d’es  u 
(FESOCE)

Experiència viva (data per concretar): 
excursió al Bosc encantat d’Òrrius

No deixi de contactar-nos per a més infor-
mació!

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
BBVA-CX ES8101828262370200006279

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


