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Han passat 20 anys i, contra tot pronòstic, 
aquí seguim. Era un somni i seguim somniant

Sembla que va ser ahir

Si no és poca cosa mantenir dempeus 
una en  tat sense fi  de lucre en el 
nostre sector, que arribi al vintè ani-
versari ja és més que un somni. Ara 
és una realitat que mai no hagués es-
tat possible sense la col·laboració de 
tantes persones i famílies que durant 
dues dècades han dedicat temps, ta-
lent o, simplement, bona voluntat a 
donar-nos una empenta, a acompa-
nyar-nos pel camí. 

Però 20 anys són, com tot, el fruit 
de la feina de cada dia. Una feina que 
pren forma de números en tancar 
cada exercici. A l’APSOCECAT celebrem 
cada any que aconseguim superar, i 
aquest 2018 suma un nou èxit, però 
no ha estat pas fàcil. Ges  onar equips 
i serveis sense cap certesa pressupos-
tària requereix molta acrobàcia.

Contràriament a l’ocorregut els 
anys precedents, 2018 no va ser un 
any expansiu. Les xifres indiquen 
un pressupost inferior, però diguem 
equivalent, al de l’any anterior. Mal-
grat aquest estancament, vam acon-
seguir ampliar el nombre d’hores 
d’atenció als usuaris, amb un total 
de 7824 (+14 %), un indicador que 
consolida un increment con  nuat des 
del 2015. El total de casos atesos l’any 
passat arriba a 40.

També ha crescut el nostre catà-
leg de serveis. Fa 20 anys les famí-
lies fundadores, pares i mares amb 
nens pe  ts, vam veure la importància 
de proporcionar(-nos) una mica de 
temps lliure, però era imprescindible 
saber que el fi ll(a) estaria ben atès. 
Així van néixer els primers respirs i 
esplais. Amb els anys, aquella oferta 
inicial s’ha fet gran i els serveis s’han 
diversifi cat a fi  d’atendre noves ex-

pecta  ves i circumstàncies. Es tracta 
d’un catàleg molt especialitzat que 
posem a disposició dels serveis soci-
als i assistencials i, en general, dels 
professionals vinculats a l’entorn de 
la discapacitat (p. 7-9). 

Però les en  tats són, sobretot, 
el que fan les persones. Per això, en 
aquest número presentem el nostre 
equip: coordinació, administració, 
mediació. Talent de la més alta factura 
que fa realitat la millor atenció possi-
ble de la sordceguesa (p. 10-11). D’una 
altra manera són també part de l’equip 
usuaris i famílies. I en aquest aniversa-
ri no podíem deixar d’apropar-nos-hi. 
Són la nostra raó de ser (p. 12-13).

En l’àmbit ins  tucional, vull fer 
menció a algunes fi tes recents. Per 
una banda, l’APSOCECAT ha estat una 
de les en  tats par  cipants en la defi -
nició del Model d’Assistent Personal 
de l’Ajuntament de Barcelona, una 
inicia  va que busca garan  r el dret 
de les persones amb discapacitat a 
viure de manera independent, i que 
permetrà que aquesta fi gura assis-
tencial pugui oferir prestacions ade-
quades a la sordceguesa. Per altra, 
portem un projecte per incloure les 

persones amb sordceguesa entre els 
perfi ls amb protocol d’alerta en ca-
sos d’emergència, una inicia  va que 
s’acabarà de desenvolupar el present 
any. Estem també molt contents d’ha-
ver signat un conveni de col·laboració 
amb l’AMECOCAT, Associació per a la 
Promoció dels Processos de Mediació 
Comunica  va de Catalunya (p. 15).

No vull acabar sense dir que hem 
aconseguit cer  fi car-nos per la ISO 
9001, una gran fi ta que ens obliga a 
con  nuar en l’innegociable camí de la 
qualitat.

Us deixo amb noves paraules 
d’agraïment. Sense vosaltres no esta-
rien escrites aquestes línies.

Ricard López
President de l’APSOCECAT
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20 anys són només el principi

1999
•  Un grup de pares i mares cons  tu-

eixen l’APSOCECAT.
•  Inscripció en el Registre d’Associaci-

ons de la Generalitat de Catalunya .

2000
•  Inicia el programa d’Oci i Temps 

lliure. Primeres Colònies d’es  u 
per a persones amb sordceguesa.

2001
•  Trobada de famílies amb APANSCE.

2002
•  Formació sobre mediació social en 

sordceguesa per a voluntaris. Can 
Viladoms. 

2003
•  Ricard López és nomenat membre 

del Consell de Dea  lind Interna  -
onal (DbI).

•  Recollida de signatures pel reco-
neixement de la sordceguesa com 
a discapacitat específi ca a Europa.

2004
•  Parlament Europeu reconeix l’1 

d’abril la sordceguesa com a disca-

pacitat única, en una campanya li-
derada per APSOCECAT amb la Xar-
xa Europea de Sordceguesa (EDbN). 

•  I Jornada de difusió de la sordce-
guesa per a voluntaris de les Illes 
Balears. 

•  Col·laboració en la cons  tució de 
l’Associació Balear de pro Persones 
Sordcegues (ABASOC).

•  Par  cipació a Firen  tats, amb la 
visita del Sr. Alcalde de Barcelona, 
Joan Clos.

•  Curs de mediació social en sordce-
guesa.

2005
•  Trobada de famílies a les Illes Bale-

ars, amb ABASOC.
•  Jornada de conscienciació a l’Hos-

pital Clínic de Barcelona.

2006
•  Organització del IV Congrés estatal 

de famílies amb fi lls amb sordce-
guesa i el 5è Congrés europeu de 
pares amb fi lls amb sordceguesa. 
Salou.

•  Compareixença al Parlament de 
Catalunya per informar de la situa-
ció de les persones sordcegues. 

•  Inauguració de Can Joanot i del 
Centre de Recursos per a la Sordce-
guesa, amb l’assistència d’autori-
tats i en  tats del sector social.

2007
•  I Curs post-induc  u de formació 

per a mediadors en sordceguesa. 
•  Declaració d’u  litat pública.

2008
•  Premi Col·lec  u de Sants-Montjuïc 

2007. 
•  Programa de xerrades divulga  ves 

adreçades als centres educa  us.

Resumir dues dècades de treball, de persones, de 
projectes, d’explicar que no veure i no sentir és una 
realitat que afecta moltes famílies, és una tasca gairebé 
impossible. Tot i així, ve de gust fer un breu recorregut 
pels moments que han marcat qui és l’APSOCECAT i com 
s’ha fet un nom propi

Famílies sòcies de l’APSOCECAT 
a l’estand de Firentitats 2003

Participants en el Curs de mediació 
social en sordceguesa, 2004

Estand de l’APSOCECAT a la Mostra 
d’Entitats de la Mercè, 2005

Inauguració de Can Joanot amb 
l’assistència de Carme Capdevila i Palau, 
consellera d’Acció Social i Ciutadania, 2006

IV Congrés estatal de famílies amb fi lls 
amb sordceguesa, Salou, 2006



DESTACAT | 5

•  I Dinar solidari i Jornada de sensibi-
lització. Santpedor.

•  Colònies d’es  u a Mas Gorgoll. Pa-
lamós.

•  Conferència de Glòria Rodríguez 
sobre la situació de la sordceguesa 
als Estats Units.

•  Creació de la Biblioteca Anne Sullivan.
•  Membre fundador de la Federación 

Española de Sordoceguera (FESOCE). 

2009
•  Taller Handsma  er de persones amb 

sordceguesa, amb l’ar  sta Guido 
De  oni. L’ac  vitat va donar peu a 

l’escultura símbol de la sordceguesa, 
la Dea  lind Shape.

•  II Dinar solidari per la sordceguesa. 
Sabadell.

•  Programa Visitem el Centres d’Aten-
ció Primària, en col·laboració amb el 
Consorci Hospitalari de Terrassa. 

2010
•  Manual de referència de la Sordce-

guesa APSOCECAT-FESOCE.
•  Producció de la Dea  lind Shape, a 

benefi ci de l’APSOCECAT.
•  10è aniversari APSOCECAT.
•  Respirs al Molí de Sant Oleguer. Sa-

badell.

2011
•  Par  cipació a la Mostra d’Associa-

cions de la Festa de la Mercè.
•  Conveni amb l’Ins  tut Català d’Assis-

tència i Serveis Socials (ICASS), el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona 
(CSSBCN) i la Fundació Privada Auxi-
lia per crear places residencials per a 
persones amb sordceguesa adultes.

•  Visita als centres de sordceguesa 
de Dinamarca.

2012
•  Nit solidària amb Rotary Club de 

Cerdanyola.
•  Conveni amb el Col·legi de Psicò-

legs de Catalunya.
•  Entrevista de Ricard López al pro-

grama Para Todos de La 2 de TVE.
•  Inici del projecte Indicadors Euro-

peus de la Sordceguesa, fi nançat 
per la Comissió Europea.

2013
•  Compareixença al Parlament de 

Catalunya amb mo  u del Projecte 
de llei d’accessibilitat.

•  Meridià Verd – XRT, repte solidari 
amb la sordceguesa.

2014
•  Conferència Europea sobre sordce-

guesa de Barcelona.
•  Intervenció en el programa Els Ma-

 ns, de TV3.
•  Tasta, toca, olora, en el marc del 

Fes  val El Grec.
•  Adhesió al Codi È  c de Barcelona.

•  Declaració d’En  tat tutelar.
•  Inauguració del local del carrer Lei-

va, de Sants, a Barcelona.

2015
•  Inici del programa “Vida indepen-

dent per a persones amb sordce-
guesa”, amb el suport de l’Ins  tut 
Municipal de Persones amb Disca-
pacitat (IMPD).

2016
•  Adquisició d’una furgoneta per al 

transport de persones amb sordce-
guesa.

•  Guardó de la fes  vitat de la Mercè 
per l’APSOCECAT.

2017
•  Inauguració de l’Hort d’en Queni i 

el Mural dels sen  ts.
•  Audiència amb la presidenta del 

Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell.

2018
•  Caminada solidària amb la sordce-

guesa.
•  Conveni de col·laboració APSOCE-

CAT-ACILS.

2019
•  Cer  fi cació per l’ISO 9001.
•  Formació en sordceguesa per a la 

Guàrdia Urbana.
•  APSOCECAT par  cipa en el desen-

volupament del Model del Servei 
d’Assistència Personal de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

•  Conveni de col·laboració APSOCE-
CAT-AMECOCAT.

•  20è aniversari APSOCECAT.   

La Montse i l’Enric, en un esplai a Can 
Joanot, 2007

Esplai a Can Joanot, 2007

I Dinar solidari i Jornada de 
sensibilització. Santpedor, 2008

Inauguració del local del carrer Leiva, 
2014 
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Celebració del 20è aniversari de l’APSOCECAT

El dimecres 13 de març l’APSOCECAT 
arribava al seu vintè aniversari, una 
fi ta que encara costa de creure tenint 
en comptes els precaris inicis i la ine-
narrable llista d’entrebancs superats. 

Segons consta en l’acta de cons  tu-
ció, l’APSOCECAT va ser fundada el dia 
13 de març de 1999. Aquell dia un grup 
de famílies van formalitzar l’associa-
ció, amb l’esperit de trobar solucions 
a la situació sobrevinguda que tenien 
en comú: un fi ll(a) amb sordceguesa. 
Signaven l’acta Ricard López, Josep M. 
Trullàs, Josep Cañadell, Isabel Canet, 
Ma. Elena Iglesias, Pedro Pozo, Rita 
Ibó, Alberto Sabrià, Mercè Pallarès, 
Carme Domènech i Petra Mar  nez. 
Poca cosa més que il·lusió i empenta 
eren els recursos disponibles.

Encara estava tot per fer. Tret de 
cercles molt específi cs, el desconeixe-
ment sobre aquesta discapacitat era 
gairebé absolut a Catalunya i a Espa-
nya. Ni els entorns mèdics, ni assis-
tencials, ni educa  us, ni polí  cs eren 
conscients de l’existència de la sordce-
guesa i les seves necessitats especials. 
Tampoc cap llei en feia menció. 

Aquesta situació, lluny de ser bona, 
ha millorat notablement. L’any 2007, 
després d’un intens treball d’incidència 
i de conscienciació en què l’APSOCECAT 
va par  cipar ac  vament, es va aprovar 
la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por 
la que se reconocen las lenguas de sig-
nos españolas y se regulan los medios 
de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad au-
di  va y sordociegas, el Reglament de 
la qual encara resta pendent de des-
envolupament, però que sense dubte 
va suposar un punt d’infl exió. 

Més de 10 anys han passat i la lliuta 
per un marc norma  u sensible a les 
necessitats assistencials de les perso-
nes sordcegues segueix sent essenci-
al en la representació dels drets del 
col·lec  u.

La sordceguesa ja no és una des-
coneguda i les persones sordcegues 
tenen un lloc per dret propi en la 
societat. Part del mèrit és de l’APSO-
CECAT, amb un treball con  nuat de 
conscienciació i visibilitat en tots els 
àmbits, sense dis  nció de colors, ide-
ologies ni circumstàncies. 

Una ocasió per celebrar
Dues dècades han passat i ara l’APSO-
CECAT és una en  tat ben establerta 
i reconeguda a Catalunya com a pio-
nera en l’àrea d’atenció a la sordce-
guesa. Tot aquest camí ha estat ple 
de moments bons, però també de si-
tuacions que invitaven a claudicar. És 
en aquelles ocasions quan el suport 
de persones i famílies lluitadores, de 
professionals, voluntaris i amics, ha 
estat la diferència.

Per aquest mo  u, l’equip de l’AP-
SOCECAT volia tenir l’oportunitat de 
dir gràcies personalment a les per-
sones que han fet possible aquest 
recorregut. Així, la celebració del 20è 
aniversari va ser a casa, dins un ambi-
ent fes  u i distès, entre amics i cone-
guts. Una trobada amb les persones 
que amb la seva generositat han fet 
possible que aquests 20 anys siguin 
un èxit col·lec  u.

Voluntaris, professionals de qua-
litat i gent amb empenta han estat 
sempre la clau del nostre èxit.

Un pas  s i un brindis van posar la ci-
rereta a una molt sen  da celebració.   

Un camí ple de difi cultats no ha impedit consolidar dues dècades 
en primera línia de treball per a les persones amb sordceguesa

Moment de la celebració amb el pastís d’aniversari
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La millor oferta d’atencions a la sordceguesa

La sordceguesa és una discapacitat 
complexa, encara escassament cone-
guda i no sempre ben entesa. Això és 
una realitat que enfronten a diari les 
persones i famílies amb sordceguesa, 
però també l’equip de l’APSOCECAT. 
Cada cas nou és una història viva de 
burocràcia i d’incomprensió. D’aquí 
la importància de desenvolupar una 
cartera de serveis realment orientada 
a les circumstàncies i necessitats de 
les persones. No veure i no sen  r sol 
ser només la punta de l’iceberg. 

Atencions a mida de la persona
L’abordatge de cada cas ha de ser em-
pà  c, però sobretot individual. Un en-
focament imprescindible en les accions 
d’aproximació i disseny de la interven-
ció, sempre orientades a brindar un es-
pai de seguretat i confi ança; i clarament 
necessari en la planifi cació de la medi-
ació i d’altres serveis. Però hi ha més. 

L’organització i disposició de les 
atencions a la persona amb sordce-

guesa és bastant més complexa. 
“Cada cas és diferent, cada persona 
i cada família passa per un moment 
par  cular i algunes arriben molt an-
goixades per un empitjorament de 
salut, per un accident recent, per frus-
tracions amb tràmits interminables, 
etc. El que busquen amb urgència són 
solucions”, afi rma Núria Bustamante, 
treballadora social de l’en  tat.

Les expecta  ves estan a l’alçada 
del problema i no sempre és possible 
proveir els serveis tant com és neces-
sari. Per a la l’Alba Camprodon, psicò-
loga d’APSOCECAT, un cop encaminat 
el cas, les pe  cions més habituals són 
de suport a la llar, de solucions resi-
dencials, de més hores de mediació, 
de temps lliure pel cuidador, etc., que 
no sempre es poden atendre plena-
ment, generalment per una qües  ó 
pressupostària. “Tot i així, fem el mà-
xim d’adaptacions possibles perquè 
sempre és millor una mica que un no 
res. És la nostra funció principal do-

nar-los el suport necessari per reduir 
el desemparament emocional. El més 
important és que les persones sàpi-
guen que no estan soles.”

Atenció psicosocial i mediació
Les atencions als benefi ciaris directes 
recauen a l’APSOCECAT en l’Àrea d’In-
tervenció. Entre les seves funcions 
principals estan les accions de detec-
ció, valoració, planifi cació, atenció i 
seguiment de casos. És l’àrea neuràl-
gica de l’en  tat per la rellevància de 
l’impacte de les seves actuacions.

La part d’Intervenció està formada 
alhora per l’Equip Psicosocial i l’Equip 
de Mediació. Mentre que el primer 
centra les accions de valoració, planifi -
cació, coordinació i seguiment; el segon 
executa les intervencions, portant di-
rectament les accions de suport en els 
àmbits de comunicació, accés a la infor-
mació, orientació mobilitat, així com en 
el desenvolupament d’habilitats per a 
la vida diària. 

L’Àrea d’Intervenció va comptar 
el 2018 amb 19 professionals: 3 en 
l’Equip Psicosocial (2 psicòlegs i 1 tre-
balladora social), i 16 en l’Equip de 
Mediació. Tots dos equips són fona-
mentals en el desenvolupament de 
les atencions requerides.  

L’APSOCECAT disposa d’un catàleg de programes i serveis 
dissenyat al voltant de les necessitats de les persones i 
famílies amb sordceguesa

L’equip, en una reunió de l’Àrea d’Intervenció

És la nostra funció 
principal donar-los el 
suport necessari per 
reduir el desemparament 
emocional. El més 
important és que les 
persones sàpiguen que 
no estan soles



Programes i serveis per a les 

Serveis per a 
la sordceguesa
El Programa de serveis està for-
mat per les atencions directes que 
l’APSOCECAT ofereix a les persones 
amb sordceguesa i llurs famílies, un 
programa obert no només a usua-
ris en ac  u sinó també als poten-
cials, persones amb sordceguesa 
actualment fora del radar d’AP-
SOCECAT però que poden benefi -
car-se d’aquest programa. Totes les 
atencions en fan en una rà  o 1:1 
mediador/usuari.

2.  Suport en la vida diària
a.  Suport en centres residencials. Actualment no hi ha a Catalunya centres de dia ni 

residències específi ques per a persones amb sordceguesa. No obstant, n’hi ha en 
centres generalistes. En aquest cas, l’APSOCECAT, previ acord amb el centre, ges  o-
na la incorporació per hores d’un mediador especialitzat. Aquest servei està des  -
nat a proporcionar eines de comunicació i pautes d’interacció a l’equip del centre, a 
facilitar l’adopció de les noves ru  nes i a millorar la convivència. Una tasca conjunta 
entre APSOCECAT i cada centre.

b.  Suport a la llar. Aquest servei va des  nat a oferir una atenció directa a les per-
sones amb sordceguesa al seu propi habitatge, treballant aspectes relacionats 
amb la comunicació i l’autonomia, amb focus en la realització de les ru  nes de 
la vida diària. La mediació es fa en sessions regulars amb suport en les ru  nes 
d’higiene personal i alimentació, acompanyaments en trajectes preestablerts, 
etc. D’altres funcions poden ser disposar d’unes hores de treball comunica  u i 
de socialització fora de la llar, així com l’abordatge de situacions concretes dins 
l’àmbit familiar.

c.  Programa Vida independent. Suport a la vida independent per a persones adultes 
amb sordceguesa que viuen en pisos ges  onats per l’en  tat, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona, que aporta la fi gura de l’assistent personal. El servei in-
clou hores de mediació a la llar i en altres entorns, segons el pla establert per a 
l’usuari. Es fa suport en l’entrenament d’habilitats per a la vida diària i en tràmits 
i ges  ons, així com supervisió d’altres atencions bàsiques com la neteja de la llar, 
provisió dels àpats o acompanyament en la realització dels menús, com també en el 
compliment del pla mèdic-sanitari.

1.  Atenció psicosocial
Aquesta àrea fa la ges  ó, coordinació i seguiment dels casos. S’ofereix acompanyament 
terapèu  c tant a les persones amb sordceguesa com a la família. També suport en la 
tramitació de prestacions i benefi cis socials.

Un catàleg adaptat a les persones
L’oferta de serveis evoluciona en paral·lel a les demandes de les persones i famílies. 
Així, l’APSOCECAT ofereix actualment quatre grans grups de serveis:

1.  Atenció psicosocial. Suport emocional, de prestacions i tràmits legals.
2.  Suport en la vida diària. A la llar, en centres, i Vida independent.
3.  Oci i temps lliure. Esplais, Respirs, Experiències vives i Vacances d’es  u.
4.  Altres serveis. Tutela i Serveis específi cs.



4.  Altres serveis
a.  Servei de tutela. L’APSOCECAT és una en  tat 

tutelar reconeguda per la Generalitat de Ca-
talunya des de l’any 2014. El servei s’ofereix 
per a aquelles persones amb sordceguesa 
declarades incapacitades judicialment que 
no  nguin familiars o parents pròxims, o que 
per qualsevol mo  u no puguin exercir aques-
ta funció. Així mateix, ofereix la possibilitat de 
la cotutela a aquelles famílies que necessi  n 
orientació i acompanyament en els tràmits i 
ges  ons en relació amb la tutela d’una perso-
na incapacitada judicialment. 

b.  Serveis específi cs. Atenció a demandes par  cu-
lars generades dins les circumstàncies vitals de 
cada persona: acompanyaments hospitalaris, 
equipament de la llar, etc., i també d’incidèn-
cies en l’ús de disposi  us d’accessibilitat (  fl o-
tecnologies), o ges  ons diverses. Aquest  pus 
de servei s’ofereix a par  r de la demanda de les 
famílies i de la pròpia persona.

persones amb sordceguesa

3.  Oci i temps lliure
S’organitzen ac  vitats d’oci inclusiu i es  mulació sensorial, especí-
fi ques per a persones amb sordceguesa. El catàleg inclou:

a.  Esplais. Ac  vitat realitzada normalment els dissabtes i dedicada a 
les persones amb sordceguesa congènita. Es realitzen ac  vitats en 
funció de la demanda (visita a museus, piscina, fi res, passejos a 
parcs, etc.). L’horari també és en funció de l’ac  vitat i pot ser de 10 
h a 13 h o fi ns les 17 h. Normalment hi ha un esplai per trimestre. 

b.  Respirs. Ac  vitat de cap de setmana, de divendres tarda a diu-
menges tarda. Es duen a terme en albergs o hostals, generalment 
fora de Barcelona, ubicats a prop de llocs amb ac  vitats adaptades 
i on sigui possible gaudir de sor  des a l’aire lliure. Es fan adreçats 
a persones amb sordceguesa congènita, adquirida o conjunts, 
sempre que sigui possible fer adaptacions per grups. S’aprofi ta el 
temps també per treballar l’autonomia, així com l’orientació i la 
mobilitat en entorns nous. L’objec  u és oferir un espai d’oci i lleure 
adaptat que afavoreixi la socialització i la comunicació entre perfi ls 
semblants.

c.  Experiència viva o ma  ns culturals. Ac  vitats de caire socialitza-
dor, cultural  o turís  c que es duen a terme normalment els dis-
sabtes. El format és similar al de l’esplai, però enfocat a persones 
amb sordceguesa adquirida. Es programen rutes de senderisme, 
visites a museus, fàbriques, monuments, etc. Un dels objec  us 
principals és crear espais de socialització entre perfi ls semblants. 

d.  Vacances d’es  u. Par  cipació en el  programa de descans es-
 val de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE). 

Ac  vitat de 5 o 6 dies de durada, orientada a oferir unes va-
cances reals tant a les persones amb sordceguesa com als 
seus cuidadors habituals.

Programes i serveis per a les persones 
amb sordceguesa
Tens algun dubte? Vols saber-ne més? 
Contacta’ns:
Carrer Leiva 2D, baixos 
(08014  Barcelona)
93 331 73 66
coordinacio@apsocecat.org

Aquest és un cartell extraïble. Fes-lo servir on sigui visible.

“Si antigament es planifi cava gairebé en exclusiva per a usuaris amb sordceguesa 
congènita, més recentment hem introduït novetats per tal de tenir una oferta 
atractiva també per a usuaris d’adquirits i persones amb un cert nivell d’autonomia. 
Canvien no només les persones, sinó també les circumstàncies familiars i 
econòmiques. Tot plegat ens obliga a adaptar-nos per trobar noves solucions.” 

Xavier Capdevila, psicòleg i part del l’Equip Psicosocial



10 | CONEIX-NOS

Nom Data d’alta Estudis fi nalitzats – Àrea d’actuació Descripció

Alba Campmany

2014

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes. Responsable de l’Àrea de Forma-
ció i Voluntariat, i coordinadora del pro-
jecte de l’Hort d’en Queni

Serena i encertada, també és coneguda 
com “l’Alba de l’hort”

Alba Camprodon

2008

Graduada en Psicologia. Coordinadora 
d’Oci i Temps Lliure, del Programa de Ser-
veis i del Programa de Vida Independent

Sempre atenta al te de l’Ahmed i a les visi-
tes de l’Òscar, té temps també per coordi-
nar respirs i esplais

Gre  y Chirinos

2011

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públi-
ques. Responsable de l’Àrea de Comuni-
cació

El seu dia a dia és tenir bon ull per con-
ver  r cada projecte en una oportunitat 
medià  ca

Núria Bustamante

2006

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes i Diplomada en Treball Social. Co-
ordinadora del Programa de Serveis i res-
ponsable de l’Àrea de Subvencions

De les primeres integrants de l’equip, el 
seu suport com a treballadora social re-
sulta imprescindible per a les famílies

Petri Mar  nez

2004

Secretària dins la Junta Direc  va. Respon-
sable de l’Àrea d’Administració i RRHH

Sempre toca de peus a terra i mai se li es-
capa cap detall. Els seus consells són or en 
pols

Ricard López

1999

President Els seus somnis de fundador són impara-
bles. La seva resposta és sempre: “enda-
vant”

Iratxe Zuazo

2019

Responsable de l’Àrea de Comptabilitat La seva mentalitat numèrica ens comple-
menta en la nostra tasca social

Xavier Capdevila

2008

Graduat en Psicologia. Coordinador del 
Programa de Serveis i d’Oci i Temps Lliure

Amb una gran habilitat per considerar 
totes les perspec  ves, és conegut per la 
seva serenor i cabells revoltats

Aroha Palacios

2009

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes. Mediadora en sordceguesa i coor-
dinadora d’Oci i Temps Lliure

De les més polifacè  ques i ac  ves que tro-
bareu a l’equip. Ha treballat en diverses edi-
cions del Camí de San  ago per a persones 
amb sordceguesa, entre d’altres ac  vitats

Professionals en actiu en l’APSOCECAT: 
equips de gestió i atenció directa
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Nom Data d’alta Estudis fi nalitzats – Àrea d’actuació Descripció

Alejandro Otero

2014

Mediador en sordceguesa Sempre ben disposat, porta complements 
de metall que expliquen el seu signe. Sap 
com treure-li un bon somriure a l’Ahmed

Elena Ruth Barcos

2009

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes i Mediació Comunica  va. Media-
dora en sordceguesa i coordinadora d’Oci 
i Temps Lliure

Mai no li falta entusiasme. És el contac-
te de bon ma   i bona nit dels usuaris del 
Programa de Vida independent

Eunice Mar  nez

2016

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes. Mediadora en sordceguesa

Entre els seus caracterís  cs cabells rinxo-
lats sol dur arracades diferents

Helena Ibern

2013

Tècnica en Interpretació en Llengua de 
Signes i Atenció Sociosanitària, i graduada 
en Logopèdia. Mediadora en sordceguesa

En honor al seu signe porta sempre un 
complement de color lila

Javier Díez

2013

Tècnic en Interpretació en Llengua de Sig-
nes. Coordinador d’Oci i Temps Lliure

El bon rotllo és la seva màxima i la respos-
ta amable el seu costum. La furgo no se 
li nega

Míriam Ruiz

2018

Tècnica en Mediació Comunica  va. Medi-
adora en sordceguesa

Responsable i ac  va és el nostre suport a 
la zona de Terrassa i Sabadell

Patricia Salido

2012

Tècnica en Interpretació en Llengua Sig-
nes i Integració Social. Mediadora en 
sordceguesa

Els seus canvis de look als cabells formen 
part de la seva caracterís  ca imatge

Paula Jerez

2018

Tècnica en Mediació Comunica  va. Medi-
adora en sordceguesa

D’un tarannà energè  c fa bon equip a la 
zona del Maresme

Víctor Monserrate

2018

Tècnic en Mediació Comunica  va. Media-
dor en sordceguesa

De les més recents incorporacions al Pro-
grama de Vida Independent. Ho guarda 
tot a les butxaques

Irene Duran

2019

Tècnica en Mediació Comunica  va. Medi-
adora en sordceguesa

Responsable i serena, és la més nouvin-
guda a l’equip de mediadores de suport 
a la llar
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“La mediadora 
m’acompanya”
Isabel. Persona amb sordceguesa

Més o menys el 2002 vaig deixar l’ON-
CE. Allà feia tallers i vaig aprendre a fer 
teixits. Amb l’APSOCECAT es  c des de 
2011, crec... Com que he perdut visió, 
necessito algú que m’acompanyi de 
casa a TEAS, i per tornar-hi. També 
vaig de respirs i a l’hort. Quan estan 
de temporada recullo cebes, pebrots i 
tomàquets. Un dia vam anar i s’havien 
passat. Cada estació és diferent. A l’hi-
vern no hi vaig, però a la primavera sí 
que vull anar-hi. Vaig amb la mare i la 
meva germana.  

“Jo volia saber 
què calia fer”
Carme Montaner i Ricard Girabalt. 
Pares d’una persona amb sordceguesa

La vida no sempre és bonica. Jo anava 
sempre endavant, com un motor. No 
sabia per on  rar. Curanderos, digitopun-
tura... quanta cosa em deien. He anat a 
tot arreu. L’equilibri familiar és complicat. 

Va néixer sense cap sen  t desenvo-
lupat. No gatejava. Jo la portava engan-
xada a la cama. No podia menjar sòlids. 
Tampoc no caminava. Oïda no en té. 
Quan va desenvolupar l’olfacte va ser 
sensacional. Ens coneixia per l’olor. 
Érem tan juntes. Sempre li he parlat.

L’Anna volia llegir. És molt visual. 
Llegia signes. De pe  ta va aprendre a 
vocalitzar. Va aprendre llengua de sig-
nes i fi nalment va poder expressar-se. 
Va aprendre a dibuixar. Aquesta va ser 

“Elles m’animaven 
a que hi pugés”
Araceli. Persona amb sordceguesa

Es  c amb l’APSOCECAT des del 2013. 
El meu pare i el Ricard es van conèi-
xer, i jo coneixia a la Núria, per la llar 
de persones sordes. Al principi jo es-
tava molt nerviosa perquè no conei-
xia a ningú més i no sabia com podia 
anar amb els mediadors. La primera 
sor  da van ser unes colònies, a Cam-
brils. Al principi tenia de mediadores 
a la Rosario i la Fanny, dues persones 
sordes, de manera que la comunica-
ció va ser molt fàcil, de qualitat. 

Abans jo era més reservada. A Port 
Aventura vam anar la Fanny, l’Alba i 
jo. Les atraccions eren fortes, i elles 
m’animaven a que hi pugés. Vaig pujar 
i em va agradar mol  ssim. El contacte 
amb els mediadors em dona això, con-
fi ança, seguretat per fer coses per mi 
mateixa que d’altra manera dubtaria 
de fer-les. Sola tot em costa més, al-
gunes coses les veig impossible, però 
amb la mediadora mirem de què es 
tracta i de quina manera es pot fer.

sempre la millor manera per a ella de 
comunicar-se, dibuixant. Ha generat 
signes per comunicar-se amb la res-
ta. Té un gran interès i capacitat per a 
l’aprenentatge. Té ganes de saber per 
ella mateixa. Mai no se li acaben les 
ganes d’aprendre.

Quan tenia 20 anys vam coincidir 
amb el Ricard i la Petry en un curs 
de llengua de signes. Tots som mem-
bres fundadors de l’APSOCECAT. Vam 
començar reunits en un bar, sempre 
pocs. Anàvem al Pans. Els polí  cs mai 
no saben de sordceguesa.

Ara té 40 anys. Té trets d’au  sme, 
de sordesa i d’albinisme. Entre els 6 i 

els 10 anys va agreujar-se la pèrdua 
de visió. Entre els 6 i els 12 anava amb 
prismà  cs. Sempre li han agradat les 
façanes i els edifi cis. 

És molt capaç. A casa ho controla 
tot: armari, despensa, neteja, bugada. 
Detecta qualsevol mínim canvi. Ho fa tot 
ella. També és molt sensible; té un gran 
vincle emocional amb els companys del 
taller. Desenvolupa una empa  a eleva-
da. Fa un munt d’abraçades. És feliç.

Ens preocupa què fer quan la famí-
lia no pugui fer-se càrrec. Necessitem 
un lloc on pugui estar. Un centre on 
 ngui obligacions. Necessita un entorn 

on hi hagi gent com ella. Ens preocu-
pa pensar què passarà, quin format de 
suport seria bo per a la seva cura. 

L’Anna és rara i punt, però és evi-
dent que té trets de sordceguesa. No 
es tracta de què és o com és, sinó 
de proveir-la amb el  pus de suport 
adequat a les seves caracterís  ques, 
siguin les que siguin.  

A l’APSOCECAT em sento acompa-
nyada. En un futur  ndré menys vi-
sió encara i necessitaré ajut també a 
casa. Caldrà resoldre problemes i no 
dependre dels pares. També temes 
de tràmits i prestacions. Lleida, on 
visc, està una mica lluny. Potser hauré 
de venir a Barcelona.

El que més m’agrada són les ac  vi-
tats: les colònies, a l’es  u; però tam-
bé conferències i altres coses que fan. 
També el Camí de San  ago, hi he anat 
dos cops. Aquestes coses són impor-
tants, ens fan sen  r part i contents.

M’agradaria que un dia poguéssim 
tenir una residència. Les persones 
amb sordceguesa necessitem un lloc 
especial on  nguem mediadors de 
manera permanent. M’agradaria que 
fos així el futur amb l’APSOCECAT.  
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“No seríem res sense el compromís insuperable 
dels nostres professionals i voluntaris”
Ricard López i Petra Martínez (Petry) són des dels inicis 
president i secretària, respectivament, de l’APSOCECAT. 
Són també els pares de la Clara, que el 1991 naixia prematura, 
amb complicacions mèdiques que van derivar en sordesa, 
ceguesa i paràlisi cerebral. Amb ella també naixia l’APSOCECAT

D’on sorgeix la idea de crear una as-
sociació dedicada a la sordceguesa? 
Com us vau trobar les famílies?
En tenir una fi lla amb aquestes ca-
racterís  ques comences a buscar in-
formació, recursos. Abans era molt 
diferent, encara tot més dispers. Vam 
saber de la sordceguesa com a con-
dició singular per una conferencia de 
l’ONCE i l’APASCIDE l’any 1996. A Es-
panya exis  en dues en  tats prèvies 
a la nostra: APASCIDE, per a pares, i 
ASOCIDE per a persones amb sordce-
guesa. De les dues en formàvem part. 
Havíem intentat amb ONCE Catalunya 
conèixer altres famílies i cons  tuir 
grups d’ajuda mútua. En vam aconse-
guir reunir un bon nombre.

La situació a l’Espanya de llavors deri-
vava a l’administració autonòmica i vam 
considerar que ningú millor que nosal-
tres lluitaria pels problemes dels nostres 
fi lls. Les famílies catalanes vam decidir 
llavors cons  tuir l’APSOCECAT com a 
associació específi ca i adreçada a les ne-
cessitats que confrontàvem, i a les quals  
no vèiem cap solució en altres llocs.

Quines eren les principals necessi-
tats i quines les expecta  ves?
De bon principi les famílies demanda-
ven grups d’ajuda mútua i programes 

pare-a-pare que, hores d’ara no són ja 
necessaris, però con  nuen sent molt 
demandats tant els programes d’oci i 
temps lliure (esplais, respirs, colònies 
d’es  u) com el suport a la llar i en cen-
tres, així com la gran necessitat de ga-
ran  r la cura de la persona quan fal  n 
els pares.

Al cap de dues dècades, es pot dir que 
les expecta  ves s’han vist ateses?
En absolut. Hem de ser honestos i 
acceptar que s’ha fet i s’ha avançat 
molt, però con  nuem amb la gran 
necessitat que és una residència es-
pecífi ca per als més dependents.

Alguna cosa s’hauria d’haver fet d’una 
altra manera? 
Considerant que hem anat prenent 
decisions tal que se’ns presentaven 
les oportunitats, no sembla que  ngu-
éssim massa possibilitat de fer res de 
forma diferent. Moltes vegades hem 
fet coses per sobre de les nostres pos-
sibilitats, però amb la convicció que ho 
aconseguiríem. Seguim la mateixa ruta 
i amb el mateix pensament. 

Què ha aportat l’APSOCECAT al col-
lec  u? Quina és la diferència de les 
vostres atencions?
Sempre hem procurat treballar amb 
les millors bones pràc  ques possi-
bles. Això ha comportat creure en 
la nostra gent, formar-la i fer que 
coneguin recursos de referència a 
l’estranger, que són els que tenen el 
màxim estàndard en la nostra àrea. 
Hem creat noves bones pràc  ques i 
metodologies. Procurem que tots els 
nostres programes i serveis presen  n 
aquesta qualitat. A més, les nostres 

intervencions, amb un enfocament 
sempre a la persona, es planifi quen 
per ser:

a)  Sostenibles en el temps. Vo-
lem evitar que les persones amb 
sordceguesa es vegin afectades 
per haver de tancar un programa.

b)  Consensuades. Elaborades en 
conjunt amb les persones amb 
sordceguesa, les seves famílies i 
els centres on es  guin.

c)  Autosufi cients. Com a en  tat hem 
de ser capaços de ges  onar les inci-
dències sense que recaiguin sobre 
els professionals o els familiars.

d)  Transversals. No n’hi ha prou amb 
unes hores aïllades d’atenció en un 
centre o escola. Cal treballar tam-
bé a casa, en els recorreguts, en la 
socialització, etc. Que la persona 
desenvolupi habilitats per tantes 
situacions de la vida diària com si-
gui possible. 

Personalment, què heu aprés de 20 
anys al davant de l’associació?
Tolerància i paciència. Es pateix molt 
quan després de tant treballar i em-
pentar veus que no arriben els resul-
tat llargament esperats.

De cara al futur, quines són les pers-
pec  ves?
A curt termini les perspec  ves són om-
brívoles. Depenem dels polí  cs. Han 
d’aprendre a treballar junts. Nosaltres 
sabem de sordceguesa, però calen re-
cursos. No podem funcionar amb uns 
pocs milers de tant en tant i d’ensurt 
en ensurt. Les nostres fi nances estan 
actualment en un punt totalment crí-
 c. A més, la situació polí  ca és molt 

incerta. Veiem, en canvi, amb gran 
esperança el mitjà i llarg termini. Som 
un recurs amb un saber fer i uns pro-
fessionals que el nostre país i el nostre 
col·lec  u necessita, però no podem 
sor  r endavant si les ins  tucions no 
fan la seva part. Som op  mistes, però 
encara hi ha molt per fer.  
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DIDOT, els usuaris 
de Benviure visiten 
l’Hort 
Dimarts d’Hort (DIDOT) és un format 
estrenat el 2017 que ofereix a les per-
sones amb sordceguesa residents a 
la Residència Benviure una sor  da 
mensual amb visita a l’Hort d’en Que-
ni. Un dimarts al mes la furgoneta de 
l’APSOCECAT els recull per gaudir d’un 
ma   diferent.

Amb una mitja de 5 usuaris i 5 estu-
diants en pràc  ques, a més de l’equip 
de coordinació, el DIDOT permet un mo-
ment d’oci en aquest espai verd. Entre 
comprovar com evolucionen les herbes 
i hortalisses, fer tallers com ara elaborar 
sabons d’olor i bosses per a infusions, i 

Oci i temps lliure 
en expansió
El programa d’Oci i Temps Lliure va 
con  nuar el 2018 amb la programació 
habitual, amb ac  vitats específi ques 
per a grups d’usuaris, però també amb 
altres de més ampli abast. La progra-
mació va donar com a resultat el ma-
teix nombre d’ac  vitats que l’any ante-
rior: 11. No obstant, si s’afegeixen els 

ció d’ac  vitats espor  ves a l’aire lliure, 
com la Caminada solidària, el Camí de 
San  ago i excursions al voltant de Bar-
celona, molt apreciades pels usuaris 
amb sordceguesa adquirida.

Quant a par  cipants, hi consten:  
24 usuaris individuals (45 en total);  32 
mediadors voluntaris (51 en total); i 29 
alumnes en pràc  ques (35 en total). 
Aquests úl  ms procedents del CEIR 
ARCO i de l’Ins  tut Salvador Seguí, tots 
dos a Barcelona.  

Una persona amb sordceguesa recull 
herbes a l’hort

2018, un any 
d’estancament 
fi nancer 
L’any 2018 no va ser un any expansiu 
en termes fi nancers. Les xifres fi nals 
indiquen un pressupost equivalent 
(-1 %), al de l’any anterior: 293.048 € 
vs. 295.419 €, quan havíem gaudit 
d’un cert marge (+12 %) sobre el 
pressupost de 2016. La falta de crei-
xement va estar causada principal-
ment per l’absència de fi nançament 
privat, que el 2017 va comptar amb 
una aportació de 14.332 € per part 
d’una coneguda en  tat bancària.

Malgrat això, es va aconseguir in-
crementar les hores d’atenció als usu-

esmorzar gaudint d’una estona al sol, 
el ma   avança d’una manera diferent, 
amb mediació 1:1.

Els DIDOT mantenen la seva progra-
mació el 2019 amb una visita mensual 
a l’Hort d’en Queni. L’espai també està 
disponible per a ac  vitats amb en  tats 
del barri, escoles, etc.  

Dimarts d’hort (DIDOT), el total d’ac  -
vitats realitzades arriba a 25.

Així, hi consten 6 esplais (2 per a 
congènits, 2 conjunts, 2 per a adqui-
rits); 3 respirs (1 per a cada grup); 2 
ac  vitats amb la FESOCE (Vacances 
d’es  u i Camí de San  ago) i 14 DIDOT.

Les ac  vitats van incloure sor  des 
a la piscina, un dinar de Nadal, visita 
guiada al Refugi an  aeri, ma   cultural 
a Caldes de Montbui i escapades de 
cap de setmana. Destaca la incorpora-

Consolidem el 
programa de 
Xerrades divulgatives
L’any 2018 l’APSOCECAT va realitzar 23 
xerrades divulga  ves amb una audi-
ència total de 613 estudiants. Aquesta 
dada és visiblement més alta (+ 57 %) 
que la de l’any anterior: 11 xerrades 
per a gairebé 400 estudiants. 

Els benefi ciaris d’aquestes for-
macions han estat principalment es-
tudiants de Cicles Forma  us:  Grau 
Superior de Mediació Comunica  va, 
d’Integració Social, d’Educació Infan-
 l i del Cicle Forma  u de Grau Mig 

d’Atenció a persones amb depen-
dència. També alumnes de Medicina 
i de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona.

Com a formacions específi ques des-
taca, per una banda, la realitzada a la 
Residència Benviure de Sant Boi de Llo-
bregat, on resideix un grup de persones 
amb sordceguesa. Per l’altra, la de l’Es-
cola Fedac Amílcar, on es van realitzar 
tallers des  nats als alumnes de 5è i 6è 
de primària amb molt d’èxit.  

Grup del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Integració Social de l’Escola 
Sopeña Barcelona

aris un 14 %, una millora aconseguida 
a par  r d’un control estricte sobre 
les despeses, i l’imprescindible afegit 
d’hores de voluntariat. És important, 
no obstant, tenir present que més del 
70 % de la despesa total es dedica a 
salaris, per la qual cosa el marge de 
millora és evidentment limitat. 

La situació de 2019 és encara més 
delicada, degut a la falta de confi rma-
ció pressupostària per part de l’admi-
nistració autonòmica, tot i tenir ja 
mig exercici transcorregut. En aquest 
sen  t és molt apreciat qualsevol ajut 
en forma de dona  u puntual o con-
 nuat. Per a més informació podeu 

trucar al  tel. 93 331 73 66 o consul-
tar la informació disponible a www.
apsocecat.org.  
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APSOCECAT participa 
en la defi nició del 
Model Municipal 
del Servei d’Assistent 
Personal 
La Presidenta de l’IMPD i Tinenta 
d’Alcaldia, Sra. Laia Or  z Castellví, 
va aprovar el passat dia 29 de març 
el Model del Servei d’Assistència 
Personal de Barcelona (SAP-BCN), 
ges  onat per l’Ins  tut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD). 
L’APSOCECAT és una de les sis en  -
tats socials que han treballat en la 

Conveni de 
col·laboració amb 
AMECOCAT
APSOCECAT i AMECOCAT, Associa-
ció per a la Promoció dels Processos 
de Mediació Comunica  va de Cata-
lunya, van fi rmar un conveni de col-
laboració el dia 23 de febrer. Ricard 
López, per la part de la sordceguesa, i 
Mar Ibáñez Zamora, com a presidenta 
d’AMECOCAT, van procedir a formalit-
zar l’acord en presència de la junta di-
rec  va d’aquesta úl  ma en  tat.

La intenció del conveni és la de 
servir de marc a futures inicia  ves 
conjuntes. APSOCECAT ofereix la seva 
experiència en l’atenció a persones 
amb sordceguesa, mentre que AME-
COCAT aportarà el coneixement dels 

APSOCECAT 
aconsegueix la 
certifi cació ISO 9001
Després d’un intens treball dedicat 
a l’adequació dels processos interns, 
l’APSOCECAT va superar l’auditoria del 
sistema de qualitat ISO 9001:2015. El 
cer  fi cat, emès per G-CERTI System Ser-

Representants 
de l’AMECOCAT i 
de l’APSOCECAT 

reunits amb motiu 
de la signatura 

del conveni

La fi gura de l’Assistent 
Personal donarà cabuda a 

partir d’ara a les atencions 
específi ques que requereix la 

persona amb sordceguesa

La fi gura de l’assistent personal 
va ser originalment posada en marxa 
amb caràcter experimental l’any 2006. 
Amb l’aprenentatge ob  ngut i les 
aportacions generades dins el grup de 
treball, el nou model ha començat a 
implementar-se en data de l’1 d’abril. 
Aquesta nova etapa busca garan  r del 
dret a viure de manera independent i 
a la plena inclusió en la comunitat.

El model del SAP és una inicia  va 
de l’IMPD que té per objec  u recollir 
les par  culars necessitats dels diferents 
col·lec  us a fi  de defi nir els criteris d’ac-
cés al Servei, l’abast de les necessitats a 
cobrir, la naturalesa jurídica del Servei, 
els criteris de priorització, així com el 
sistema de fi nançament. L’APSOCECAT 
agraeix l’oportunitat d’incorporar les 
par  culars necessitats de les persones 
amb sordceguesa en un servei clau dins 
l’oferta municipal de serveis per a per-
sones amb discapacitat.  

seus mediadors en l’exercici de la pro-
fessió. Ambdues en  tats es compro-
meten a afavorir la detecció, valora-
ció i atenció de casos.

El mediador comunica  u és una fi -
gura professional creada pel Reial De-
cret 831/2014, de 3 d’octubre, amb el 
 tol de Tècnic Superior en Mediació Co-

munica  va. Es tracta d’un perfi l adreçat 
a l’atenció de les persones amb sordce-
gues i amb problemes de comunicació 
en general. Els objec  us de l’AMECO-
CAT són bàsicament els de promoure 
inicia  ves relacionades amb el foment 
i el reconeixement de la professió del 
mediador comunica  u.  

vice, amb data 10 de gener de 2019, ve 
acompanyat d’un seguit de recomana-
cions orientades a enfor  r alguns punts 
de cara a la següent auditoria, prevista 
per al pròxim mes de setembre. La cer-
 fi cació és mo  u de gran sa  sfacció no 

només pel seu impacte en termes d’or-
ganització i transparència, sinó també 
quant a millorar les puntuacions en les 
convocatòries d’ajudes i subvencions, 
tant de públiques com de privades.  

defi nició de les prestacions d’aquest 
servei.

La cons  tució del grup de treball 
del projecte va produir-se el 23 de 
novembre de 2017. A par  r de lla-
vors va desenvolupar-se un conjunt 
de trobades orientades a generar una 
proposta integral per a un model el 
més competent possible.



Associació Catalana
Pro Persones
amb Sordceguesa
Declarada d’utilitat 
pública i entitat tutelar

www. apsocecat.org
apsocecat@apsocecat.org

@APSOCECAT

C/ Leiva 2D, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 331 73 66

Programa*
09:45 h. Acreditació
10:00 h. Inauguració
10:15 h. Introducció a la sordceguesa
 Trets fonamentals
 Iden  fi cació d’alumnes amb problemes 

de visió i audició combinats
 La fi gura del mediador educa  u en 

sordceguesa
11.15 h. Competències per a mestres 
 Especialitat en sordceguesa i el treball amb 

el mediador educa  u en sordceguesa
12:45 h. Metodologia didàc  ca
 Adaptació curricular per a alumnes amb 

sordceguesa
 Exposició de casos
14:00 h. Dinar lliure
15:30 h. Centre de Recursos per a la sordceguesa
 Treball mul  disciplinari i assistència tècnica 

a professionals que atenen a estudiants 
amb sordceguesa

 Eines i recursos d’avaluació funcional 
de casos

16:30 h. Precs i preguntes 
16:45 h. Tancament i valoració de la jornada
17:00 h. Final jornada

*Data pendent de confi rmació

Reserva la teva plaça a:
www.apsocecat.org/jornadaeducacio

Col·labora amb nosaltres!
Junts podem millorar la vida
de les persones sordcegues

I Jornada d’Educació: 
alumnes amb sordceguesa

Fes-te soci 
Truca al 93 331 73 66 

Via e-mail: apsocecat@apsocecat.org

O fes un donatiu!
Número de compte:

BBVA-CX ES8101828262370200006279

Eines bàsiques per potenciar 
l’aprenentatge en l’aula

Aquestes són les Deduccions a 
Persones Físiques (IRPF)* 

de les que pots benefi ciar-te:

Primers 150 € 75%

Resta 30%

Donacions plurianuals (a la 
mateixa entitat durant com 
mínim 3 anys) > 150€ 35%

Límit deducció base liquidable 10%

*Més informació sobre els benefi cis per als 
donants d’entitats declarades d’utilitat pública a: 
www.apsocecat.org/col·labora


