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Salutació del president 

 

A l’APSOCECAT celebrem haver pogut superar un any més de desafiaments en atenció a les 

persones amb sordceguesa, però no ha estat pas fàcil. Cada exercici és un nou repte en tots els 

sentits, però l’aspecte financer és el més incert i el que més condiciona l’abast dels nostres serveis. 

Contràriament a l’ocorregut els anys precedents, 2018 no va ser un any expansiu. Les xifres finals 

indiquen un pressupost inferior, però diguem equivalent, al de l’any anterior: 293.048 € vs. 

295.419 € (2018 vs. 2017), quan havíem gaudit d’un cert marge (+12 %) sobre el pressupost 2016. 

La falta de creixement va estar causada principalment per l’absència de finançament privat, que 

el 2017 va comptar amb una aportació de 14.332 € per part d’una coneguda entitat bancària. 

Malgrat aquest estancament, a l’APSOCECAT vam aconseguir ampliar el número d’hores 

d’atenció als usuaris. L’exercici va tancar amb un total de 7824 hores (+14 %, 6866 el 2017), un 

número que consolida un increment continuat des de 2015 (5309 hores).  En total es van atendre 

40 casos de persones amb sordceguesa i llurs famílies. 

Quant a detecció de casos, 2018 va tancar amb 8 nous usuaris, un número que tot i modest ens 

complau perquè permet oferir atencions adequades a persones del nostre col·lectiu, alhora que 

confirma la urgència d’un cens que des de l’administració mai no acaba d’arribar.  

Mantenim les activitats a L’Hort d’en Queni, un preciós espai recuperat, amb taules de cultiu 

plenes de flors i hortalisses i totalment accessible, on realitzem activitats amb els nostres usuaris 

i que està també obert a la comunitat i a altres entitats. 

Continua igualment el programa Vida independent, amb el què gestionem pisos d’ús individual 

per a persones adultes amb sordceguesa. Addicionalment, el 2018 vam iniciar un programa 

d’atenció a en situacions d’emergències que s’acabarà de consolidar aquest 2019. 

En resum, un resultat modest que ens encoratja a continuar en la nostra missió durant el nou 

exercici, quan l’APSOCECAT arriba al seu 20è aniversari, una ocasió més que idònia per mantenir 

el cap ben alt i les ganes de materialitzar millors oportunitats per a les persones amb sordceguesa. 

Ricard López i Manzano 

President 
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1. Presentació  

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 2007 i entitat tutelar el 2014, desenvolupa projectes amb 

repercussió directa i indirecta sobre el col·lectiu de la sordceguesa. A tal fi, manté relacions i 

contactes locals, nacionals e internacionals dins del l’entorn de la sordceguesa, la ceguesa, la 

sordesa i les discapacitats en general. 

Visió 

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

dels seus drets i interessos. 

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

territori català. 

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

vàlids sobre la sordceguesa. 

Valors 

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

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

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

singular. 

 Promoció de l’autonomia i la vida independent. 

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altra persona. Descartem els mètodes assistencialistes orientats estrictament a 

l’atenció de les necessitats bàsiques de supervivència. 

 Universalitat i treball en xarxa. APSOCECAT fomenta l’establiment de vincles i 

col·laboracions locals, nacionals i internacionals que representen oportunitats pel nostre 

col·lectiu. 

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

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

buscar l’excel·lència. 
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Objectius   

L’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) és una entitat sense ànim de 

lucre, creada l’any 1999 a partir de diverses famílies amb descendents amb sordceguesa. 

Els objectius de l’APSOCECAT són: 

 Ajudar a les persones amb sordceguesa a viure una vida digna, independent, fructífera i 

integrada en la societat. 

 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 països amb bones pràctiques documentades. 

 Promoure i facilitar la prestació al col·lectiu de serveis de guies-comunicadors i de 

mediadors en sordceguesa. 

 

Òrgans de govern 

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

1.3.1- Composició de la Junta Directiva 

Sr. Ricard López i Manzano   President 

Sra. Petra Martínez i Hernández    Secretària  

Sra. Rosa Mª Martínez Borràs   Tresorera  

Sra. Carme Montaner Pellisa                  Vocal 1 

Sra. Gemma González Quintana                  Vocal 2 

Sra. Rita Ibó Sánchez.                               Vocal 3 

Sra. Victòria Salvador Herreros             Vocal 4 

 

Nombre de socis          

Categories 2017 2018 

Socis numeraris (persones amb sordceguesa i llurs famílies) 118 112 

Socis donants (persones que fan donació econòmica) 163 170 

Associats voluntaris (voluntaris que té l’entitat en total) 249 244 

Voluntaris nous donats d’alta l’any:  52 58 

Taula 1: Comparativa nombre i tipus de socis 
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Beneficiaris 

Beneficiaris directes 

Es consideren dins aquesta categoria les persones amb sordceguesa i les seves famílies i 

cuidadors. APSOCECAT és una entitat de famílies que comparteixen la situació de tenir una 

persona amb sordceguesa i que entén que la presència d’aquesta discapacitat genera unes 

dinàmiques que afecten a tots els membres del grup familiar. Per aquest motiu, es comptabilitzen 

com a beneficiaris directes els familiars i els cuidadors principals.  

De beneficiaris directes es van atendre el 2018: 

͐ Persones amb sordceguesa: 40 

͐ Familiars: 80 

͐ Total Beneficiaris directes: 120  

Persones amb sordceguesa. Les persones amb sordceguesa necessiten un mediador en 

sordceguesa en ràtio 1:1. L’associació aporta aquesta ajuda en forma de persones voluntàries, 

professionals col·laboradors i estudiants en pràctiques. La coordinació, tant dels mediadors com 

de les activitats pròpies o alienes, es realitza amb el suport de professionals col·laboradors.   

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

Les necessitats ateses són:  

͐ Formatives. En sistemes de comunicació, llengua de signes, cerca de solucions basades 

en la comunitat, etc. 

͐ Orientació i assessoria.  

Les activitats que es realitzen són les següents: 

͐ Entrevistes individuals d’aproximació, valoració i suport emocional. 

͐ Suport en tràmits i gestions administratives i d’atenció sociosanitària. 

Beneficiaris indirectes 

Es consideren dins aquesta categoria membres de la societat civil que amb major o menor grau 

d’implicació gaudeixen d’unes oportunitats d’aprenentatge, així com d’una societat més inclusiva 

gràcies a les actuacions de l’APSOCECAT (estudiants en pràctiques, voluntaris, societat en general).  

Evidentment, no es poden comptabilitzar totes les categories de beneficiaris indirectes, però si de 

les més significatives pel col·lectiu.  

De beneficiaris indirectes es van comptabilitzar el 2018: 

͐ Professionals que atenen persones amb sordceguesa: 18 

͐ Alumnes en pràctiques: 91 

͐ Voluntaris: 58 

͐ Col·laboradors de del Programa Treball en benefici de la comunitat (TBC): 32 
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2. Resultats 2018   

2.1- Àrea de Desenvolupament 

L’objectiu general d’aquesta àrea és el de potenciar relacions estratègiques en l’entorn local, 

estatal i, sobretot, en l’internacional. Es realitzen trobades, reunions i activitats diverses amb altres 

organitzacions socials o de l’àmbit de la discapacitat amb les que l’APSOCECAT té objectius en 

comú.  

El fi últim és el desenvolupament d’un treball en xarxa que permeti activar la presa de decisions 

que beneficiïn la sordceguesa, amb especial èmfasi en l’entorn d’Europa. 

Xarxa Internacional              

Objectius específics 

 Mantenir un alt grau d’incidència en els entorns europeus on es prenen en les decisions 

que afecten la discapacitat, en general, i la sordceguesa, en particular.  

 Potenciar l’intercanvi de coneixements i experiències amb entitats de referència 

internacional. 

 Mantenir i ampliar la visibilitat de l’APSOCECAT en l’àmbit internacional. 

 Donar a conèixer la situació de la sordceguesa a Catalunya. 

 Potenciar el treball en xarxa a nivell internacional. 

Principals activitats 

Plataforma Europea de Persones Sordes, hipoacúsiques i persones amb sordceguesa (EPDHDB). 

20 de febrer, Brussel·les.  

Assistència al Seminari sobre la Comunicació Accessible Actual “ACT! Accessible Communication 

Today!” de la Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i amb Sordceguesa, realitzat 

en la seu de la Delegació de Catalunya a Brussel·les. Discussió sobre el sector de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC) i debat sobre el potencial de la tecnologia accessible. Els 

beneficis potencials i l'impacte dels últims avenços en accessibilitat. 

Assemblea General Anual EDF. 26 i 27 de maig, Vílnius, Lituània. 

Participació en l’Assemblea General Anual del Fòrum Europeu de Discapacitat (EDF). Conferència 

sobre la Directiva d’accessibilitat de webs i presentació de casos de transposició.  

Conferència al Parlament Europeu sobre sordceguesa "Sols podem molt poc, junts podem fer tot". 

5 de juny, Brussel·les.  

Presentació  d’EDbN per part del president de l’entitat i participació d’una persona amb 

sordceguesa adquirida com a ponent a la conferència organitzada per EDbN-European Deafblind 

Network i EDbU-European Deafblind Union.  

Suport en Campanya Europea. 15 de juny.  

EDbN dona suport a la campanya Europea en contra de la fusió d’Energizer i Spectrum Brands, 

els dos primers fabricants de bateries per a ajudes auditives, atès que els donaria una posició 

predominant en el mercat i eliminaria la lliure competència.  
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Jornada tècnica sobre sordceguesa. 2 de juliol, Andorra.  

Jornada tècnica amb motiu de la celebració, el dia 27 de juny, del Dia Internacional de la 

Sordceguesa, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, adreçada als professionals dels Serveis 

Socials d’Andorra. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va fer l’anunci sobre 

un programa d’atenció específic per a les persones amb sordceguesa a Andorra.  

Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i amb Sordceguesa (EPDHDB). 24 

d’octubre, Brussel·les.  

Reunió de la Plataforma Europea de Persones Sordes, Hipoacúsiques i amb Sordceguesa en la 

Delegació de Catalunya a Brussel·les. Discussió sobre temes d’interès comú de les entitats 

membres de la plataforma.  

Dia europeu de les persones amb discapacitat. 3 i 4 de desembre, Brussel·les.  

Participació en la Conferència Europea Anual del Dia europeu de les persones amb discapacitat, 

organitzada per la Comissió Europea, en col·laboració amb el Fòrum Europeu de Discapacitat.  

Presentació a subvenció estrangera. 27 de desembre, Japó.  

Presentació del projecte “Monitoring Centre for Deafblindness” a la subvenció de la “The Nippon 

Foundation”. L’objectiu del projecte és crear un observatori mundial en sordceguesa i oferir 

"informació fàctica, objectiva, fiable i comparable" sobre la sordceguesa.  

Xarxa local 

Objectius específics 

͐ Desenvolupar relacions de mútua col·laboració amb entitats de proximitat geogràfica i 

professional per tal d’afavorir iniciatives d’interès compartit. 

͐ Afavorir la visibilitat de la sordceguesa com a discapacitat i de l’APSOCECAT com a entitat 

prestadora de serveis específics. 

Principals activitats 

Signatura d’un acord de col·laboració amb ACILS. 21 d’abril 

El conveni de col·laboració signat recull la voluntat de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de 

Signes i guia-intèrprets de Catalunya (ACILS) i de l’APSOCECAT d’enfortir el vincle associatiu entre 

les ambdues entitats. L’acord va ser signat pels seus representants, Albert Llaurens, president 

d’ACILS, i Ricard López, president de l’APSOCECAT. 

 



 
 
 

10       

                                                                                                                                  Memòria d’activitats 2018                                                                                                                                         

 

Albert Llaurens, president, i membres de la junta directiva d’ACILS amb Ricard López, president 

d’APSOCECAT, amb motiu de la signatura del conveni. 

 

Participació a les píndoles FOCIR. 26 d’abril 

L’APSOCECAT va participar en la campanya: “Píndoles FOCIR”, una iniciativa audiovisual orientada 

a destacar la importància de la participació activa de les entitats civils catalanes en la diplomàcia 

internacional. 

Acte Dia internacional de la sordceguesa. 27 de juny 

L’APSOCECAT va celebrar el Dia Internacional de la Sordceguesa amb un acte institucional a la 

seu del Carrer Leiva.  

L’acte va servir de marc per a la presentació de la Guia d’orientació i mobilitat per a persones amb 

sordceguesa i el segell commemoratiu de Correus, totes dues iniciatives de FESOCE, la Federación 

Española de Sordoceguera, de la que l’APSOCECAT n’és membre. Hi van assistir: Gemma Pifarré, 

responsable de l’Àrea d’Accessibilitat de la Generalitat; Ramon Lamiel, gerent de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat; Albert Casellas, president de FESOCA; Carolina Gómez 

Zarzuela, responsable de Rel. Institucionals de Filatèlia de Correos; Francesc Iglesies, secretari 

d’Afers Socials de la Generalitat; Josep Lluís Cleries, portaveu de Convergència Democràtica de 

Catalunya en el Senat. Professionals, amics, famílies i persones amb sordceguesa també van 

acompanyar l’APSOCECAT en aquest esdeveniment. 

 

2.2- Àrea d’Intervenció.  

Equip d’intervenció 

Les funcions d’aquesta àrea son les de vetllar per l’atenció professional específica per als 

beneficiaris directes: persones amb sordcegues i les seves famílies. El seu personal està dedicat a 

les accions de prospecció, valoració, intervenció, atenció i seguiment de casos. És l’àrea neuràlgica 

de l’entitat per la rellevància de l’impacte de les seves actuacions sobre un col·lectiu especialment 

vulnerable. 
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Quant a talent humà, aquesta àrea està formada per dos equips, conformats de la següent 

manera:  

Equip Psicosocial 

͐ Número de professionals: 3 (2 psicòlegs i una treballadora social). 

͐ Tasques específiques:  

o Detecció i valoració de casos. 

o Desenvolupament, implementació i seguiment del pla d’atenció individual (PAI). 

o Relacions amb els serveis socials, centres residencials, etc. 

o Coordinació de l’equip de mediadors. 

o Coordinació d’activitats. 

o Monitorització i control del pressupost assignat a l’Àrea d’Intervenció. 

o Suport en la gestió i tramitació de prestacions socials. 

Equip de Mediació en sordceguesa 

͐ Número de professionals: 16 

͐ Tasques específiques: 

o Suport en el desenvolupament de l’àrea de comunicació: ús, aprenentatge i 

desenvolupament de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, així 

com d’equips de tiflotecnologia.  

o Suport en el desenvolupament de l’àrea d’accés a la informació: eines per 

potenciar la relació amb l’entorn i fomentar les relacions i les interaccions socials. 

o Suport en el desenvolupament de l’àrea d’orientació i mobilitat: acompanyament, 

eines i recursos per a aprendre recorreguts concrets.  

o Suport en el desenvolupament de les habilitats de la vida diària (HVD): foment i 

treball de rutines per potenciar l’autonomia.  

Equip Psicosocial Equip de Mediació en sordceguesa 

Xavier Capdevila (psicòleg) 

Alba Camprodon (psicòloga) 

Núria Bustamante (treballadora social) 

Alba Campmany 

Alba Camprodon 

Alba Correa 

Alba Moreno 

Alejandro Otero 

Aroha Palacios 

Elena Ruth Barcos 

Eunice Martínez 

Helena Ibern 

Lorena de la Cruz 

Miriam Ruiz 

Javier Díez 

Paloma Ferro 

Paula Jerez 

Patricia Salido 

Víctor Monserrate 

Taula 2: Relació de professionals de l’Equip d’Intervenció durant l’any 2018 
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Resultats de l’Equip d’intervenció 

El 2018 l’àrea va aportar les següents xifres sobre indicadors claus: 

͐ Casos de sordceguesa detectats: 8 

͐ Programes d’atenció individual desenvolupats: 19 

͐ Casos de persones amb sordceguesa en seguiment: 40 

͐ Hores d’atenció directa: 7.824  

Programes i serveis 

El catàleg de programes i serveis està format per diverses atencions que l’APSOCECAT ofereix a 

les persones amb sordceguesa i llurs famílies (beneficiaris directes), en funció dels seus 

requeriments i necessitats específiques. 

A continuació es presenten els principals serveis amb el número de casos i les hores d’atenció 

directa realitzades.  

Principals serveis Nº casos 

atesos 

Distribució 

per gènere 

Nº hores totals 

mensuals 

Nº hores 

totals anuals 

Mediació en centres 11 8 dones 

3 homes 

254 3053 

Mediació a la llar 12 9 dones 

3 homes 

170 2037 

Vida Independent 2 0 dones 

2 homes 

225 2699 

Serveis específics 2 1 dona 

1 home 

3 35 

Servei de tutela 1 1 home - - 

Taula 3: Relació de serveis número de casos i hores d’atenció prestades el 2018 

Nota: En aquestes hores no estan incloses les reunions de seguiment i valoració, ni les hores de coordinació 

de l’equip psicosocial, ni les del programa Oci i temps lliure.  

 

Servei d’atenció psicosocial 

L’entitat disposa de dos psicòlegs i una treballadora social que gestionen, coordinen i fan 

seguiment dels casos. S’ofereix acompanyament terapèutic, així com orientació i suport en la 

tramitació de prestacions i beneficis socials. 

Servei de mediació en centres 

Actualment no hi ha a Catalunya centres de dia ni residències específiques per a les persones amb 

sordceguesa. L’APSOCECAT gestiona la incorporació d’un mediador especialitzat quan una 

persona sordcega resident així ho requereix. Aquest servei contribueix a la transició al el nou espai 

i, a llarg termini, a la convivència, alhora que fa possible una atenció de qualitat mitjançant un 

treball conjunt amb l’equip professional del centre. 
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El mediador assignat realitza la seva intervenció amb la finalitat de contribuir a la integració de la 

persona amb sordceguesa en les activitats i rutines del centre, així com a fomentar el 

desenvolupament de les habilitats vinculades a la comunicació, l’accés a la informació,  

l’orientació, la mobilitat i, en general, a l’autonomia.  

Servei de mediació a la llar 

Aquest servei va destinat a oferir una atenció directa a les persones amb sordceguesa al seu 

habitatge. Permet treballar les habilitats bàsiques (comunicació, orientació i mobilitat), així com 

aspectes relacionats amb l’autonomia en les rutines de la vida diària.  

La persona que realitza la mediació fa sessions regulars d’atenció a l’usuari alhora que permet que 

la família o cuidador principal disposin d’un servei d’orientació i suport en les dinàmiques 

familiars. Es tracta de tasques com acompanyaments durant els trajectes al centre de dia, les 

rutines de primera hora del matí (llevar-se, vestir-se i esmorzar), o l’arribada a casa amb la rutina 

de la tarda (berenar, dutxa, descans...). També es disposa d’unes hores de treball comunicatiu i 

socialització fora de la llar. 

Programa Vida independent 

Suport per a persones adultes amb sordceguesa que viuen en pisos d’ús individual gestionats per 

l’entitat. Aquest servei es dur a terme amb la figura l’assistent personal i la col·laboració de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), de l’Ajuntament de Barcelona. 

El servei inclou hores de mediació en funció dels requeriments de l’usuari. L’àmbit d’actuació és 

dins de l’entorn residencial, amb incidència en la reducció de riscos domèstics i el foment de 

l’autonomia en la vida diària, però també en altres activitats. En aquest sentit, l’APSOCECAT dóna 

suport en la realització de tràmits i gestions burocràtiques, així com en la supervisió d’atencions 

bàsiques com la neteja de la llar, la provisió dels àpats o l’acompanyament en la realització dels 

menús, així com en el compliment del pla mèdic-sanitari i qualsevol altre situació que se’n derivi. 

Serveis específics 

Serveis prestats en funció de la demanda, com suport en el manteniment i l’ús de dispositius 

tecnològics d’accessibilitat (tiflotecnologia), o acompanyaments i gestions diverses que la persona 

pugui demanar (tramitació de documents, etc.). Aquest tipus de servei s’ofereix a partir de la 

peticions de les famílies i de les pròpies persones amb sordceguesa. 

Servei de tutela 

APSOCECAT ofereix el servei de tutela per a aquelles persones amb sordceguesa declarades 

judicialment incapacitades que no tinguin familiars o parents pròxims, o bé quan per qualsevol 

motiu no puguin exercir aquesta funció.  

També s’ofereix el servei de co-tutela a aquelles famílies que necessitin d’un acompanyament en 

els tràmits i gestions en relació a la tutela d’una persona incapacitada judicialment. 

Resultats de l’Àrea de programes i serveis 

A continuació es mostra una taula comparativa en la que es recullen les hores d’atenció dels 

anys anteriors, on s’aprecia un augment en el còmput total d’hores. 
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Hores d'atenció directa. Comparativa anual 

 

Serveis 2015 2016 2017 2018 

Mediació en centres 2559 2126 2148 3053 

Mediació a la llar 568 1293 1790 2037 

Pisos amb suport 2137 2614 2836 2699 

Serveis específics 45 28 92 35 

Total hores 5309 6061 6866 7824 

Taula 3: Comparativa anual d’hores d’atenció directa 

 

Serveis d’oci i temps lliure 

S’organitzen activitats d’oci inclusiu específiques per a persones amb sordceguesa, amb la 

col·laboració de l’equip de mediació i de voluntaris i alumnes en pràctiques. 

Les activitats d’oci i temps lliure són clau per a les famílies i els cuidadors, però també són un 

espai on els usuaris gaudeixen d’oportunitats de lleure adaptat. Donada l'especificitat del 

col·lectiu, es fa necessari un programa d'activitats que potenciï: 

 L’accés a l’oci accessible. 

 Els aspectes relacionats amb la socialització i l’accés al coneixement. 

 La mobilitat i l'exercici físic a mida. 

 La participació activa i el foment de l'autonomia en la presa de decisions. 

 La disponibilitat de temps lliure i de descans per als familiars i cuidadors. 

El catàleg de Serveis d’oci i temps lliure ha executat les següents activitats: 

͐ Respirs 

Programa de cap de setmana amb pernocta (de divendres a diumenge), amb activitats adequades 

de forma individual per a cada usuari.  

Es duen a terme a albergs i cases de colònies que ofereixin un ventall d’activitats socioculturals i 

l’aire lliure. Es fan grups segons el perfil dels usuaris (congènit o adquirit, per interessos, etc.), que 

permetin la realització tant d’activitats individuals com de grup, pensades en funció de les 

característiques, necessitats i interessos de cada persona. 

͐ Esplais 

Programa de caire lúdic realitzats en dissabtes. Es fan activitats en funció de la demanda i gustos 

dels usuaris (visita a museus, piscina, fires, passejos a parcs, excursions, etc.). L’horari s’adapta al 

tipus d’activitat, però normalment és de 10 h a 13 h, o de tot el dia de 10 h a 17 h. Es programa 

un esplai per trimestre. Entre les activitats d’aquest tipus han estat la sortida realitzada al Refugi 

307 del Poble-Sec, el mes d’abril, o a Caldes de Montbui, al novembre.  

͐ Dimarts d’hort (DIDOTS) 

Programa de caire lúdic realitzat en dimarts i enfocat a les persones amb sordceguesa residents 

a la Residència Benviure, però també obert a altres usuaris. L’activitat es realitza de forma 

quinzenal, inclou una visita a l’Hort d’en Queni i un recorregut per inspeccionar les taules de cultiu 

i l’evolució de les fruites i hortalisses de temporada. També es fan tallers com bosses de herbes i 

elaboració de sabons. El servei inclou mediació 1:1 i transport d’anada i tornada.  
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͐ Vacances d’estiu 

Participació en les Colònies de FESOCE. Durant 5-6 dies la Federación Española de Sordoceguera 

organitza aquesta activitat orientada a oferir a les persones amb sordceguesa una oportunitat 

d’oci estiuenc (sortides a la platja, jocs d’aigua, excursions, etc.). L’APSOCECAT hi participa en 

l’organització i aporta els professionals a càrrec de l’activitat (coordinadors, mediadors, etc.), així 

com la logística general.  

͐ Camino de Santiago 

Col·laboració en “A Santiago por la Sordoceguera 2018”, organitzat per la FESOCE del 2 al 8 de 

juliol. L’APSOCECAT va aportar l’equip de mediadors professionals.  

Resultats del l’Àrea de Programes i serveis 

 

Activitat Nº realitzats 

durant l’any 

Mitjana de persones amb 

sordceguesa 

Mitjana de mediadors i 

voluntaris 

Respirs 3 7 12 

Esplais  6 5 9 

Dimarts d’hort 14 5 5 

Colònies* 1 15 36 

Camino de Santiago* 1 2 7 

Taula 4: Comparativa anys de les hores d’atenció directa 

*Col·laboracions amb la FESOCE 

 

2.3- Àrea de Recursos complementaris 

Centre de Recursos de la Sordceguesa (CERESCA) 

El Centre de Recursos és un espai on l’APSOCECAT posa a l’abast d’estudiants, professionals i 

públic en general, coneixements i materials propis de la sordceguesa i els seus mètodes 

d’intervenció.  

Biblioteca Anne Sullivan 

La biblioteca de l’APSOCECAT és un fons documental especialitzat en sordceguesa. Aquest recurs 

és producte de un treball continuat per recopilar, classificar i traduir la documentació trobada 

arreu el món en l’àmbit de la sordceguesa i les discapacitats sensorials. Es pot consultar físicament, 

prèvia cita. 

Programa de sessions informatives i formatives 

Es realitzen sessions formatives i de difusió amb l’objectiu de donar a conèixer els trets 

fonamentals de la sordceguesa, així com els seus mètodes d’intervenció. Les activitats estan 

adreçades principalment a estudiants de cicles formatius (Mediació comunicativa, Integració 

social, Atenció a persones en situació de dependència, etc.) i de graus universitaris. També es fan 

tallers específics per a escoles de primària i de secundària.  
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Resultats del l’Àrea de sessions informatives i formatives 

͐ Número de sessions impartides: 23  

͐ Número de centres participants: 14   

͐ Número de participants: 546 

Hort d’en Queni 

L’ Hort d’en Queni sorgeix amb la idea de crear un espai d’integració per a les persones amb 

sordceguesa, alhora que de visibilitat i sensibilització social. També és un projecte destinat a fer 

xarxa de barri i a enfortir la participació de la comunitat. Està situat al barri de Sants, Barcelona, 

en un solar cedit per l’Ajuntament. Compta amb 81 taules de cultiu, 13 d’elles adaptades per a 

persones usuàries de cadires de rodes.  

Entre les relacions amb la comunitat, destaca el conveni signat amb Pre-Tallers Sant Josep, un 

centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de fer-lo servir 

per a la realització d’activitats i tallers d’horticultura i lleure. Per la part de relacions amb 

empreses, també es van produir algunes aliances, amb dues empreses que ens han escollit per a 

realitzar el seu Community Day, destinant una jornada del seu equip a realitzar voluntariat en 

tasques de neteja i manteniment. Aquest any 2018 vam comptat amb la col·laboració d’un equip 

de Zurich Assegurances i un altre de Firmenich.  

 

 

Grup de voluntaris de Zurich Assegurances en el Community Day, el dia 5 de juny de 2018. 

 

 

Quant a activitats per a persones amb sordceguesa, es realitzen els Dimarts d’hort (DIDOTS), 

explicat dins l’Àrea de programes i serveis. 

Resultats del l’Hort d’en Queni 

͐ Convenis vigents amb entitats: 1 

͐ Col·laboració amb empreses externes: 2 

͐ Didots: 14 

͐ Hores d’obertura de l’espai a l’any: 480 
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2.4- Àrea de Comunicació  

Web www.apsocecat.org  

La pàgina web d’APSOCECAT va funcionar satisfactòriament el 2018, un any en què també es va 

començar la traducció de la pàgina al castellà, per tal d’oferir-la en aquesta llengua, a més d’en 

català, que és com ha funcionat tradicionalment.  

Quant a resultats, la pàgina mostra una tendència favorable, amb un increment tant en el número 

de sessions com en el de pàgines visualitzades. Altre indicador amb una millora notable és el de 

rebot (persones que surten de la pàgina només entrar-hi), que ha baixat per sota del 12%, un 

valor molt raonable per a un lloc web:  

͐ Sessions web (visites): 8719 (+49%) (2017: 5.835) 

͐ Pàgines vistes: 34.150 (+95%) (2017: 17.512) 

͐ Usuaris: 6065 (+69%) (2017: 3.594 ) 

͐ Publicacions: 15 (2017: 17)  

͐ Freqüència d’actualització a 1,3 notícies per mes.  

 

 

Resum del report anual proporcionat per Google Analytics per la web www.apsocecat.org per l’any 2018 

 

Xarxes socials 

Facebook  

El perfil de Facebook és la seu virtual de la nostra comunitat i una de les millors vies d’atenció al 

públic: estudiants, familiars i també persones amb discapacitat, especialment persones sordes. Les 

reaccions a les publicacions són generalment positives i la participació mitjana per publicació està 

al voltant d’un 6%. 

͐ Publicacions: 97 (2017: 120) 

http://www.apsocecat.org/
http://www.apsocecat.org/
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͐ Freqüència d’actualització: 2 cops per setmana 

͐ Total seguidors: 1802 (2016: 1686; increment del 6,8%) 

͐ Nous seguidors: 116 

 

Twitter 

 

Imatge de la capçalera del perfil de Twitter 

En Twitter fem xarxa amb les entitats del barri de Sants-Montjuïc, on tenim la seu física de 

l’Associació. També promocionem els nostres esdeveniments i donen suport a qualsevol iniciativa 

local que afavoreixi la participació social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

͐ Total tuits publicats al 31/12/2018: 2511 

͐ Tuits 2018: 511 (2017: 285)  

͐ Freqüència d’actualització: Interdiària dies laborables depenent de la participació en actes 

o esdeveniments. 

͐ Total de seguidors: 1920 (2017: 1792, +7,1%) 

͐ Nous seguidors: 128 (2017: 211) 

 

Instagram 

APSOCECAT 

͐ Perfil obert en data 4 de maig de 2018. 

͐ Total publicacions: 2 

͐ Total seguidors: 177 

͐ L’ús d’aquesta xarxa és encara secundari, amb publicacions adreçades a un públic jove 

(millenial), on destaquen estudiants de cicles formatius propers a l’atenció de persones 

amb discapacitat. També alguns seguidors d’altres xarxes (Facebook i Twitter) ens 

segueixen en aquesta plataforma. 

Hort d’en Queni 

͐ Perfil obert en data 4 de maig  de 2018. 

͐ Total publicacions: 11 

͐ Total seguidors: 53 
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͐ Aquest perfil es dedica exclusivament a la difusió de les activats de l’hort, amb l’objectiu 

de sortir de l’entorn de la discapacitat i atraure més efectivament veïns, escoles i, en 

general, amics dels horts urbans i dels espais verds de la ciutat.  

Publicacions 

Es fa una edició anual de la revista “El món de la sordceguesa”. El nº 19 es va publicar el mes de 

març. Disponible en paper, i en pdf a www.apsocecat.org 

 

Portada de la revista número 18 de “El món de la sordceguesa” 

 

Premsa 

2018 va ser un any amb bona repercussió mediàtica, amb un total de 17 mencions en mitjans de 

comunicació, un número lleument inferior al aconseguit el 2017 (25), però encara superior al dels 

anys previs.  

Més de la meitat dels impactes van estar conseqüència de la realització, el dia 2 de juliol, d’una 

activitat formativa dirigida a professionals dels Serveis Socials d’Andorra, en el marc del Dia 

internacional de la sordceguesa. L’acte va comptar amb el suport del Ministeri d’Afers Socials, el 

titular del qual va anunciar un programa per a la detecció i atenció de persones amb sordceguesa 

al Regne.  

 

https://www.apsocecat.org/wp-content/uploads/2018/04/RevistaAPSOCECAT2018.pdf
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Taula 5: Relació d’impactes a mitjans de comunicació l’any 2018 

 

Esdeveniments 

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

captació de fons. 

 

 

Taula 6: Relació d’esdeveniments amb impacte comunicatiu 

08/02/2018 Catalunya Press Ricard López: "La figura del mediador professional específic en 

sordceguesa és clau"

08/02/2018 Catalunya Press Ricard López: "La figura del mediador professional específic en 

sordceguesa és clau"

11/02/2018 REPOR de TVE Imparables

19/03/2018 elpuntavui.cat S’escurça l’espera per fer una mesura alternativa a la presó

26/03/2018 terrassadigital.cat L’Associació Cat. pro Persones amb Sordceguesa explica els seus 

projectes a l’alcalde

29/03/2018 Catalunya Press El huerto del Queni, un jardín para personas sordociegas

29/03/2018 Catalunya Press L'hort del Queni, un jardí per a persones sordcegues

28/06/2018 Social.cat Editen la primera guia de mobilitat per a persones sordcegues a 

Catalunya

01/07/2018 Diari d'Andorra “Cal trencar aquest primer esgraó de desconeixement”

02/07/2018 Diari d'Andorra Espot anuncia la creació d'un programa d'atenció a les persones 

sordcegues

02/07/2018 Ag Notícies Ad Xavier Espot:"Hem de donar eines als professionals que tracten la 

sordceguesa"

02/07/2018 theworldnews.net Espot anuncia la creació d'un programa d'atenció a les persones 

sordcegues

02/07/2018 Andorra difusió Un registre permetrà saber quants sordcecs hi ha al país per poder-

los atendre millor

02/07/2018 elperiodic.ad Afers Socials treballa en un projecte d’atenció als sordcecs

02/07/2018 ara.ad Xavier Espot anuncia la creació d'un programa d'atenció específic 

per la sordceguesa

02/07/2018 bondia.ad Espot anuncia un programa per a les persones amb sordceguesa

02/07/2018 govern.ad Espot anuncia un programa d’atenció específic per a les persones 

amb sordceguesa

02/07/2018 andorradifusio.ad Un registre permetrà saber quants sordcecs hi ha al país per poder-

los atendre millor

05/06/2018 Community Day Zurich a l'Hort d'en Queni

05/06/2018 Emergency resolutions on Deafblindness a Brussel·les

22/06/2018 Monogràfic en orientació i mobilitat

27/06/2018 Acte Dia internacional de la sordceguesa

02/07/2018 Acte Dia internacional de la sordceguesa a Andorra

29/09/2018 Caminada solidària per la sordceguesa

10/10/2018 Dia de voluntariat de Firmerich a l'Hort d'en Queni

17/11/2018 Taller sobre òptica i optometria de baixa visió

18/12/2018 Dinar de Nadal  per a persones amb sordceguesa
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Imatge dels participants en el Monogràfic en orientació i mobilitat, el dia 2 de juny 

 

2.5- Àrea Financera 

D’on venen els diners? 

L’any 2018 no va ser un any expansiu en termes financers. Tot i que es pot observar un petit 

decreixement en els ingressos totals (-1 %), aquest any 2018 es va aconseguir portar una gestió 

amb millor control sobre les despeses, tal i com es pot observar en el resultat final de l’exercici. 

Podem concloure per tant, que aquest any 2018 s’ha treballat de manera més eficient, cosa que 

ha permès una millor distribució dels recursos a pesar del temps d’escassetat. 

 

 

 2018 2017 

Finançament Propi 91.351,90 € 92.304,74 € 

Quotes Socis 29.402,75 € 29.709,43 € 

Donacions Particulars 20.987,95 € 21.206,86 € 

Donacions Empreses 20.893,61 € 21.111,54 € 

Donacions Programa Vida Independent 20.067,60 € 20.276,91 € 

Finançament Públic 199.637,31 € 186.474,71 € 

Govern Espanyol 52.000,00 € 40.000,00 € 

Administracions autonòmiques i locals 147.637,31 € 146.474,71 € 

Finançament Privat 0,00 € 14.322,68 € 

La Caixa de Pensions 0,00 € 14.322,68 € 

Altres Ingressos 2.059,06 € 2.317,59 € 

INGRESSOS TOTALS 293.048,27 € 295.419,72 € 
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Taula 7: Relació d’ingressos durant l’exercici 2018 i 2017 

 

Gràfic 1. Procedència del finançament 2018 

 

Com es gasten? 

Taula 8: Relació de despeses durant l’exercici 2018 i 2017 

 2018 2017 

Sous de professionals 193.474,99 € 210.634,35 € 

Projectes i  activitats 36.810,66 € 36.247,55 € 

Programa Vida Independent 25.690,50 € 17.862,70 € 

Oci i temps lliure 5.995,97 € 18.384,85 € 

Hort 3.452,69 € 0,00 € 

Cartells emergència LSC 1.671,49 € 0,00 € 

Despeses d’estructura 62.710,01 € 48.646,97€ 

Lloguer Local 15.344,15 € 14.603,54 € 

Comunicació i difusió 4.933,77 € 2.741,93 € 

Manteniment  14.407,16 € 2.394,24 € 

Assegurances 2.246,68 € 2.574,83 € 

Serveis i Subministres  6.285,85 € 5.139,64 € 

Despeses de representació 2.819,66 € 5.436,19 € 

Amortització 9.121,19 € 7.569,33 € 

Impostos sobre beneficis 205,91 € 134,42 € 

Altres Despeses 7.345,62 € 8.052,85 €  

DESPESES TOTALS 292.995,66 € 295.528,87 € 

RESULTAT DE L'EXERCICI 52,61 € (109,15 €) 

Finançament 
Propi
31%

Finançament 
Públic
68%

Altres ingressos
1%

Ingressos totals

Finançament Propi Finançament Públic Altres ingressos
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Gràfic 2. Distribució de les despeses 2018 

 

 

2.6- Àrea de RRHH  

Equip de treball 

 

Resum de l’equip de persones amb què va comptar l’APSOCECAT el 2018 

 

Treballadors 

L’equip de l’entitat està format per 15 professionals, amb els següents perfils:  

2

22

28

19

13

27

4

39

Professionals

Pràctiques

TBC

Voluntaris/ies actius

RRHH

RRHH DONES RRHH HOMES

Sous de professionals
66%

Projectes i  
activitats

13%

Despeses d’estructura
21%

Despeses totals

Sous de professionals Projectes i  activitats Despeses d’estructura
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͐ 9 en l’àrea de Mmediació i atenció directa 

͐ 2 en l’àrea de Psicologia 

͐ 1 en l’àrea de Treball social 

͐ 1 en l’àrea de Comunicació i RRPP 

͐ 1 en l’àrea de Compatibilitat 

͐ 1 en l’àrea de Formació 

Distribució per gènere: 2 homes i 13 dones. 

Voluntariat 

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

No existeix formació específica en sordceguesa i la poca que es pot aconseguir no és pas 

adequada a les especials necessitats del col·lectiu. Les persones que poden ajudar en l’atenció 

directa han de tenir un perfil formatiu bàsic com és el cas dels 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 

què participen els voluntaris són: 

͐ Atenció directa 

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

en aquestes activitats permet conèixer el treball i l’atenció al col·lectiu. Aquest any, gràcies a la 

participació d’un nombre elevat de voluntaris, hem pogut fer un número satisfactori d’activitats. 

La ràtio d’atenció en programes d’oci és d’un i mig mediador per cada persona amb sordceguesa.  

͐ Altres àrees  

Traducció, administració, suport informàtic, manteniment, comunicació i disseny gràfic, etc. 

Resultats de l’Àrea de Voluntariat en l’any 2018 

͐ Altes de voluntari:  58 (39 dones i 19 homes).  

Alumnes en Pràctiques  

El número d’estudiants en aquesta categoria s’ha vist incrementat de manera notable els últims 

anys, amb 2018 amb un repunt del 62 %. (56 alumnes l’any 2017).  

Resultats de l’Àrea de Pràctiques en l’any 2018 

͐ Total alumnes en pràctiques: 91 alumnes (43 homes i 48 dones) 

Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC) 

Col·laboració amb l’Àrea de Mesures Penals del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya.  

Durant 2018 el número de persones acollides va ser lleument inferior a les de 2017 (37). 

Resultats de l’Àrea de TBC en l’any 2018 

͐ Total TBC acollits: 32 (28 homes, 4 dones). 
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En col·laboració amb: 

 

 

 

 

 

 

 

 


