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“Sentir per comunicar,
Comunicar per escoltar,
Escoltar per estimar.”
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1. CARTA DEL PRESIDENT
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Benvolgut/da amic/ga;
Aquest ha sigut un any molt especial perquè hem celebrat el desè aniversari de la
Fundació.
Com figura en els estatuts, la Fundació va néixer fa deu anys amb tres objectius
principals:


Ajudar a persones que pateixen una deficiència auditiva, especialment persones
grans i nens amb escassos recursos econòmics, facilitant les ajudes auditives
necessàries per recuperar una audició normal. Fins la data s’han donat més de
200 audiòfons.



Fer divulgació i formació audiològica, com així ho demostren els 26 cursos
d’audiologia organitzats fins aquest any i la edició del Tractat d’Audiologia que
aquest any 2013 va veure la llum la seva segona edició. També es import la
concessió de beques i ajudes a especialistes per la seva formació continuada.



Establir lligams de cooperació internacional amb països en vies de
desenvolupament en programes de detecció precoç de la sordesa. Cooperant
amb organitzacions que realitzen una important tasca en la República del
Salvador i Guinea Equatorial.

Tota aquesta feina s’ha portat a terme amb il·lusió, dedicació i recursos modestos
però efectius.
Des de aquí volem agrair a totes aquelles persones, Institucions, Fundacions i
Organismes, que ens han recolzat durant aquests 10 anys, be sigui econòmicament,
amb formació, o establint acords de cooperació per portar a terme projectes d’interès
comú en benefici de la Comunitat.
Un any més, moltes gràcies a tots.
Rebi un cordial salutació

Enrique Salesa Batlle
President Fundació Pedro Salesa Cabo
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2. OBJETIUS DE LA FUNDACIÓ
Tal com es recullen en els Estatuts de la Fundació, els nostres objectius són:
1. Desenvolupar un important projecte assistencial a nivell nacional, per dotar
persones amb escassos recursos econòmics, dels mitjans per aconseguir pal·liar la
seva deficiència auditiva. Crear els serveis necessaris perquè aquest tipus de
pacients puguin, a través de la Fundació, millorar la seva qualitat de vida i
aconseguir una integració real i total en aquesta societat.
2. Ajuda i cooperació internacional en programes de detecció precoç de la
hipocaúsia i rehabilitació de la deficiència auditiva en països de parla hispana en
vies de desenvolupament.
3. Establir programes de formació en les ciències de l'audició i del llenguatge, i en
la formació continuada en l'audiologia.
4. La concessió de beques a l'especialitat mèdica d'otorinolaringologia que ajudin a
la formació professional d'aquesta especialitat, així com establir enllaços,
col·laboracions i intercanvis amb altres institucions sanitàries, públiques i privades,
nacionals i internacionals, amb finalitat d'investigació i en les especialitats de
l'otorinolaringologia, audiologia, foniatria i logopèdia.
5. Difondre els beneficis i efectes rehabilitadors amb intercanvis de coneixements
amb l'assistència a Congressos.
6. Promoure qualsevol altra activitat destinada a millorar les finalitats anteriorment
esmentades.

3. ÒRGANS DE DIRECCIÓ
El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per a la seva bona marxa tant a
nivell de gestió com a nivell econòmic.
Aquest any 2013 es va inscriure al Protectorat de la Generalitat de Catalunya la
segona renovació de càrrecs del Patronat, d’acord amb els articles 13 i 14 dels
Estatuts de la Fundació.
Càritas Diocesana, per motius d’organització interna de la seva entitat passa a ser
Patró Honorífic de la nostra entitat.
El Sr. Sr. Agustín Ferrán i Fuentes deixa el seu càrrec de vocal per motius de salut.
La resta de càrrecs es renoven per un termini de cinc anys més.
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El nou Patronat de la Fundació queda configurat per:
PATRÓ HONORÍFIC

CÁRITAS Diocesana

PRESIDENT:

Sr. Enrique Salesa Batlle

VICEPRESIDENT:

Sr. Pedro Salesa Isart

TRESORER :

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALS:

Dr. J.J. Barajas Prat
Dr. Enric Perelló Scherdel

4. REGISTRES
La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb data 12 de juny de 2003, a la qual li correspon el núm. 1.824 del Registre de
Fundacions. Classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial.

5. ORGANITZACIÓ
L’estructura executiva de la Fundació en el 2013 s’ ha mantingut:
Patronat

Equip Executiu del Patronat

1 Responsable
executiva (**)

Equip Tècnic (*):
1 audiòlog i 1 tècnic

1 Responsable
comptable (*)

(*) Format per Personal voluntari de l'Institut Auditiu Salesa.
(**) Aquest treball és dut a terme per l’empresa CAF gestión, despatx de professionals amb
més de 15 anys d'experiència, especialitzats exclusivament en la gestió de fundacions i
associacions.
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El Patronat, òrgan directiu de l'entitat, es va reunir el 9 de febrer de 2013 amb
motiu de la reunió anual de Patronat. El Patronat ha estat al corrent periòdicament de
les activitats de la Fundació a través de cartes i/o correus electrònics enviades des de
l'equip executiu del Patronat.
L'equip executiu del Patronat, està format per dos patrons, la responsable
executiva de l'entitat, el responsable comptable i l'assessor fiscal de l'entitat. Durant
l'any, es va reunir en les dates següents: el 30 de gener, el 8 de maig i el 2
d’octubre.
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6. ACTIVITATS REALITZADES EL 2013
A fi d'aconseguir els objectius fundacionals, les activitats que s'exerceixen segueixen
les directrius d'actuació plantejades pel Patronat:
6.1 ASSISTENCIAL
- A Espanya:
1. DONACIÓ D’AUDIÒFONS:
Durant aquest any s’han donat 43 audiòfons a un total de 39 persones sordes
amb escassos recursos econòmics. La valoració econòmica d’aquestes donacions és de
27.451,76.-€.
Els beneficiaris han estat un 54% dones i un 46% homes. Respecte a l’edat un 3%
són nens i joves i un 97% són persones grans.
Les persones beneficiàries d’aquests audiòfons han estat:
DONACIÓ AUDIÒFONS 2013
Nº

DATA

NOM

NACIONALITAT

EDAT

LOCALITAT

PROCEDÈNCIA

CONCEPTE

IMPORT €

1 05/02/2013

Mimoun

marroqui

43 Castelldefells Caritas

1 Phonak

900,00

2 23/01/2013

Carlos

espanyola

84 Vilanova i la Geltru
cap vilanova

1 siemens

500,00

3 18/03/2013

Ali

marroqui

34 Barcelona

CAP

1 Phonak

900,00

4 29/04/2013

Adriana

espanyola

68 Barcelona

CAP

GN- resound

330,00

5 13/05/2013

Adela

espanyola

87 Barcelona

CAP

Siemens

6 30/06/2013

Andrea

espanyola

79 Barcelona

CAP

Oticon

7 25/06/2013

Montserrat

espanyola

63 Barcelona

CAP

Phonak

100,00

8 18/06/2013

María

espanyola

82 Barcelona

CAP

Widex

300,00

9 25/06/2013

Josefa

espanyola

79 Rubi

CAP

Oticon

10 20/06/2013

María

espanyola

83 Sitges

CAP

Phonak

2.000,00

11 03/07/2013

Eduard

espanyola

70 Barcelona

CAP Ps. Sant Joan

1 widex

200,00

12 05/08/2013

Hmna. Milagros
espanyola

89 Barcelona

CAP

1 audifono salesa

600,00

13 11/07/2013

Josefa

espanyola

75 Barcelona

Eap eixample

1 Phonak

100,00

14 04/09/2013

Concepción

espanyola

79 Castelldefells CAP

1 widex

300,00

15 09/10/2013

Josefa

espanyola

88 Barcelona

CAP

1 widex

200,00

16 30/10/2013

Carlos

espanyola

67 Barcelona

CAP

2 Phonak

400,00

17 25/10/2013

Secundino

espanyola

79 Barcelona

Hermanitas de los pobres
1 siemens

100,00

18 19/11/2013

Visitación

espanyola

81 Barcelona

CAP

1 oticon

200,00

19 15/11/2013

Manuel

espanyola

72 Barcelona

Cap Chafarinas

1 phonak

100,00

20 03/12/2013

María

espanyola

88 Barcelona

Isalesa bcn

1 audifono salesa

300,00

21 18/12/2013

Carmen

espanyola

82 Barcelona

CAP

1 audifono Oticon

200,00

22 27/11/2013

Juan

espanyola

52 St. Adria Besos
CAP

1 otion

200,00

23 19/12/2013

José Manuel espanyola

54 Barcelona

CAP

1 audifono Phonak

100,00

24 10/12/2013

María

espanyola

73 Barcelona

CAP

1 audifono Widez

100,00

25 30/12/2013

Carmen

espanyola

69 Barcelona

CAP

1 audifono Oticon

500,00

26 19/12/2013

Secundino

espanyola

58 Barcelona

CAP

1 audifono siemens 150,00

27 11/03/2013

Natividad

espanyola

77 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa1.815,00

28 12/03/2013

Gloria

espanyola

76 madrid

IS Madrid

audifono oticon

29 13/03/2013

Nerea

espanyola

44 madrid

IS Madrid

audifono salesa

30 15/03/2013

Nadia

rumana

34 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa1.914,00

31 22/03/2013

Julian

espanyola

29 tarancon

IS Madrid

1 audifono oticon 1.100,00

32 02/04/2013

Mª del Mar

espanyola

43 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa2.068,00

33 22/05/2013

José

dominicana

45 madrid

Caritas

moldes

34 13/06/2013

Manuel

espanyola

36 madrid

Caritas

Oticon

574,75

35 21/06/2013

Sihaim

marroqui

31 madrid

Caritas

Salesa

1.083,50

36 17/07/2013

Ramón

espanyola

40 madrid

El corazón Padre

2 widex

37 29/08/2013

Mª Angustias espanyola

75 madrid

Caritas

2 audifonos salesa2.167,00

38 30/10/2013

Manuel

espanyola

89 madrid

Iglesia y Hospital Alcala
1 Oticon
Henares

39 14/11/2013

Francisco

espanyola

80 madrid

Trabajadora social Ay.2Madrid
audifonos salesa2.167,00

TOTAL AUDIÒFONS

360,00
1.760,00

600,00

484,00
1.034,00

49,50

549,00
946,00
27.451,75 €
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A finals d’any queden 3 expedients de sol·licitud oberts pendents de la recepció de
documentació per a poder passar al Comitè.
L’evolució de la donació d’audiòfons al llarg d’aquests últims anys s’ha anat
incrementant i més aquests darrers anys de crisi econòmica.

2. BANC DE AUDIÒFONS:
La Fundació disposa d'un Banc d'Audiòfons on es recullen aquells audiòfons que, per
diferents raons, ja no són d'utilitat per a la persona i, en canvi, després d'una revisió,
sí que poden ser perfectament reutilitzats per a aquelles persones que ho necessiten i
no tenen recursos per comprar-los.
Durant l'any 2012, s'ha rebut la donació de 25 audiòfons per diferents persones i
entitats que han volgut ajudar a la Fundació i contribuir que el nombre més gran de
persones, amb algun tipus de deficiència auditiva, surtin de l'aïllament que aquesta
produeix i puguin tornar a comunicar-se amb el món que els envolta.
A final d'any queden en existències un total de 13 audiòfons.
3. COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
La Fundació I el Departament de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’ Ajuntament
de Barcelona van arribar a un acord de col·laboració per ajudar a aquelles persones
amb problemes auditius amb escassos recursos econòmics derivats dels Centres
d’Atenció Primària.
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L’Ajuntament realitza la divulgació i comunica aquest recurs, als professionals
interessats, a través de la seva web.
4. ENTITATS “AMB COR” de CÀRITAS
La Fundació formalitza el recolzament realitzat durant tots aquests anys a Càritas i
passa a formar part de les anomenades “ Entitats amb cor” de Càritas.

Càritas Diocesana de Barcelona fa deu anys que desenvolupa un innovador programa
de col·laboració nomenat Empreses amb Cor per promoure accions de Responsabilitat
Social Empresarial (RSE) dins les empreses compromeses en el desenvolupament del
benestar social i amb les que comparteixen els valors de la solidaritat, la justícia, el
respecte i la igualtat.
En els últims anys, ha augmentat la sensibilitat de les empreses, fundacions, clubs
esportius, associacions empresarials i altres agents socials del nostre país envers les
activitats que realitzen les entitats no lucratives.
És per aquest motiu que han creat “ Entitats amb Cor” que agrupa als programes
d’Empreses amb Cor (empreses, fundacions i fires) de Clubs amb Cor i d’Universitats
amb Cor amb els que estan oberts a establir relacions de col·laboració i que la seva
activitat i filosofia coincideixin amb els valors que Càritas promou.
4. COL·ABORACIÓ AMB L’ONGD “MAS QUE SALUD”
Novament aquest any, tal com es va realitzar l’any 2012, la nostra Fundació va
col·laborar amb l’ONGD +Quesalud, en el seu projecte +QPalabras. Aquest projecte
promou una iniciativa local d’un grup de pares guineans per atendre a nens sords a
Guinea.
Al mes de juny es va cedir, a l’expedició de professionals de l’entitat, un audiòmetre,
un equip per realitzar Otoemissions Acústiques i un gran nombre d’audiòfons perquè
se’ls emportessin a Guinea.
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Amb aquest material es van poder realitzar valoracions i adaptacions per part d’un
equip d’ORL, també es va impartir formació de suport als pares, mestres i sanitaris
relacionats amb l’entorn dels nens.
Així mateix , com a part del Pla de Formació de Formadors de l’ONG + que Salud, es
va donar una beca a una metge de Guinea i a la logopeda de la entitat i per assistir al
curs d’audiologia.

6.2 FORMACIÓ I BEQUES
1. XXVI CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D’AUDIOLOGIA
Es va celebrar els dies 6, 7 i 8 de febrer de 2013, a la seu de l'Institut Auditiu Salesa
de Barcelona, l'edició 26 del Curs d'Audiologia organitzat pel Dr. Enrique Perelló
Scherdel i el Sr. Enrique Salesa Batlle, amb el patrocini de la Fundació Privada Pedro
Salesa Cabo.
Els alumnes inscrits eren professionals de: Colòmbia, Guinea, Cuba, Bolívia i diverses
comunitats autònomes d'Espanya. Aquest Curs és ja un clàssic de la seva especialitat i
gaudeix de gran renom a Espanya i països de parla hispana. Fins ara, han seguit el
curs uns 1.000 especialistes. Van assistir, a més, diversos professionals interessats en
temes concrets del curs.
Per celebrar el 26è curs es va comptar amb la participació del Dr. Xavier Estivill,
Investigador Sènior del Centre de Regulació Genòmica i Professor Associat de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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El Dr Xavier Estivill va dissertar a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears sobre LES DEFICIÈNCIES AUDITIVES I LA REVOLUCIÓ
GENÒMICA en un acte en col·laboració amb la Societat Catalana d'ORL. El tema va
resultar molt interessant per al nombrosíssim grup d'assistents, per les seves
repercussions presents i futures.
Aquesta activitat s'enquadra en les actuacions de la Fundació Pere Salesa Cabo per
fomentar el coneixement de l’Audiologia i aconseguir una millor preparació per als
professionals que realitzen exploracions auditives en clíniques, hospitals, centres ORL,
logopedes, audioprotesistes, etc. Hi va haver, a més de les conferències, pràctiques
de: audiometria, emmascarament, impedanciometria, OEA, PEATC i PEAee. Els
alumnes van poder utilitzar i realitzar proves amb l'instrumental disponible a les
pràctiques de les firmes: Otodynamics, GSI i Maico. Així mateix es va presentar el
programa OTIS el pacient virtual per a l'aprenentatge de les exploracions
audiomètriques.

BEQUES
La Fundació va concedir tres beques per assistir al curs d’Audiologia.
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La Dra. Tecla Mangué, pediatra de la ONG + que Salud va venir de Guinea a
Barcelona per assistir al curs d’audiologia. Ella va ser una de les tres persones
becades per la nostra Fundació.
COL·LABORACIÓ AMB AELFA
La Fundació va realitzar una aportació econòmica per l’edició de la revista
“Logopedia, Foniatria i Audiologia” de l’Asociació Espanyola de Logopedia, Fonitatria i
Audiología ( Aelfa).
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ AGRUPACIÓ I LA NOSTRA
FUNDACIÓN
Al mes de març de 2013 la Fundació AGRUPACIÓ va signar un acord de col·laboració
amb la nostra Fundació per organitzar una Jornada de Prevenció de Salut Auditiva per
al 16 d'abril de 2013 a la seu de la Fundació.

La Fundació AGRUPACIÓ té com a objectiu la prevenció, per a això, desenvolupa
activitats que promocionin condicions de vida saludable per evitar, retardar o pal·liar
situacions de dependència física o psíquica. La Fundació AGRUPACIÓ entén com a
prevenció la responsabilitat individual, però també col·lectiva adreçada a tota la
població i especialment als nens, joves, discapacitats i gent gran.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB MUTUA INTERCOMARCAL
Mútua Intercomarcal i Fundació Pedro Salesa Cabo van signar un acord de
col·laboració a la seu corporativa de la Mútua a Barcelona. En representació de les
dues entitats, van acudir Pedro Salesa, vicepresident de Fundació Salesa, i Enric
González, director general de Mútua Intercomarcal.
Mútua Intercomarcal i Fundació Pedro Salesa Cabo dedicaran de manera conjunta
recursos per a l'elaboració d'estudis en matèria de salut auditiva, dins del marc legal
d'actuació de cadascuna d'elles.

NOVA EDICIÓ DEL TRACTAT D’AUDIOLOGIA
Nova edició del Llibre Tractat d'Audiologia que constitueix un compendi actualitzat en
espanyol dels coneixements actuals d'audiologia.
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L'experiència aconseguida pels directors en la seva vida professional i docent, així com
l'organització dels XXVI Cursos d'Audiologia (organitzat per la Fundació Pedro Salesa
Cabo, amb el patrocini de l'Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia),
avala el contingut de l'obra. Igual que en la primera edició, està patrocinada per la
Fundació Pedro Salesa Cabo.
Es renoven alguns capítols i autors de l'obra, fent especial èmfasi en l'actualització
dels temes que recullen tractaments nous.
L'obra inclou diferents temes bàsics, així com altres propis d'exploració audiològica,
incorporant temes de rehabilitació, com audiòfons o implants coclears, i temes molt
actuals d'investigació, com ara potencials evocats auditius d'estat estable o
otoemissions acústiques.

Al llarg dels darrers anys, l'audiologia ha experimentat un notable avanç en múltiples
camps, com en la neurofisiologia auditiva, la impedanciometria, els potencials evocats
auditius, les otoemissions acústiques, la hidrodinàmica coclear i els implants coclears,
entre d'altres, i tots ells es recullen en aquesta nova edició.
Es tracta d'un element bàsic de treball i consulta per a múltiples professionals, com
metges ORL, pediatres, metges d'empresa, audiòlegs, audioprotesistes, logopedes,
professors de llenguatge i altres professionals sanitaris interessats en aquesta àrea.
6.3 DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS

1. CONFERÈNCIES INFORMATIVES
La Fundació va seguir un any més, la Campanya SALESA para la conscienciació de la
importància de la salut auditiva a la tercera edat, a través de la realització de
conferències en diferents centres cívics i parròquies:
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1.1 CONFERÈNCIA AL CASAL DE GENT GRAN DEL BAIX GUINARDÓ DE
BARCELONA
Dimarts passat 22 gener de 2013, la Fundació Pedro Salesa Cabo realitzar una
conferència informativa per conscienciar les persones majors de 60 anys de la
importància de la salut auditiva. Sota el títol "Com superar les barreres auditives?" El
Sr. Enrique Salesa Batlle, President de la Fundació, va explicar als assistents les
principals funcions que realitza la nostra oïda, un òrgan molt complex, del qual no
coneixem del tot el seu funcionament.
Un dels punts que va atraure més l'atenció dels assistents van ser les explicacions del
Sr. Salesa sobre el funcionament dels audiòfons i les diferents funcions que avui en
dia realitzen. La majoria dels assistents afirmava que hi sent, però no acaba
d'entendre una conversa. El Sr. Salesa va explicar que, segurament, és degut a un
principi de presbiacúsia (sordesa pròpia de la tercera edat), però que per saber-ho
amb exactitud l'important és fer una prova audiològica en un centre especialitzat i
sota la supervisió d'un professional titulat com exigeix la legislació.

1.2 CONFERÈNCIA INFORMATIVA AL CENTRE CÍVIC VIL.LA FLORIDA
El 10 d’abril de 2013 vam ser convidats al Centre Cívic Vil·la Florida per fer, el Sr.
Enrique Salesa Batlle President de la Fundació, una conferència informativa sobre
“Com superar les barreres auditives”.
El Sr. Enrique Salesa va explicar les causes de la sordesa en el treball i les diferències
que existeixen en la sordesa per l’edat. Va ressaltar la preocupació de la Fundació per
16
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l’exposició excessiva dels joves als reproductors mp3 i el perill de patir sordesa
professional en un futur pròxim. D’altra banda, al tractar el problema dels acúfens o
tinnitus, es va produir un animat debat entre els assistents.

1.3 CONFERÈNCIA INFORMATIVA AL CENTRE CÍVIC CAN DEU
El 17 d’Abril de 2013 la Fundació Pedro Salesa Cabo dins de la Campanya SALESA
per la conscienciació de la importància de la salut auditiva a la tercera edat, va
realitzar una nova conferència informativa titulada “¿Cóm superar les barreres
auditives?” al Centre Cívic Can Deu.
El Sr. Pedro Salesa, vicepresident de la Fundació Salesa va realitzar la conferència.
1.4 CONFERÈNCIA INFORMATIVA A L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITARIA
PER LA GENT GRAN D’HORTA
El dijous 22 de maig de 2013 el Sr. Enrique Salesa, va realitzar una altra conferència
informativa sota el títol Cóm superar les barreres auditives”
La Fundació Pedro Salesa Cabo manifesta una preocupació important per la correcta
integració de les persones amb presbiacúsia (sordesa pròpia de la tercera edat) en el
seu entorn social i de comunicació amb la família, els amics i amb la societat en
general. La deficiència auditiva pot provocar problemes psicològics i personals per
falta de comunicació. La rehabilitació és avui possible i molt senzilla, gràcies als nous
audíofons digitals i sofisticades tècniques d’adaptació dels mateixos.
Aquestes conferències serveixen per què tots siguem conscients de la rellevància de
la salut auditiva. En les conferències, el Sr. Enrique Salesa va explicar als assistents la
importància que té el descobriment de les otoemisions acústiques. El Dr. David Kemp
va descobrir que l’oïda emet un soroll i que gràcies a ell, avui en dia, podem detectar
precoçment la sordesa infantil.
JORNADA DE PREVENCIÓ DE SALUT AUDITIVA AMB FUNDACIÓ AGRUPACIÓ
La sordesa pot aparèixer en diferents moments de la vida i pot estar promoguda per
causes molt diverses. Les raons genètiques , congènites i traumàtiques , l'envelliment
i l'aparició d'altres patologies són algunes de les més freqüents .
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Actualment , el 70% de la població major de 65 anys té problemes auditius . Tot i que
les pèrdues auditives no són irreversibles si es tracten a temps , com més es trigui a
posar-hi remei , més complicada serà la recuperació .
Conscients d'aquesta problemàtica , la Fundació Agrupació i la Fundació Salesa van
celebrar el 16 d'abril a Barcelona , la primera Jornada de Prevenció Auditiva . Es va
tractar d'un dia de portes obertes a la Fundació Salesa amb l'objectiu de destacar la
importància de la prevenció a l'hora de detectar possibles complicacions relacionades
amb la sordesa .
Al llarg de la jornada , un equip d'especialistes va fer revisions gratuïtes als més de
150 assistents amb la finalitat de detectar dèficits auditius que puguin tenir més, els
participants en l'activitat van rebre un díptic informatiu amb recomanacions i consells
sobre prevenció auditiva .
2. CAMPANYA CONCIENCIACIÓ SALUT AUDITIVA
Gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Comerciants del Mercat de la Concepció
i el suport de l'Institut Salesa , la Fundació vol conscienciar sobre la importància de
la salut auditiva , per això va iniciar aquesta campanya al Mercat de la Concepció de
Barcelona .
Aquesta Campanya va consistir en realitzar un estudi audiològic gratuït per a totes
aquelles persones que ho desitgessin , a la seu de l'Institut Salesa .
El Dr Adrian Davis , director dels programes de " screening " auditiu del Regne Unit ,
Manifestà, en la seva conferència magistral al Congrés Adult Hearing Screening
que es va celebrar a Como (Itàlia ) el juny de 2012, que les persones afectades de
pèrdua auditiva triguen de mitjana 10 anys a aplicar una solució a la seva deficiència
( adaptació d'audiòfon ) . Aquest temps perdut és crucial per a la recuperació
auditiva del pacient i per conservar la seva capacitat de relació a la vida normal . per
això , hem d'insistir en la població perquè aquestes proves es realitzin anualment.
CELEBRACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
Dimecres 26 de juny vam celebrar el desè aniversari de la Fundació Pere Salesa Cabo
amb un Concert de Gospel a la Parròquia de la Puríssima Concepció a Barcelona, que
va omplir-se de gom a gom amb més 500 persones.
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El Sr. Pere Salesa, vice-president de la Fundació, va donar la benvinguda als presents
i va resumir els objectius fundacionals i les fites aconseguides en aquests deu anys.
Tot seguit va donar pas al Cor Carlit, el grup de Gospel més antic de l’estat espanyol,
amb 25 anys d’experiència, que va fer vibrar al públic amb la seva actuació.

Volem agrair als assistents, donants i a les Entitats públiques i privades que ens han
acompanyat, el seu suport.
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5. ACCIONS DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DEL QUADERN DIVULGATIU
S’ha redissenyat i editat el nou tríptic de la Fundació:

Durant tot l’any s’ha continuat repartint el pòster i quadern de la Fundació a fi de
sensibilitzar sobre la importància de la prevenció en l’audició.
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6. ELABORACIÓ I ENVIAMENT DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2012
Amb l'objectiu d'explicar les activitats que any rere any va realitzant la Fundació, es
va enviar la memòria del 2012 a professionals del sector, a entitats i col·laboradors.
7. PRESÈNCIA DE LA FUNDACIÓ EN DIFERENTS MITJANTS DE COMUNICACIÓ:
7.1 La Revista de la Federació d’Implantats Coclears
Entrevista al Sr. Enrique Salesa Cabo inclosa al número 65 de la revista “Integración”
de la Federació d’Implantats Coclears de gener de 2013. A l’entrevista es parla de les
activitats de la Fundació i del treball realitzat durant aquests anys.
7.2 Revista Otorrinolaringologia Española
A la revista de setembre-octubre 2013. Vol. 64 nº 5 va aparèixer una ressenya
bibliogràfica sobre la segona edició del Tractat d’Audiologia.
7.3Presència en altres publicacions:
-

Directori de Fundacions de l’Asociación Española de Fundaciones.

-

Memòria d’activitats d’Ecosol Sord.

8. ACTUALITZACIÓ DE LA WEB
S'ha anat actualitzant mensualment la web amb notícies sobre les diferents activitats
de la Fundació, així com amb altres notícies relacionades del sector d'interès per als
nostres beneficiaris.
9. APARICIÓ EN EL CALENDARI ANUAL 2013 INSTITUT SALESA
La Fundació apareix en el calendari anual que edita l'Institut Salesa i que s'envia a
otorrinos i a clients, col·laboradors, etc.... En la pàgina del mes de desembre
s'expliquen els objectius i principals activitats de la Fundació.
Amb aquesta acció es vol arribar a més de 16.000 persones, entre professionals i
usuaris.
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10.- CAPTACIÓ DE FONS
Durant l’any 2013 ens han concedit les següents subvencions:
Aprovades:

- La CAIXA:
Projecte: “Curs Teòric-Pràctic d’Audiologia”
Aportació: 1.000€

- FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS
Projecte: “Sordesa a la tercera edat”
Aportació: 1.000,00€
6.4 ALTRES ACTIVITATS
1. REUNIÓ ANUAL DE PATRONAT
El dissabte 9 de febrer es va celebrar la reunió Anual de Patronat on es van explicar
les activitats realitzades i els resultats de l'any 2012, que van ser comentats i
aprovats pels Patrons.
2. REUNIONS DEL EQUIP EXECUTIU
L'equip executiu del Patronat, format per 2 patrons, la responsable executiva de
l'entitat, el responsable comptable i l'assessor fiscal de l'entitat es van reunir el 30 de
gener, el 8 de maig i el 2 d’octubre per fer un seguiment de les activitats i
pressupost de la Fundació.
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7. RESULTATS ECONÒMICS 2013
CTIVIDA DES REALIZADAS 2012
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8. ACTIVITATS PREVISTES 2014
Les activitats del 2014 es centren en:
ASSISTENCIAL:
Espanya:
Continuar donant i adaptant audiòfons a les persones amb problemes d'audició i en
una difícil situació econòmica.
Cooperació Internacional:
Col·laborar amb l'ONGD +Salud i l'ONGD Ecosol Sord, a través de la donació de
material, suport a la formació,..
FORMACIÓ:
I.- Concessió de beques i ajuts a la investigació:
Suport i formació a través de beques i ajuts a treballs d'investigació, per impulsar i
fomentar l'estudi de l'audiologia.
II.- Suport en jornades i simposis:
La Fundació vol continuar recolzant aquelles jornades científiques que estiguin
relacionades amb l'objectiu fundacional.
DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS:
I.-Sessió de conferències “Com superar les barreres auditives”
Es seguirà la feina de realitzar diverses conferències en Centres Cívics, parròquies i
altres espais amb l'objectiu d'arribar a diferents col·lectius i sensibilitzar-los sobre la
importància de l'atenció auditiva.
II. IIº Concert “ Fundació Salesa”
Pel gran èxit d’acollida i participació que va tenir el concert commemoratiu del desè
aniversari de la Fundació es creu convenient seguir per aquesta línia organitzant
anualment un concert. Els objectius seran per una banda sensibilitzar sobre el tema
de l’audició i per l’altra banda recaptar fons per a l’entitat.
III. Organització d’un Sopar Solidari a benefici de la Fundació.
Degut a la davallada d’ingressos en subvencions i a l’increment de la demanda d’
ajudes, des de la Fundació es busquen noves vies per captar recursos. Entre aquestes
hi ha la possibilitat d’organitzar un sopar solidari.
IV.- Aparició en revistes i en altres mitjans de comunicació.
Enviament d'articles especialitzats i sobre la Fundació a diferents mitjans de
comunicació (premsa escrita, ràdio, revistes,..).
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V.- Entrevistes amb entitats públiques i privades.
Presentació de la Fundació a diferents entitats, tant públiques com privades, amb una
doble finalitat: d'una banda donar a conèixer l'Entitat i d'altra banda cercar noves vies
de finançament per recaptar fons.
VI.- Sol·licitud de subvencions.
Presentació dels projectes de la Fundació a diferents convocatòries de subvencions.
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DADES DE CONTACTE:
FUNDACIÓ PEDRO SALESA CABO
Gran Via de les Corts Catalanes, 623 àtic
08007-Barcelona
Tel. 93 317 35 70
Fax. 93 301 38 42
Mail: info@fundacionsalesa.org
Web: www.fundacionsalesa.org
Núm. de compte bancari per a donatius:
2054.0301.16.9152357907

26

