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“Sentir per comunicar,
Comunicar per escoltar,
Escoltar per estimar.”
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1. CARTA DEL PRESIDENT
Benvolgut amic/amiga;
És un plaer el poder presentar-te la Memòria d'activitats de la Fundació
de l'any 2008. Així mateix ho considerem com una compromís i mostra de
transparència per la nostra part explicar el treball realitzat durant tot l'any,
a totes aquelles persones que han confiat en nosaltres i ens han recolzat.
Les nostres principals activitats es continuen centrant, d'una banda, en
l'àrea de formació. Aquest any destaquem que hi hem seguit amb la venda
del llibre del Tractat d'Audiología; s'ha editat el fullet titulat “HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL INDUÏDA PEL SOROLL” un tema molt actual sobretot a
nivell de legislació, i finalment s'ha celebrat el XXI Curs d'Audiologia.
D'altra banda es du a terme dins l'àrea assistencial el programa de
donació d'audifons a població en situació de risc d'exclusió social. És cert
que tenim llista d'espera per a la donació d'audiòfons però també sabem
que no ens arriben més sol·licituds perquè la població a hores d'ara en
situació de crisi prioritzen a l'hora de demanar, cercant cobrir les seves
primeres necessitats (alimentació, allotjament,...).
Finalment ens agradaria des d'aquestes línies donar les gràcies a totes les
persones que treballen i col·laboren amb la Fundació Pedro Salesa Cabo.
Gràcies al seu desinteressat suport els nostres projectes són possibles i
entre tots podem millorar una mica el món en què vivim.

Rebin una cordial salutació

Enrique Salesa Batlle
President Fundació Pedro Salesa Cabo
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2. OBJECTIUS 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 a persones amb escassos recursos econòmics, de
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 per a ells una
integració real i total en aquesta societat.
2. Ajuda i cooperació internacional en programes de detecció precoç de
l'hipocausia i rehabilitació de la deficiència auditiva en països de parla
hispana en via de desenvolupament.
3. Establir programes de formació en les ciències de l'audició i en el
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 en les especialitats de l'otorinolaringologia, audiología,
foniatria i logopèdia.
5. Difondre els beneficis i efectes rehabilitadores amb intercanvis de
coneixements en l'assistència a Congressos.
6. Promoure qualsevol altra activitat destinada a millorar les finalitats
anteriorment esmentades.
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3. ÒRGANS DE DIRECCIÓ
El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per la bona marxa de la
mateixa tant a nivell de gestió com a nivell econòmic.
Aquest any es va inscriure al Protectorat de la Generalitat de Catalunya la
primera renovació de càrrecs de Patrons, realitzada en junta General
Extraordinària el dia 7 de desembre de 2007, d'acord amb els articles 13 i
14 dels Estatuts de la Fundació.
Per unanimitat es van renovar tots els membres del Patronat per un termini
de cinc anys:
PRESIDENT:

Sr. Enrique Salesa Batlle

VICEPRESIDENT:

Sr. Pedro Salesa Isart

TRESORER :

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALS:

Dr. J.J. Barajas Prat
Sr. Agustín Ferrán Fuentes
Dr. Enric Perelló Scherdel
Cáritas Diocesana
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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 en
núm. 1.824 del Registre de Fundacions. Classificada com a fundació
benèfica de tipus assistencial.

•

Inscripció en la Coordinadora Catalana de Fundacions de Catalunya.
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5. ORGANITZACIÓ
L'estructura executiva de la Fundació en el 2008 ha estat la següent:

Patronat

Equip Executiu del Patronat

Equip Tècnic:
audioprotesista i tècnic (*)

1 Responsable executiva
(**)

1 Responsable comptable
(*)

El Patronat, òrgan directiu de l'entitat, es va reunir el 9 de febrer 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 mails
enviades des de l'equip executiu del Patronat.
L'equip executiu del Patronat, esta format per 2 patrons, la responsable
executiva de l'entitat, el responsable comptable i l'assessor fiscal de
l'entitat. Durant l'any es va reunir les dates següents: 30 de gener, 21 de
maig, 30 de juliol i 5 de novembre.
(*) Personal voluntari de l'Institut Auditiu Espanyol.
(**) Aquest treball és dut a terme per CAF gestió, despatx de
professionals amb més de 10 anys d'experiència, especialitzats
exclusivament en la gestió de Fundacions i associacions.

8

Memòria 2008 - Fundació Pedro Salesa Cabo

6. ACTIVITATS REALITZADES 2008
A fi d'aconseguir els objectius fundacionals, les activitats que es realitzan
segueixen les grans línies d'actuació plantejades pel Patronat:

6.1 ASSISTENCIAL

- A Espanya:
1. Donació d'audifons:
A través del Pla d'Ajuda de la Fundació s'han gestionat les donacions
d'audiòfons. Un cop el possible beneficiari ha entregat la documentació
sol·licitada, el Comitè analitza el cas i la possibilitat de concedir-li l'ajuda;
aquesta ajuda no és econòmica, sinó que es materialitza a través d'una
donació d'un o dos audifons.
Durant aquest any 2008 s'han donat audifons a un total de 16 persones
sordes amb escassos recursos econòmics. La valoració econòmica
d'aquestes donacions ascendeix a 10.452,44.-€. Així mateix podem dir que
un 44% sobre el total són dones i un 88% són persones majors.
A la fi d'any queden 7 expedients de sol·licitud oberts pendents de la
recepció de documentació per poder passar al Comitè.

NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EDAT
LOCALITAT
jubilat
Hospitalet de LL
jubilat
Barcelona
jubilat
Hospitalet de LL
jubilat
Barcelona
jubilat
Barcelona
10
Madrid
jubilat
Sant Adria del Besos
jubilat
Barcelona
jubilat
San Adria del Besos
21
Barcelona
jubilat
Barcelona
jubilat
Madrid
jubilat
Madrid
jubilat
Madrid
jubilat
Barcelona
jubilat
Terrasa
DONACIO AUDIFONS

CONCEPTE
audifono Oticon
audifono Oticon
2 audifonos widex
audifono oticon
audifono phonak
2 audifonos phonak
1 audifono La belle
audifono oticon
1 Oticon
2 audifonos widex
1 audifono phonak
1 audifono danovx
1 audifono phonak
1 audifono Oticon
1 audifono Widex
1 audifono phonak

IMPORT euros
300,00
535,00
602,32
629,00
225,00
1.518,12
663,00
977,00
492,00
2.000,00
400,00
412,00
250,00
600,00
300,00
549,00
10.452,44
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2. Conveni i donació d'un equip KAY.
La Fundació va signar un acord de col·laboració amb la Fundación Hospital
Alcorcon per la qual se li donarà l'any 2009 un equip KAY per a l'exploració
endostroboscopica laríngia.
3. Banc d'audifons:
Durant l'any 2008 s'han continuat rebent donació d'audifons.
6.2 FORMACIÓ

I BEQUES

I. XVI SESSIÓ CIENTÍFICA AELFA
Durant els dies 24 i 25 de gener va tenir lloc la XVI sessió científica AELFA a
la Sala d'Actes de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat
de Las Palmas de Gran Canària, el títol era “Actualització en Logopèdia i
Audiología”. L'assistència va ser gratuïta gràcies a la col·laboració de la
nostra Fundació i de l'empresa Otodynamics Ltd.
II. XXI CURS TEORICO-PRACTICO D'AUDIOLOGIA
Els dies 6, 7 i 8 de febrer la Fundació va organitzar el XXI Curs Teoricopràctic d'Audiologia amb la participació extraordinària del Professor Rémy
Pujol, Catedràtic E. De la Universitat de Neurociències de la Facultat de
Medecina de la Universitat de Montpeller (França). La conferència es va
celebrar a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears-Societat
d'ORL. I va comptar amb una assistència d'unes 100 persones.
El curs va tenir 42 cursillistes dels quals 3 van ser becats per la Fundació.
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III. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUÏDA PEL SOROLL
La Fundació ha editat, amb la col·laboració de l'empresa Bilsom, el quadern
titulat ”HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUÏDA PEl SOROLL” referent a la
ponència de la Taula Rodona de l'últim Congrés de la Societat Espanyola
d'Otorinolaringologia que va tenir lloc a Madrid el mes de novembre del
2007. El contingut de la ponència es va centrar sobre la legislació i les
mesures de prevenció. Es van editar 2000 unitats que van ser enviades a
otorinos i altres professionals relacionats.

IV. FORMACIÓ “ANÀLISI DE VEU”
El 3 de març van venir a la seu de la Fundació dos metges de l'Hospital
Puerta de Hierro de Madrid per realitzar una formació d'un dia sobre
“Anàlisi de Veu”. Totes les despeses van ser finançades per la Fundació.
V. TRACTAT D'AUDIOLOGIA
Durant l'any 2006 i 2007 s'han venut 1500 exemplars del Tractat
d'Audiología. Masson Elsevier ens fa una reimpressió de 700 exemplars
mes per vendre en llibreries durant l'any 2008. Es preveu fer una segona
edició amb algunes modificacions durant l'any 2009.
VI. XXVI CONGRÉS INTERNACIONAL AELFA
La Fundació ha estat una de les entitats col·laboradores al Congrés
Internacional d'AELFA que va tenir lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol a
l'Universitad de la Laguna ( Tenerife).
El Congrés va aconseguir convertir-se en un foro de debat i posada en
comú dels últims avanços de la Logopèdia, la Foniatria i l'Audiologia, i en
general de les disciplines que estudien i intervenen sobre el llenguatge
humà i els seus trastorns.
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VII. CONVOCATÒRIA ANUAL BECA DE FORMACIÓ
La Fundació va establir les bases per a la concessió de dues beques de formació
per a residents a Barcelona i Madrid respectivament, per un import de 7.200.-€.
Els requisits establits eren: nacionalitat espanyola o de país membre de la
Comunitat hispanomericana, bon expedient acadèmic en audiología / àudiofonologia o audiopròtesi, edat mínima de 25 anys. La convocatòria hi ha resultat
deserta.

6.3 DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ i CAPTACIÓ DE FONS
I. Elaboració i enviament de la Memòria d'activitats 2007
Amb l'objectiu d'explicar les activitats que any rere any va realitzant la
Fundació, es va enviar la memòria del 2007 a professionals del sector, a
entitats i col·laboradors.
II. Bonanova informa
En el butlletí núm. 306 del mes de febrer de la Parròquia de la Bonanova de
Barcelona es va donar a conèixer l'objectiu i les activitats de la Fundació
Salesa.
III. Revista Catalunya Cristiana
Aquesta revista recull al seu numero d'abril una entrevista al Sr. Pedro
Salesa Isart com a Vicepresident de la Fundació.
IV. Jornades Cientifico-tècniques de Logopèdia UCM
En el transcurs d'aquestes jornades, la Fundació va tenir l'oportunitat
d'entregar fulletons de l'entitat on es recullen els nostres objectius i
activitats.
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V. Mostra de la Merce 2008
La XII edició de la Mostra de la Merce va tenir lloc a Barcelona entre els dies
19 a 21 de setembre. Aquest any vam estar en l'espai virtual on, a través
d'una sèrie d'ordinadors ubicats a Plaça Catalunya, es podia consultar les
entitats adherides a aquest espai. Van estar presents 256 entitats entre
elles la nostra.
IV. Aparició en el Butlletí Audiológic especialitzat del Institut
SALESA
Una breu ressenya sobre els objectius que realitza la Fundació va ser
publicat en el núm. 16 del Butlletí Audiológic de l'Institut Salesa.
V. Aparició en diferents mitjans de comunicació:
− Directori de Fundacions de l'Associació Espanyola de Fundacions
- Memòria d'activitats d'Ecosol Sord
- Butlletí de l'Institut Salesa
VI. Aparició en el calendari anual 2009 Institut Salesa
La Fundació apareix en el calendari anual que edita l'Institut Salesa i que
s'envia a otorinos i a clients, col·laboradors, etc.... En una pàgina del mateix
s'expliquen els objectius i principals activitats de la Fundació. Amb aquesta
acció es pretén arribar a mes de 16.000 persones.
VII. Presència en internet
Aparició d'informació sobre els objectius de la Fundació i les seves activitats
en diferents pàgines web així com links a la nostra pàgina.
VIII.- Captació de Fons
Aquest any 2008, ens hem presentat a les següents convocatòries de
subvenció:
Aprovades:
CAN 2009:

Projecte: “Recolzant als nostres majors”
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- FUNDACIÓ AURIS4:
Projecte: “Recolzant als nostres majors”

-

OBRA SOCIAL CAIXA MADRID

Projecte: “Un compromís amb els majors”. Campanya de donació de
audiòfons a persones majors en situació de risc.
Denegades:
− Convoctoria Obra Social Caixa Sabadell
− Fundació Mª Francisca de Roviralta
− Fundació Agrupació Mútua

6.4 ALTRES ACTIVITATS

I. Reunió Anual de Patronat
El dissabte 9 de febrer es va celebrar a les 11h la reunió Anual del Patronat
on es van explicar les activitats realitzades i els resultats de l'any 2007 que
van ser aprovats per unanimitat. Així mateix es va aprofitar la reunió per
presentar les activitats previstes per al 2008.
II. Reunió 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 els següents dies per fer un seguiment de les
activitats de la Fundació: 30 de gener, 21 de maig, 30 de juliol i 5 de
novembre.
II. Nadal 2008
Un any més, hem volgut felicitar el Nadal als col·laboradors, amics i donants
de la Fundació a través de les felicitacions de Nadal de l'ongd Ecosol Sord,
entitat que ajuda a persones amb problemes de sordesa en el tercer món.
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7. RESULTATS ECONÒMICS 2008

INGRESSOS 2008
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

DESPESES 2008
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
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8. ACTIVITATS PREVISTES 2009
Seguint les àrees d'activitats de la Fundació, les activitats del 2009 es
centren en:
ASSISTENCIAL
Cooperació Internacional:
Esta previst col·laborar amb alguna ONGD en algun dels projectes que té en
el Tercer Món d'ajuda als nens amb problemes de sordesa.
A Espanya:
I: Donació d'audiòfons:
Es continuarà donant i adaptant audiòfons a les persones amb problemes
d'audició i en situació econòmica limit.
FORMACIÓ:
I.- Organització del XXII Curs d'Audiología:
Al febrer s'organitzarà el XXII Curs d'Audiología i amb motiu d'aquest es
realitzarà una sessió magistral a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears - Societat Catalana d'ORL.
II.- Concessió de beques i ajudes a la investigació:
Suport i formació a través de beques i ajudes a treballs d'investigació, per
impulsar i fomentar l'estudi de l'audiología.
III.- 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:
És molt important la divulgació i la sensibilització al camp de l'audiología.
Per això es té previst realitzar les següents accions entre d'altres:
II.- 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,..). Aparició dels objectius de
la Fundació en una de les pàgines del calendari 2009 que edita l'Institut
Auditiu Espanyol,SA.
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III.- Mostra d'associacions de la MERCE 2009:
Presència en l'espai virtual de la Mostra d'Associacions que organitza
l'Ajuntament de Barcelona per les festes de la Merce.
IV.- Entrevistes personals 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.
V.- Sol·licitud de subvencions:
Presentació de 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
08010-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
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