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“Sentir per comunicar,
Comunicar per escoltar,
Escoltar per estimar.”
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1. CARTA DEL PRESIDENT

Benvolgut amic/amiga;

Té a les mans una nova memòria de la Fundació. Una memòria fruit de la
voluntat de recollir tot el treball realitzat durant aquest any 2010.
Aquest any hem celebrat unes dates molt especials per a nosaltres: els 6 anys
de la Fundació i els 60 anys de l'Institut Auditiu Salesa. L'acte de
celebració va comptar amb una conferència Magistral del Professor Gary Rance.
El treball realitzat aquest 2010 s'ha centrat, d'una banda, a continuar treballant
en l'àrea socio-asistencial a través de la donació i adaptació d'audiòfons.
D'altra banda l'àrea de formació i divulgació ha estat molt intensa. Des de la
participació en diferents congressos, jornades, com el llançament d'una nova
web, un pòster informatiu, la reedició del quadern divulgatiu,… I com cada any,
amb l'edició del XXIII Curs d'Audiologia que aquest any va tenir com a ponent
especial al Dr. Mario Cebulla.
Agrair des d'aquestes línies a tots: entitats, fundacions, professionals,
voluntaris, donants, col·laboradors, …que amb la seva ajuda ens permeten tirar
endavant el treball que realitzem. Un any mes, moltes gràcies.

Rebi una cordial salutació

Enrique Salesa Batlle
President Fundació Pedro Salesa Cabo

4

Memòria 2010 – Fundació Pedro Salesa Cabo

2. OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ
Tal com es recullen en els Estatuts de la Fundació, els nostres objectius són:
 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 aquests 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.
 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.
 Establir programes de formació en les ciències de l'audició i en el
llenguatge, i en la formació continuada en l'audiologia.
 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.
 Difondre els beneficis i efectes rehabilitadors amb intercanvis de
coneixements assistint a Congressos.
 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.
L'any 2008 es va inscriure al Protectorat de la Generalitat de Catalunya la
primera renovació de càrrecs del Patronat, realitzada en junta General
Extraordinària el 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 més:

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
CARITAS 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.
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5. ORGANITZACIÓ
L'estructura executiva de la Fundació en el 2010 ha estat la següent:

Patronat

Equip Executiu del Patronat

Equip Tècnic: audioprotesista
i tècnic (*)

1 Responsable executiva (a)

1 Responsable comptable (b)

El Patronat, òrgan directiu de l'entitat, es va reunir el 13 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 en les dates següents: el 24 de febrer, el 26 de
maig i el 29 de setembre.

(a) Aquest treball és dut a terme per CAF gestió des de l’any 2003. Despatx de
professionals amb més de 12 anys d'experiència, especialitzats exclusivament en
la gestió de Fundacions i Associacions.
(b) Personal voluntari de l'Institut Auditiu Salesa.
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6. ACTIVITATS REALITZADES 2010
A fi d'aconseguir els objectius fundacionals, les activitats que s'exerceixen
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'audífons.
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 2010 s'han donat audifons a un total de 15 persones
sordes amb escassos recursos econòmics. La valoració econòmica d'aquestes
donacions ascendeix a 11.636,01.-€.
Així mateix podem dir que un 40% han estat dones i l'altre 60% homes, un
13% són nens i joves i un 87% són persones grans.
Les persones beneficiàries d'aquests audifons han estat:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DONACIONES AUDIFONOS 2010
FECHA
SEXO
NACIONALIDAD
EDAD
LOCALIDAD
12/04/2010 Mujer
boliviana
50
Barcelona
10/03/2010 Mujer
galaico-portugues
59
Barcelona
12/04/2010 Mujer
español
79
Barcelona
29/04/2010 Hombre español
82
Barcelona
17/05/2010 Mujer
español
71
Barcelona
11/06/2010 Hombre galaico-portugues
60
Barcelona
02/06/2010 Hombre español
70
Barcelona
10/06/2010 Hombre español
69
Barcelona
09/06/2010 Hombre español
54
Barcelona
22/07/2010 Hombre español
32
Barcelona
22/09/2010 Mujer
español
50
Castelldefels
15/11/2010 Hombre español
7
Barcelona
21/12/2010 Mujer
español
59
Barcelona
10/05/2010 Hombre español
74
Madrid
01/06/2010 Hombre español
21
Madrid
TOTAL AUDIFONOS

PROCEDENCIA
Caritas
Ayuntamiento
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Ajuntament BCN
caritas
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Caritas
Caritas
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales

CONCEPTO IMPORTE
phonak
697,15 €
phonak
745,30 €
phonak
200,00 €
2 oticon
400,00 €
2 phonak
1.594,30 €
2 oticon
1.305,00 €
2 oticon
1.300,00 €
Phonak
1.294,30 €
2 widex
600,00 €
1 Phonak
350,00 €
1 oticon
300,00 €
1 widex
261,86 €
2 oticon
1.200,00 €
1 oticon
888,10 €
1 oticon
500,00 €
11.636,01 €

A la fi d'any queden 5 expedients de sol·licitud oberts pendents de la recepció de
documentació per poder passar al Comitè.
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2. BANC D'AUDIFONS:
A través del Banc d'Audifons que té la Fundació es recullen aquells audifons que
per diferents raons ja no són d'utilitat per a la persona i en canvi després d'una
revisió si que poden ser perfectament reutilitzats per a aquelles persones que ho
necessiten i no tenen recursos per comprar-los.
Durant l'any 2010 s'han rebut donacions de diversos audifons.

6.2 FORMACIÓ I BEQUES
I. XXIII CURS TEÒRIC i PRÁCTIC D'AUDIOLOGIA
Els dies 10, 11 i 12 de febrer la Fundació va organitzar el XXIII Curs Teòric i
pràctic d'Audiologia.
Aquest any es va comptar amb la participació extraordinària del Dr. Mario
Cebulla, Director del Departament d'Audiología i Electrofisiologia de la Clínica
ORL de la Universitat de Würzburg ( Alemanya), amb motiu dels 23 Cursos
d'Audiologia. L'acte va tenir lloc a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunuya i Balears. Així mateix el curs va comptar amb 13 professors
externs.
L'assistència va ser de 33 cursillístes; la majoria d'ells desenvolupaven la seva
activitat professional en Audiologia Clínica, Audiologia Protètica i Especialitat
mèdica ORL. L'avaluació per part dels assistents va ser molt positiva.
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II. XVI CONGRÉS SOCIETAT ESPANYOLA DE FONIATRIA
La Fundació va realitzar una col·laboració per cobrir parcialment les despeses del
XVI Congrés de la Societat Mèdica Espanyola de Foniatria que va tenir lloc a
Pamplona del 27 al 29 de Maig del 2010. La primera ponència “Mites i realitats
de les teràpies en foniatria”, va presentar els avanços en el tractament de
diferents patologies foniàtriques des de distintes òptiques. La segona “L'anàlisi
acústica en la rehabilitació vocal” pretenia aclarir les bases acústiques i mostrar
les possibilitats que aquesta eina ens ofereix, tant diagnostiques com
terapèutiques. Professionals de molt distintes àrees i procedències van fer que
l'abordatge dels temes fossin multidisciplinaris.

III. CONFERÈNCIA DEL PROF. GARY RANCE
Amb motiu de la celebració dels 6 anys de la Fundació i els 60 anys de l'Institut
auditiu Espanyol es va fer una conferència Magistral amb el Professor Gary
Rance el dia 17 de Juny de 2010 a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i Balears en col·laboració amb la Societat Catalana d'ORL.
Aquesta conferència del Prof. Rance s'enquadra en les activitats de la Fundació
Pedro Salesa Cabo per potenciar el coneixement científic de les modernes
tècniques de valoració i tractament de les deficiències auditives en nens.
El Dr. Rance és una autoritat mundial en el tema de potencials evocats d'estat
estable i neuropatia. És autor del llibre “Respostes auditives d'estat estable:
generació, registre i aplicacions clíniques”. Els potencials evocats d'estat estable
(PEAee) permeten determinar en els nens sords profunds el grau de pèrdua a les
distintes freqüències i a altes intensitats, fins i tot en freqüències greus, la qual
cosa té gran importància per a la selecció i adaptació d'audiòfons, utilització
d’implants coclears (IC), establiment de criteris per a la decisió entre audiòfon o
IC, establiment de pronòstics protètics i orientació de la rehabilitació logopedica.
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La neuropatia auditiva és el resultat de la falta de sincronia a l'activitat del nervi
auditiu. Segons el Dr. Rance es presenta en un 5-10% de pèrdues auditives
permanents en nens. Pot ser deguda a: lesió de les cèl·lules ciliades internes del
còclea, anormalitat en la sinapsi amb el nervi auditiu o lesions del propi nervi
auditiu.
Tractament
Amb audifons. Resultat positiu en un 50% dels casos. Es recomana l'ús d'equips
de freqüència modulada (FM) connectats als audiòfons i tractament logopedic.
Amb IC indicats majorment en neuropaties preneurals. L'estimulació elèctrica a
través de l'IC pot resincronitzar l'activitat neural del nervi auditiu. El tipus
d'estimulació amb l'IC ajuda a una correcta percepció de l'estímul.
Sens dubte, els coneixements exposats pel Dr. Rance i les investigacions a
l'Universitat de Melbourne van resultar molt positives per als metges ORL,
audiolegs, audioprotesistes i logopedes assistents.
Després de la conferència es va fer un petit piscolabis commemoratiu.

IV. XXVII CONGRÉS INTERNACIONAL D'AELFA
Sota el lema “Nous reptes, noves possibilitats” es va celebrar el XXVII Congrés
Internacional d'AELFA en la Facultat de Medicina de la Universitat de Valladolid,
els dies 7, 8 i 9 De Juliol de 2.010, amb la col·laboració de la nostra Fundació.
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S.M. La Reina va acceptar la presidència del comitè d'Honor del Congrés,
declarat d'interès sanitari per la Conselleria de Sanitat de la Junta de Castella i
Lleó.
Es van realitzar tres ponències oficials sobre:
• Aspectes clínics i educatius del TEL
• Intervenció logopedica després de cirurgia orofacial i de coll
• Detecció, valoració i rehabilitació protètica i logopedica de les hipoacusies
profundes infantils
Les conferències magistrals de cadascuna de les anomenades ponències van
estar a càrrec de la Dra. Gina Conti-Ramsden-Conti-Ramsden professora de
Psicologia de la Universitat de Manchester (U.K.), del Dr. J. Carmelo Pérez
Álvarez de l'Hospital Clínic Universitari de Regensburg (Alemanya) i del Dr. Luis
María Gil-Carcedo catedràtic de la Universitat de Valladolid.

Va haver-hi prop de 300 inscrits al Congrés. A més a més van tenir lloc 12
tallers amb una inscripció total, als mateixos, de 270 professionals.
Simultàniament va haver-hi un gran nombre de posters i comunicacions lliures.
Així mateix una important exhibició tècnica de materials relacionats amb la
logopèdia, la foniatria i l'audiologia.
Es va concedir la insígnia d'or d'AELFA al president sortint el Sr. Enrique Salesa,
President també de la nostra Fundació, a qui els assistents van tributar a
l'Assemblea i al banquet de gala un sentit homenatge.
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V. TRACTAT D'AUDIOLOGIA
El Tractat d'Audiologia s'ha continuat venent durant tot l'any, tant a nivell
nacional com internacionalment.

VI. MÀSTER EN LINGÜÍSTICA FORENSE
La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona organitza el Màster en Lingüística
Forense, el primer màster en aquest camp que s'ofereix en castellà.
Gràcies a l'ajuda de la Fundació Pedro Salesa, s'han previst un nombre limitat de
bonificacions de fins al 50% que es descomptarà de l'import de matrícula del
màster. El Màster esta estructurat en dos programes de postgrau i 6 cursos de
postgrau matriculables de forma independent. L’objectiu es formar professionals
especialitzats per poder afrontar els futurs canvis tecnològics i de demanda
extremadament ràpids. La Fundació Pedro Salesa Cabo ha realitzat una
aportació per a aquest Màster de 4.500€.

6.3 DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ i CAPTACIÓ DE FONS

I. QUADERN DIVULGATIU
La Fundació ha realitzat una reedició de 4.000 unitats del quadern “Superar les
barreres auditives”.
En ell es vol explicar de manera clara i didàctica com funciona l'oïda, que és
l'hipoacusia, les seves causes i el seu tractament. La problemàtica associada en
l'hipoacusia infantil, en la tercera edat, etc...
Durant el 2010 s'ha enviat als responsables de Recursos Humans
d'aproximadament 1.000 empreses perquè divulguessin la informació entre els
seus empleats i coneguts. A més a més s'han realitzat trameses a tota aquella
persona que ho sol·licitava.
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II ."T'AJUDEM A ESCOLTAR MILLOR"

Edició d'un pòster de la Fundació per donar a conèixer a persones amb problemes
d'audició les activitats de donació d'audifons que realitzem.
S'ha realitzat trameses dels pòsters a associacions, centres cívics, congressos,….

II. ELABORACIÓ I ENVIAMENT DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2009
Amb l'objectiu d'explicar les activitats que any rere any va realitzant la Fundació,
es va enviar la memòria del 2009 a professionals del sector, a entitats i
col·laboradors.

III. NOTÍCIES SOBRE LA FUNDACIÓ EN DIFERENTS MITJANS DE
COMUNICACIÓ:
− Directori de Fundacions de l'Associació Espanyola de Fundacions
Memòria d'activitats d'Ecosol Sord.
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IV. DIVULGACIÓ DEL PROGRAMA D'AJUDES I BEQUES
Aparició del programa d'Ajudes i Beques de la Fundació en el núm. 18 del
Butlletí Audiológic de l'Institut Salesa, del mes de Juny.
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V. DESENVOLUPAMENT WEB
Amb l'objectiu de tenir una web més dinàmica s'ha dut a terme aquest any un
redisseny del site i l'elaboració d'un gestor de continguts on line de totes les
seccions dinàmiques de la web ( notícies, memòries,…).

VI. APARICIÓ EN EL CALENDARI ANUAL 2010 INSTITUT SALESA
La Fundació apareix en el calendari anual que edita l'Institut Salesa i que s'envia
a otorrinos, 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 cap a la nostra pàgina.
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VIII.- CAPTACIÓ DE FONS
Durant l'any 2010 ens han concedit les subvencions següents:
Aprovades:

CAN 2010:
Projecte: “Superar les barreres auditives: campana de donació d'audífons i
formació”

- OBRA SOCIAL CAIXA MADRID
Projecte: “Campanya de donació d'audifons a persones grans en situació de risc”

- FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS
Projecte: “Qualitat de vida per a persones amb problemes d'audició”

- FUNDACIÓ CARMEN I Mª JOSE GODÓ
Projecte “ Sordesa a la tercera edat”
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6.4 ALTRES ACTIVITATS

I. REUNIÓ ANUAL DE PATRONAT
El dissabte 13 de febrer es va celebrar la reunió Anual del Patronat on es van
explicar les activitats realitzades i els resultats de l'any 2009 que van ser
comentats i aprovats pels Patrons.

II. REUNIÓ EQUIP EXECUTIU
L'equip executiu del Patronat, que esta format per 2 patrons, la responsable
executiva de l'entitat, el responsable comptable i l'assessor fiscal de l'entitat. Es
van reunir en 3 ocasions per fer un seguiment de les activitats de la Fundació: el
24 de febrer, el 26 de maig i el 29 de setembre.

III. NADAL 2010
Una 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 2010
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8. ACTIVITATS PREVISTES 2011
Seguint les àrees d'activitats de la Fundació, les activitats del 2011 es centraran
en:
ASSISTENCIAL
A Espanya:
I: Donació d'audifons:
Es continuarà donant i adaptant audifons a les persones amb problemes
d'audició i en situació econòmica límit.

FORMACIÓ:
I.- Organització del XXIV Curs d'Audiologia:
Al febrer s'organitzarà el XXIV curs d'audiologia i amb motiu d'aquest es
realitzarà una sessió magistral a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
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'audiologia.
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'audiologia. Per a
això es té previst realitzar les següents accions entre d'altres:
I.- Aparició en revistes i en altres mitjans de comunicació:
Enviament d'articles especialitzats sobre la Fundació a diferents mitjans de
comunicació (premsa escrita, ràdio, revistes,..).
II.- 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.
IV.- 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
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
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