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1. CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts amics i amigues;
Parlar de l'any 2016 és parlar de les 26 persones que han
recuperat l'audició i han millorat la seva qualitat de vida, és
parlar de la col·laboració que vam fer amb entitats locals, com
Capivo, i amb entitats de cooperació internacional, com l'ONG
+ queSalud , a través de les quals realitzem donació de
material perquè puguin dur a terme amb èxit els seus
projectes. També es parlar de les xerrades que vam otganitzar
durant l'any, de les jornades en què vam participar amb
l'objectiu

d'ampliar

els

coneixements

en

el

camp

de

l'audiologia.
Continuem el nostre camí, pas a pas, amb humilitat i sempre orientats a complir la
nostra missió amb la màxima eficàcia; és aquest l'esperit que ens orienta cap al futur.

Com cada any dic, i no em cansaré de dir-ho, darrere de totes aquestes activitats hi
ha molta feina, però sobretot hi ha un equip de col·laboradors i donants, sense els
quals tot això no hagués estat possible emprendre amb èxit.

Per això, vull agrair la confiança i el suport de tots ells, que fan possible que la
Fundació un any més segueixi ajudant aquells que més ho necessiten i segueixi
donant suport a la formació.
Moltes gràcies!

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
a 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
hipoacúsia 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.

“Sentir per comunicar,
Comunicar per escoltar,
Escoltar per estimar.”
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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.

El Patronat de la Fundació queda configurat per:
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
Sr. Francisco López Estrada
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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 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 2016 s’ha mantingut:
Patronat

Equip Executiu del Patronat

1 Responsable
executiva (**)

Equip Tècnic (*):
1 audiólog i 1 tècnic

1 Responsable
comptable (*)

El Patronat, òrgan directiu de l'entitat, es va reunir el 2 de juny de 2016 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 24 de febrer, el 25 de maig i el 14 de
setembre.

(*) 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 18
anys d'experiència, especialitzats exclusivament en la gestió de fundacions i associacions.

6

MEMÒRIA ACTIVITATS 2016

6. ACTIVITATS REALITZADES 2016
A fi d'aconseguir els objectius fundacionals, les activitats que es desenvolupen
segueixen les directrius d'actuació plantejades pel Patronat:

6.1 ASSISTENCIAL
- A Espanya:
1. DONACIÓ D’AUDIOFONS:
Durant aquest any 2016 s'han rebut 36 sol·licituds d'ajuts, de les quals s'han
donat 27 audiòfons a un total de 26 persones sordes amb escassos recursos
econòmics.
Les persones beneficiàries d'aquests audiòfons han estat:
DONACIONES AUDIFONOS 2016
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1M
2M
3M

FECHA
13/01/2016
27/01/2016
10/02/2016
25/02/2016
07/03/2016
17/03/2016
19/04/2016
27/04/2016
13/04/2016
09/05/2016
29/04/2016
30/05/2016
16/06/2016
30/05/2016
17/06/2016
06/07/2016
05/09/2016
15/09/2016
28/09/2016
30/09/2016
19/10/2016
10/10/2016
18/11/2016
30/11/2016

NOMBRE
Aurelio
María
Bipul
Carolina
Manuel
Conxita
Joan
Manuela
Conxita
Araceli
Irene
Oscar
Manuela
Oscar
Ramon
Núria
Ana Mª
Montse
Miquel
Martha
Mohammed
Antonia
Cecilio
Francisca

NACIONALIDAD EDAD
Venezolano
53
española
82
marroqui
69
española
43
española
89
española
79
española
79
española
84
española
78
española
72
española
85
española
42
española
51
española
42
española
46
española
79
española
61
española
43
española
80
española
48
española
33
española
71
española
69
española
65

LOCALIDAD PROCEDENCIA
Sta. Coloma Gramanet
Cáritas
Barcelona
EAP Gotic
Hospitalet LL.EAP Gotic
Barcelona
EAP Eixample
Barcelona
EAP Gotic
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
EAP Poble Sec
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
EAP Sgda. Familia
Barcelona
EAP La Mina
Barcelona
OBSF Bcn- Ciutat Vella
Barcelona
OBSF Bcn- Ciutat Vella
Barcelona
OBSF Bcn- Ciutat Vella
Barcelona
CSS Vila Gràcia
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
CAP Larrard
Barcelona
EAP La Mina
Barcelona
CSS Sant Gervasi
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
EAP Camp de l'Arpa
Barcelona
CSS Vila Gràcia
Barcelona
CSS Vila Gràcia
Barcelona
EAP Encants

CONCEPTO
IMPORTE €
1 audifono GN Resound
825,00
1 audifono Oticon
690,00
1 audifono Widex
316,75
1 audífono Widex
840,95
1 audifono GN Resound
907,50
1 audifono Phonax
245,50
1 audifono Siemens
200,00
1 audifono widex
500,00
1 Audifono Starkley
200,00
1 audifono widex
785,95
2 audifonos siemens
400,00
1 audifono widex
250,00
1 audifono widex
789,95
1 audifono Widex- reparación
235,95
1 audífono Widex
599,50
1 audifono Widex
785,95
1 audifono Widex + molde
249,50
1 audifono Oticon
946,00
1 audifono Siemens
449,50
1 audifono Oticon
946,00
1 auifono Oticon
770,00
1 audifono Oticon
946,00
1 audifono Widex
249,50
1 audifono GN Resound
1.138,50

22/02/2016
23/06/2016
23/06/2016

Isabel
Nieves
Nieves

española
española
española

Madrid
Madrid
Madrid

1 audífono Phonak
adaptacion de 2 moldes
2 audifonos Ino Pro Mini Rite

65
86
86

TOTAL AUDIFONOS ENTREGADOS

Caritas parroquiales
Caritas parroquiales
Caritas parroquiales

350,00
176,00
600,00
15.394,00 €
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La valoració econòmica d'aquestes donacions ascendeix a 15.394.- €. Una part
d'aquests audiòfons prové del Banc d'Audiòfons. S'han desestimat 6 expedients per no
reunir els requisits.
Els beneficiaris han estat un 62% dones i un 38% homes. Pel que fa a l'edat, el 100%
són persones adultes.
Opinió d'alguns dels beneficiaris:
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A finals d'any queden 6 expedients de sol·licitud oberts pendents de la recepció de
documentació per poder passar al Comitè.
L'evolució de la donació d'audiòfons al llarg d'aquests últims anys ha estat la següent:

2. DONACIÓ D’UN TIMPANÓMETRE AL CENTRE D’ATENCIÓ A LA PRIMERA
INFÀNCIA DEL VALLÈS ORIENTAL ( CAPIVO )

La Fundació va donar un timpanòmetre al Centre d'Atenció a la Primera Infància del
Vallès Oriental (CAPIVO) per al projecte "Atenció als Nens amb trastorns auditius al
CDIAP de Granollers".
CAPIVO és una cooperativa sense ànim de lucre que gestiona des de l'any 1990 el
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Granollers, i des de
2008, el de Caldes de Montbui.
El seu objectiu principal és l'atenció als nens amb dificultats en el seu
desenvolupament o amb risc de patir-ne i a les seves famílies, des d'un model
interdisciplinari, per contribuir a millorar la seva qualitat de vida.
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Firma del document de col·laboració

Impartint la formació
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3. BANC D’AUDIÒFONS
La Fundació disposa d'un Banc d'Audiòfons on es recullen aquells aparells, d’una
antiguitat no superior a cinc anys, 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.
Durant l'any 2016, s'ha rebut la donació de 15 audiòfons per diferents persones i
entitats que han volgut ajudar a la Fundació i contribuir que un gran nombre 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.

4. PROJECTE RADARS de l’Ajuntament de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els veïns i veïnes, farmàcies,
comerciants i Fundacions i associacions, han posat en marxa el Projecte Radars.
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És una xarxa de prevenció en la qual participen veïns,
veïnes, comerciants, persones voluntàries i
professionals de les entitats i serveis vinculats als
barris.
- A nivel internacional
La Fundació, a través del conveni signat l'any 2013
amb el Departament de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports, de l'Ajuntament de Barcelona, forma part del
projecte Radars.
Així mateix la Fundació ha atès tots els casos derivats
dels Centres d'Atenció Primària (CAPS).

1. DONACIÓ DE MATERIAL A LA ONG +QUE SALUD a Guinea

L’ONGD +QUE SALUD, esta treballant en tres grans projectes:
1. Projecte PAMI (Projecte d'Assistència Mèdica
Internacional)
2. Projecte PISE (Projecte Integral de Salut i
Educació)
3. Projecte “+ QPalabras”

La col·laboració que va realitzar la Fundació aquest any va ser la donació de material
protèsic valorat en 3.000 € per al projecte PISE.
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6.2 FORMACIÓ I BEQUES
1.CAUSES I EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Sensibilització cap al Soroll
2016, el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya
(COETTC) va celebrar el 28 d'abril de 2016 la Jornada Tècnica "Causes i efectes
de la contaminació acústica". El Sr. Enric Salesa, com a president de la Fundació,
va ser un dels ponents.
El soroll està considerat com un agent contaminant que afecta totes les persones
sense distinció, i que en general es considera com una causa inevitable de la vida
moderna. No obstant això, en els últims temps, la societat pren consciència dels
efectes perjudicials de la contaminació acústica sobre la salut, i grans sectors com
l'enginyeria i la sanitat comencen a aplicar coneixements i a realitzar inversions en
investigació que permetin donar explicacions sobre les causes i conseqüències de la
contaminació acústica, així com per trobar solucions que redueixin els efectes que el
soroll produeix sobre la salut.
Al llarg de l'acte es va recordar que els efectes d'una exposició continuada al soroll
ambiental o industrial són diversos i amb una repercussió tant a nivell fisiològic com
psicològic que disminueixen la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.
La presentació de l'acte va anar a càrrec de Marta Subirà, secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que va recordar que els
problemes acústics solen ser d'àmbit local, i que des del Govern de Catalunya es
treballa per donar suport als ajuntaments en aquest sentit.
En primer lloc, Enrique Salesa, President de la Fundació Salesa, va apuntar que
la nocivitat depèn del nivell d'intensitat del soroll, del temps d'exposició al soroll, del
component espectral del soroll, dels intervals entre exposicions al soroll i de la
susceptibilitat del subjecte passiu receptor del soroll.
En segon lloc, Francesc Daumal, Catedràtic de Condicionament i Serveis de
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC), va exposar com el
disseny del paisatge sonor en espais públics pot minimitzar l'impacte del soroll.
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A continuació, el Doctor Robert Barti, consultor i assessor acústic i secretari
general del COETTC, va reflexionar sobre les tecnologies al nostre abast per
minimitzar el soroll. En aquest sentit, va apuntar que s'han d'utilitzar diferents
tècniques com l'aïllament i el confinament de la font de soroll o de la seva trajectòria,
i també l'amortiment de les vibracions. Per exemple, la col·locació de pantalles,
tancaments i recobriments amb materials acústicament absorbents pot reduir de
manera considerable l'efecte sobre els treballadors directament exposats i els altres
llocs de treball propers.
Un cop fetes les tres exposicions, es va iniciar un debat en el qual es va assenyalar
que l'exposició continuada al soroll pot suposar la pèrdua de capacitat auditiva,
l'alteració del ritme cardíac i de la respiració, i també pot tenir influència sobre el
sistema endocrí i el nerviós. Igualment, es va assegurar que el fet de treballar en un
ambient sorollós pot alterar el son, produir cansament, irritabilitat, mal de cap i
nàusees, i en alguns casos afectar la salut mental, ja que de vegades provoca
símptomes d'ansietat i incrementa la neguit i l'estrès.
Com a possibles solucions, els diferents ponents van coincidir a apuntar que no
s'hauria de permetre els locals tenir barres, taules, mostradors, barrils o altres
elements a l'exterior que convidin a agrupar gent ja entaular converses fora del local
o l'àrea exterior tractada acústicament. A més, caldria evitar projectar bancs i
mobiliari urbà a les portes dels locals, que de nit, es converteixin en punt de reunió
fira de les zones tractades acústicament.
Finalment, es va presentar el Premi Català d'Acústica, que enguany celebrarà la
seva primera edició i tractarà sobre el silenci i la qualitat de vida.
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2.CONGRÉS INTERNACIONAL D’AELFA-IF
La Fundació va col·laborar en el XXX Congrés Internacional de l'Associació Espanyola
de Logopèdia, Foniatria i Audiologia i Iberoamericana de Fonoaudiologia (AELFA-IF)
que es va celebrar a Bilbao els dies 30 de juny i l’1 i 2 de juliol del 2016.
Aquest Congrés, organitzat de manera conjunta amb el Col·legi de Logopedes del País
Basc (CLPV), va girar entorn del lema "Claus de la Logopèdia del segle XXI".
El cronograma del congrés va incloure una varietat d'activitats (simposis, taules
rodones, tallers) i algunes novetats que van permetre als assistents conèixer l'estat
actual del saber científic i pràctic en diferents àrees de la Logopèdia i la
Fonoaudiologia (trastorns de l'aprenentatge, trastorn específic del llenguatge, veu,
disfàgia, llenguatge i cognició, audició, comunicació augmentativa i alternativa,
neurologia i llenguatge, intervenció amb famílies, bilingüisme i multilingüisme).
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3. EL TRACTAT D’AUDIOLOGIA
El TRACTAT D'AUDIOLOGIA, editat per Elsevier Masson en la seva segona edició del
2013, s’ha seguit venent durant tot l'any, arribant als 1.471 exemplars venuts.

La venda es realitza principalment a països llatinoamericans com Argentina, Bolívia,
Xile, Colòmbia, Costa Rica, Hondures, Mèxic, Perú, Veneçuela, Uruguai, Equador,
Paraguai i Puerto Rico i a països europeus: Luxemburgo, Portugal i Espanya.
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6.3 DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1. XIX PREMIS AICE 2016
El 4 de novembre, el Sr. Pedro Salesa, vicepresident de la Fundació, va assistir a la
Gala dels XIX Premis AICE 2016. La gala va ser presidida per Carles Campuzano
Canadés, president de la Comissió de Polítiques Integrals per a la Discapacitat del
Congrés dels Diputats.
Els premiats van ser:
Premi Institucional: Port Gallego Arriola
Premi Accessibilitat: Balay Espanya
Premi Metge: Dra. Núria Miró de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de l'
ICS (Generalitat de Catalunya)
Premi Voluntariat: Lucía Aznar
En el transcurs del sopar, el Sr. Pedro Salesa va lliurar una placa en reconeixement a
la feina feta per la Federació AICE en el seu XX aniversari, en favor de les persones
amb deficiència auditiva, que va emocionar l'organització i va ser profundament
agraïda.
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2. ACCIONS DE DIVULGACIÓ
Durant tot l’any s’ha continuat repartint material divulgatiu de la Fundació a fi de
sensibilitzar sobre la importància de la prevenció en l’audició.

3. ELABORACIÓ I ENVIAMENT DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS
Amb l'objectiu d'explicar les activitats que any rere any va realitzant la Fundació, es
va enviar la memòria del 2015 a professionals del sector, a entitats i col·laboradors.

4. 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.

5. APARICIÓ EN EL CALENDARI ANUAL 2016 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.
18
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6.4 CAPTACIÓ DE FONS
1. SUBVENCIONS CONCEDIDES
La Fundació durant l’any 2016 s’ha presentat a diferents convocatòries d’ajuda per
finançar els seus projectes.
Hem rebut ajudes de:
Públiques:

Privades:
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7.RESULTATS ECONÓMICS 2016
CTIVIDA DES REALIZADAS 2012

INGRESSOS 2016
Altres donacions:
audiòfons 33%

Ingresos per
donatiu Institut
Salesa 19%

Cursos i altres
donacions 17%

Actes captació de
fons 0%
Donacions
periódiques 0%

Ingresos x drets
d'Autor 2%
Subvencions 29%

DESPESES 2016
Gestió de
projectes 18%

Activ.asistencial
43%

Despeses de
gestió 16%

Serveis bancaris
0%
cooperació amb
altres entitats
14%

Activ.divulgatives
-formació 9%

20

MEMÒRIA ACTIVITATS 2016

8. ACTIVITATS PREVISTES 2017
Els reptes per a l’any 2017 són el següents:

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 ONG de cooperació internacional, com ACOES, Ecosol Sord, + Salud,
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 donant suport aquelles jornades científiques que estiguin
relacionades amb l'objectiu fundacional.

DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ:
I.-Sessió de conferències “Com superar les barreres auditives”
Se 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.- 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...).
III.- 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.
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CAPTACIÓ DE FONS:
I. Sol·licitud de subvencions.
Presentació dels projectes de la Fundació a diferents convocatòries de subvencions.
II. 4r Concert “ Fundació Salesa”
S’organitzarà un nou concert; els seus objectius seran sensibilitzar sobre el tema de
l'audició i recaptar fons per a l'entitat.
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MEMÒRIA ACTIVITATS 2016

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:
ES15- 2100-1135-6202-0012-1747
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