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

Benvolgut amic/amiga;

Un cop finalitzat l'any 2012, des de la Fundació volem informar de l'activitat que
hem dut a terme, a través d'aquesta Memòria d'Activitats.
Aquest any es va organitzar el XXVº Curs d'Audiologia. Per celebrar-ho, es va
comptar amb la participació del Dr. Robert W. Keith, una eminència en el seu
camp, que va dissertar sobre “Trastorns del sistema auditiu central” en un acte
organitzat per la Fundació, en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears.
La campanya SALESA, per a la conscienciació de la importància de la salut
auditiva en la tercera edat, ha continuat durant aquest any a través de la
realització de 8 conferències en diferents centres cívics, parròquies i associacions
de Barcelona.
Així mateix, gràcies al suport econòmic que hem rebut de diferents fundacions
privades per al nostre programa de Donació d'Audiòfons, hem pogut ampliar
fins a la xifra de 42 el nombre d'audiòfons donats a persones amb problemes
d'audició i escassos recursos econòmics.
Agrair novament des d'aquestes línies a totes les entitats, fundacions,
professionals, voluntaris, donants, col·laboradors,…que amb la seva ajuda ens
permeten seguir endavant el treball que realitzem.
Un any mes, moltes gràcies a tots.

Rep 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 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 per a ells una integració real i total en
aquesta societat.
2. Ajuda i cooperació internacional en programes de detecció precoç de la
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'audiología.
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.

5

Memòria 2012 - Fundació Pedro Salesa Cabo

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
Càritas 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 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 2012 s'ha mantingut:
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 l'11 de febrer de 2012
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 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: l'11 de gener, el 18 d'abril i
el 19 de setembre.

(*) Format per Personal voluntari de l'Institut Auditiu Salesa.
(**) Aquest treball és dut a terme per l’empresa CAF gestió, despatx de professionals
amb més de 15 anys d'experiència, especialitzats exclusivament en la gestió de
Fundacions i associacions.
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6. ACTIVITATS REALITZADES 2012
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:
La metodologia utilitzada per a la donació d'audiòfons és la següent: la Fundació
rep una sol·licitud a través d'un treballador/a social, el Comitè de la Fundació
analitza el cas i la possibilitat de concedir-li l'ajuda. La col·laboració es
materialitza a través d'una donació d'un o dos audiòfons.
Durant aquest any 2012, s'han donat 42 audiòfons a un total de 33
persones sordes amb escassos recursos econòmics. La valoració econòmica
d'aquestes donacions és de 27.479.-€.
Els beneficiaris han estat un 70% dones i un 30% homes. Respecte a l'edat
un 3% són nens i joves i un 97% són persones adultes.
Les persones beneficiàries d'aquests audiòfons han estat:
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
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DONACIONS AUDIOFONS 2012
DATA
NOM
NACIONALITAT EDAT
LOCALITAT
03.01.2012 MARIA
española
78
Corbera Llobregat
07.02.2012 ANGEL
española
82
Barcelona
23.01.2012 JESSICA ANABELespañola
31
Barcelona
25.01.2012 VICTORIA
española
76
Barcelona
13.03.2012 JOSE ANTONIO española
29
Barcelona
10.07.2012 MOHAMEED
marroqui
31
Barcelona
23.05.2012 EMILIA
española
73
Barcelona
25.05.2012 SOLEDAD
española
39
castelldefels
20.06.2012 EMILIA
española
73
Barcelona
30.06.2012 ROSA
española
59
Cornella
12/05/2012 JOSEFA
española
48
Sabadell
19.06.2012 JAUME
española
90
Sabadell
13.07.2012 JORGE ALBERTOcornella
63
Cornella
29.06.2012 MARIA
española
78
Corbera llobregat
13.07.2012 ROSER
española
88
Barcelona
27.08.2012 ENCARNACION española
81
Barcelona
20.09.2012 ELVIRA
española
79
Lleida
04.09.2012 JOSEFA
española
80
Barcelona
12.09.2012 BEGOÑA
española
48
Barcelona
02.10.2012 ANTONIO
española
42
Barcelona
03.10.2012 Mª ASSUMPTA española
67
Barcelona
22.10.2012 INES
guinea
10
Guinea
27.12.2012 ANDREA ANGELAespañola
34
Vilafranca Penedes
19.12.2012 VICENTE
española
81
Badalona
06.02.2012 ISIDORA
española
78
Madrid
02.04.2012 CARMEN
española
63
Alcala Henares
24.05.2012 JULIA ISABEL
española
83
Madrid
17.12.2012 NERESA
española
79
Madrid
26.12.2012 ADORACION
española
40
Madrid
26.12.2012 ALFONSO
española
59
Madrid
26.12.2012 MªDEL CARMEN española
34
Madrid
26.12.2012 ISAIAS
española
37
Madrid
28.12.2012 EMILIA
española
35
Madrid
TOTAL AUDIÒFONS

PROCEDENCIA
CONCEPTE IMPORT €
directo FS
1 Oticon
600,00 €
directo FS
1 widex
300,00 €
directo FS
1 widex
200,00 €
directo FS
1 Oticon
600,00 €
Cáritas Diocesana
1 widex
400,00 €
Cáritas Diocesana
1 siemens
100,00 €
CAP la mina
1 widex
500,00 €
Cáritas Diocesana
1 widex
300,00 €
CAP la mina
carcasa
177,00 €
directo FS
1 audifono siemens225,00 €
cap la serra- sabadell
1 audifono widex 300,00 €
directo FS
1 audifono salesa 400,00 €
directo FS
1 Phonak
100,00 €
directo FS
1 widex
400,00 €
directo FS
1 siemens
500,00 €
directo FS
1 audifono oticon 900,00 €
directo FS
2 Phonak
1.620,00 €
directo FS
1 Oticon
400,00 €
directo FS
1 phonak
540,00 €
AICE
2 siemens
1.600,00 €
directo FS
2 salesa
1.160,00 €
ONG mas que salud
1 phonak
200,00 €
EAP dreta example
2 oticon
1.760,00 €
directo FS
2 audifonos salesa770,00 €
Carmelitas Sgdo. Corazón1 Oticon
810,00 €
salesa madrid
1 Oticon
648,00 €
salesa madrid
1 Oticon
540,00 €
salesa madrid
2 audifonos salesa
2.167,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
2.167,00 €
Cáritas Diocesana
1 Oticon
1.100,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
1.914,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
1.914,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
2.167,00 €
42
27.479,00 €
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A finals d’any, queden 5 expedients de sol·licitud oberts pendents de la recepció
de documentació per poder passar al Comitè.
L'evolució de la donació d'audiòfons als llarg d'aquests últims anys ha anat
creixent, i més encara en aquests anys de crisi.
Nº audiòfons concedits
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2. BANC D'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 29 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 d'11 audiòfons.

3. ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'ONGD MES QUE SALUT
La ONG Més que Salut és una organització destinada a dur a terme projectes
integrals de cooperació per al desenvolupament. Entre els fins prioritaris de la
mateixa està la realització de projectes, assistència sanitària en campanyes i la
formació tècnica i científica per al progres cultural, social i econòmic de països
en desenvolupament, amb atenció singular a les demandes o necessitats
particulars de cada regió on actua.
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La nostra Fundació va col·laborar, a través de la cessió d'un audiòmetre model
MAICO MA51, en el I Congrés Mèdic- Odontològic que va organitzar l’ONG Més
que Salut a Bata (Guinea Equatorial) del 6 al 9 d'agost de 2012.
Així mateix, l'audiòmetre va poder ser utilitzat en la part assistencial del
projecte, que va consistir en:
•
•
•
•

Atendre els pacients i realitzar-los una audiometría.
Oferir informació referent a la deficiència auditiva i les seves
repercussions, resolent tots aquells dubtes que presentaven les famílies.
Facilitar un document amb respostes educatives generals perquè els
mestres i professors d'aquests nens disposessin de la informació.
Iniciar la creació d'una associació de pares i mares de nens sords (una
iniciativa pionera al país, iniciada pels propis pares i que l'entitat Més que
Salut recolçarà).

6.2 FORMACIÓ I BEQUES

1. XXV CURS TEORIC-PRÁCTIC D'AUDIOLOGIA
Els dies 8, 9 i 10 de febrer es va celebrar l'edició XXV del Curs d'Audiologia
organitzat pel Dr. Enrique Perelló i D. Enrique Salesa amb el patrocini de la
Fundació.
Van assistir-hi 27 professionals provinents de la República Dominicana,
Veneçuela, Itàlia, Argentina i diverses comunitats autònomes d'Espanya.
Per celebrar el XXV Curs es va comptar amb la participació del Dr. Robert W.
Keith, Professor emèrit del departament d'ORL de la Universitat de Cincinnati i
Professor Adjunt d'Audiologia del Departament de Ciències de la Comunicació i
Trastorns del Llenguatge de l'UB College of Allied Health. És membre fundador i
president de l'Acadèmia Americana d'Audiologia i va ser editor de la prestigiosa
revista “Ear and Hearing”.
El Dr. Keith va dissertar en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears sobre TRASTORNS DEL SISTEMA AUDITIU CENTRAL
en un acte en col·laboració amb la Societat Catalana d'ORL.
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2. CONCESSIÓ DE LA 2a BECA DE LA FUNDACIÓ
El 6 de març, el Sr. Enrique Salesa, president de la nostra Fundació, el Dr. Jordi
Cireres, director acadèmic del Màster de Lingüística Forense organitzat per
l'IDEC-IULA i el Sr. Antoni Rocamora, director de la Unitat de Ciències Socials i
de la Comunicació de l'IDEC-Universidad Pompeu Fabra, van acordar atorgar la
beca FUNDACIÓ SALESA a la participant de la 3a edició del Màster en Lingüística
Forense: Mónica Domínguez Bajo, en funció del seu expedient acadèmic.

11

Memòria 2012 - Fundació Pedro Salesa Cabo

3. PONÈNCIA DE LA FUNDACIÓ SALESA EN LA SOCIETAT CATALANA
D'ORL.
El Sr.E.Salesa va realitzar, el 12 d'abril, una ponència sobre les característiques
electroacústiques de l'audiòfon RITE en la Societat Catalana d'ORL.
A continuació va presentar un cas clínic sobre un pacient adaptat amb audiòfon
RITE (receptor del conducte), i per finalitzar va explicar els avantatges dels
audiòfons RITE respecte als audiòfons retro-auriculars convencional i els
audiòfons intraauriculars i intraconducte.
A més de la ponència del Sr. Enrique Salesa en la sessió de la Societat Catalana
d'ORL, també van presentar els seus casos clínics l'Hospital Universitari de
Tarragona Joan XXllI, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Universitari de
Bellvitge.
L'acte va estar presidit pel Dr. Jiménez Montoya, President de la Societat
Catalana d'ORL i moderat pel Dr. E. Amilibia.

4. SESSIÓ CIENTÍFICA A.E.L.F.A
L'Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia (A.E.L.F.A) va
celebrar el 5 de maig, una sessió científica sobre “Detecció i intervenció precoç
en els nens amb pèrdues auditives” que organitzava la vocalia de Catalunya en
la seu de l’A.E.L.F.A. a Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa, com a President de la Fundació, va realitzar una ponència
sobre “Actualització sobre la detecció precoç auditiva universal”. En aquesta
sessió també va intervenir l'equip del CREDA 3 del Baix Llobregat parlant sobre
“intervenció precoç en nens amb pèrdues auditives”.

5.
FUNDACIÓ
SALESA
INTERNACIONAL AELFA

PARTICIPA

EN

EL

XXVIII

CONGRÉS

La Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid va organitzar,
en col·laboració amb AELFA, el seu XXVIII Congrés Internacional que va tenir
lloc del 5 al 7 de juliol.
El lema del congrés I (investigació) + D (desenvolupament) + i (innovació) + P
(professió) va ressaltar el fet que l'excel·lència en l'exercici profesional sorgeix
de coneixements pràctics i experiència, però també de la investigació i la
innovació.
El Congrés va rendir, a més a més, homenatge a D. Enrique Salesa Batlle,
President d'Honor d'AELFA i President de la nostra Fundació, qui durant la seva
presidència efectiva de l'associació va donar a aquesta un definitiu impuls
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modernitzador i de la qual va sorgir la col·laboració AELFA-Universitats en la
difusió de la Logopèdia i l'Audiologia.
El Congrés va ser un lloc d'intercanvi i difusió de les noves aportacions i
desenvolupaments basats en: l'evidència científica en l'àmbit de l'avaluació–
intervenció i en la patologia de l'audició, veu, parla, llenguatge i comunicació.
Més de 350 congressistes van fer d'aquest certamen un èxit, participants de tots
llocs d'Espanya i també de Llatinoamèrica: Veneçuela, Perú, Xile, Brasil,
Argentina, Colòmbia, Cuba, etc...

6. TRACTAT D'AUDIOLOGIA
Durant tot l'any 2012, el Dr. E. Perelló i el Sr. E. Salesa, han estat treballant i
coordinant l'edició del nou Tractat d'Audiologia. Aquesta nova edició consistirà
en 31 capítols, 4 capítols més que en l'edició anterior. Així mateix, en el prefaci,
es rendeix homenatge a la trajectòria professional del Dr. Bonavida.

6.3 DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ i CAPTACIÓ DE FONS

1. CONFERÈNCIES INFORMATIVES
La Fundació va reiniciar un any més, la Campanya SALESA per a la
conscienciació de la importància de la salut auditiva en la tercera edat, a través
de la realització de conferències en diferents centres cívics i parròquies:
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1.1. CONFERÈNCIA ROTARY CLUB EIXAMPLE
El 30 de gener de 2012 vam ser convidats pel Rotary Club a fer una conferència
informativa sobre “El món de l'audiologia i la Fundació Pedro Salesa Cabo”.
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 l’exposició excessiva dels joves als reproductors mp3 i el
perill de patir sordesa professional en un futur pròxim. D'altra banda, també es
va tractar el problema dels acúfens o tinnitus.

1.2 CONFERÈNCIA A LA LLAR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA CECÍLIA
El 21 de Febrer vam ser convidats per la “LLar de la Parròquia de Santa Cecília”
on el Sr. E. Salesa, va realitzar una conferència informativa sobre “Com superar
les barreres auditives”.

1.3 CONFERÈNCIA EN EL ROTARY CLUB DE SÀRRIA
El dilluns 27 de gener, es va sol·licitar a la Fundació, per part del Rotary Club,
donar una conferència informativa sobre “El món de l'audiología i la Fundació
Pedro Salesa Cabo”. La conferència va tenir lloc en el marc de la reunió del
Rotary Club a l'Hotel Princesa Sofía de Barcelona.

1.4 CONFERÈNCIA INFORMATIVA “COM SUPERAR LES BARRERES
AUDITIVES?” AL CENTRE CÍVIC SÀRRIA
El 17 d'abril, el Sr.E.Salesa va fer una conferència informativa sobre “Com
superar les barreres auditives” al Centre Cívic Sarrià, l'antiga casa històrica
d'Eduardo Comte propietari de"El Segle", els mítics grans magatzems de
Barcelona, precursors de les grans superfícies comercials dels nostres temps.
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En la conferència informativa, el Sr.E.Salesa va explicar als assistents com
funciona la nostra oïda, per què es produeix una pèrdua auditiva i quines
solucions existeixen en el mercat. També va explicar els problemes derivats dels
sorolls interns o acúfens (tinnitus) i solucions pal·liatives. Una altra de les grans
preguntes van ser els complements auditius per escoltar la televisió amb
nitidesa.
1. 5. CONFERÈNCIA INFORMATIVA SOBRE ELS ACÚFENS
El Sr. Enrique Salesa va realitzar una conferència informativa sobre “Les últimes
novetats en el tractament audiològic dels acúfens” organitzada per l'Associació
de persones afectades per tinnitus (APAT) el passat 25 de maig.
La conferència va repassar les recents aportacions sobre les distintes causes que
provoquen els acúfens i les seves solucions pal·liatives. També va fer una relació
entre la presència d'acúfens i les lesions produïdes per un excés d'exposició al
soroll. La Fundació Salesa treballa per conscienciar els usuaris de reproductors
de mp3 dels seus riscos. Al final, va explicar els resultats de l'aplicació del
Tinnitus Retraining Therapy (TRT) i l'experiència de més de 30 anys amb
aquesta teràpia del Sr. Enrique Salesa.

1.6 LES PÈRDUES AUDITIVES NO SÓN UN PROBLEMA, SI ES TRACTEN A
TEMPS
El 12 de juliol, el Sr. Enrique Salesa, va realitzar una conferència informativa en
l'Associació “UTOPIA pel Lleure i Cultura” de CC.OO.
En la conferència informativa es va informar de la importància d'acudir a un
professional titulat i es va conscienciar als assistents de la importància de la
salut auditiva. El Sr. Salesa va explicar que, en recents estudis, s'ha constatat
que de mitjana es tarden uns 10 anys a acudir a un especialista des dels primers
símptomes tals com: pujar el volum del televisor o no comprendre les paraules,
entre d’altres... Aquest temps és crucial per a la seva bona recuperació. “Les
pèrdues auditives no són un problema, si es tracten a temps. Com més tard a
solucionar-los, la seva recuperació serà més difícil. L'audició pot comparar-se
amb els músculs: si deixa d'estimular-se es tornen flàccids. En l'audició pasa el
mateix, si no s'estimula deixa de funcionar correctament” va concloure la
conferència el Sr. Enrique Salesa.
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1.7 CONFERÈNCIA INFORMATIVA AL CENTRI CÍVIC JOAN OLIVER
El 16 d'octubre, es va realitzar una nova conferència informativa titulada “Com
superar les barreres auditives?”al Centre Cívic Joan Oliver de Les Corts de
Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa va explicar als assistents com funciona la nostra oïda,
causes que provoquen la pèrdua auditiva i la incidència que té aquesta en la
tercera edat. A més a més, va explicar els avanços tecnològics dels audiòfons
digitals i els seus avantatges. Va finalitzar la conferència amb uns consells bàsics
i va respondre a l'animat debat.

1.8 CONFERÈNCIA INFORMATIVA AL CENTRE CÍVIC RIERA BLANCA
El 6 de novembre, la Fundació, dins la Campanya SALESA per a la conscienciació
de la importància de la salut auditiva en la tercera edat, va realitzar una nova
conferència informativa titulada “Com superar les barreres auditives?”al Centre
Cívic Riera Blanca de Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa va explicar als assistents com funciona la nostra oída,
causes que provoquen la pèrdua auditiva i l’incidència que té aquesta a la
tercera edat. A més a més va explicar els avanços tecnològics dels audiòfons
digitals i els seus avantatges. Va finalitzar la conferència amb uns consells
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bàsics: acudir al metge, realitzar un estudi audiològic anual, i posar-se un
audiòfon si és necessari.
Va explicar que el Dr. Adrian Davis, director dels programes de “screening”
auditiu del Regne Unit, va informar en la seva conferència magistral al Congrés

Adult Hearing Screening celebrat a Como (Itàlia) Al mes de Juny del 2012, que
les persones afectades de pèrdua auditiva tarden, 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 en la vida normal. Per això, és tan important realitzar aquest estudi
audiológic anual.

1. 9 CONFERÈNCIA EN EL CENTRE CÍVIC LA TEIXONERA
El 21 de novembre, el Sr. Enrique Salesa, va realitzar una conferència
informativa sota el titol “Com superar les barreres auditives” en el Centre Civic
La Teixonera.
1.10 CONFERÈNCIA INFORMATIVA EN CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
El 22 de novembre, la nostra Fundació va realitzar una conferència informativa
titulada “Com superar les barreres auditives” al Centre Cívic Can Castelló del
barri de Sant Gervasi de Barcelona.
En la conferència, el Sr. Enrique Salesa va resoldre dubtes als assistents.
Preguntes freqüents dels pacients que tenen pèrdues auditives són:
- Per què sento, però no entenc algunes paraules?
- Poden afectar-me les piles tant de temps en el cap?
- És dolent el cerumen?
- Si tinc una pèrdua auditiva pròpia de l'edat, augmentarà gaire
ràpidament?
- Tinc un soroll intern, què he de fer?
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- Per què en un restaurant no entenc res de la conversa amb els meus
familiars?
Aquestes són algunes de les preguntes que van realitzar els assistents a la
conferència, i que com a usuari d'audiòfon i professional titulat amb àmplia
experiència va poder respondre.

2. CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ SALUT AUDITIVA
Gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Comerciants del Mercat de La
Concepció, i amb el suport de l'Institut Salesa, la Fundació vol conscienciar
sobre la importància de la salut auditiva, per això, ha iniciat aquesta Campanya
al Mercat de La Concepció de Barcelona.
Aquesta Campanya consisteix a realitzar un estudi audiológic gratuït per a totes
aquelles persones que ho desitgin, en el seu de l'Institut Salesa.
El Dr. Adrian Davis, director dels programes de “screening” auditiu del Regne
Unit, va manifestar en la seva conferència magistral al Congrés Adult Hearing
Screening celebrat a Como (Itàlia) al mes de juny del 2012, que les persones
afectades de pèrdua auditiva tarde,n 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 en
la
vida normal. Per això, hem d'insistir a la població perquè aquestes proves es
realitzin anualment.

3. ADHESIÓ A L'ANY EUROPEU DE L'ENVELLIMENT ACTIU
La Fundació s'ha adherit, aquest any 2012, a la commemoració de l'Any Europeu
de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions comprometent-se a:
1. Treballar perquè en el procés d'envelliment totes les persones,
independentment de les seves capacitats i condicions físiques i materials, tinguin
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la possibilitat de desenvolupar al màxim la seva independència, autonomia i
capacitat de participació.
2. Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de l'envelliment actiu, de la
necessitat d’adoptar estils i hàbits de vida saludables, i de planificar aquest
procés al llarg del cicle de la vida.
3. Reconèixer l'experiència i la important contribució social de les persones
majors en la societat i mantenir la seva participació com un actiu fonamental de
la ciutat, promovent les relacions solidàries entre generacions.
4. Promoure una ciutat per a totes les edats, que té en compte les aportacions
de les persones majors a favor de la millora de la qualitat de vida del conjunt de
la ciutadania.

4. CONFERÈNCIA INFORMATIVA EN FIRA GRAN
Els dies 10, 11, 12 i 13 de maig es va celebrar a Barcelona el saló de Fira Gran
de Catalunya. Aquest certamen engloba tota l'oferta de serveis específica per a
majors de 65 anys.
En la seva 14 edició, el Sr. Enrique Salesa, va realitzar una conferència
informativa sobre “Com superar les barreres auditives?”. Una conferència per
aprendre com funciona la nostra oïda, desvetllar les causes de la pèrdua auditiva
per l'edat i quines solucions existeixen en el mercat.

5. ACCIONS DE DIVULGACIÓ A TRAVÉS DEL QUADERN DIVULGATIU
Durant el mes d'octubre, es va realitzar un enviament del Quadern divulgatiu
“ Com superar les barreres auditives” junt amb una carta explicativa del
pograma d'ajudes de la Fundació a 300 treballadors socials dels Centres
d'Atenció Primària de Barcelona.
S'ha continuat repartint el pòster 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 2011
Amb l'objectiu d'explicar les activitats que any rere any va realitzant la Fundació,
es va enviar la memòria del 2011 a professionals del sector, a entitats i
col·laboradors.

7. PRESÈNCIA
COMUNICACIÓ:

DE

LA

FUNDACIÓ

EN

DIFERENTS

MITJANS

DE

7.1 Article del Sr. Enrique Salesa sobre “AUDICIÓ: PRESBIACUSIA: PER
ESCOLTAR MILLOR….” en el núm. 28 de la Revista Salut Total – Metges i
Medicines.

7.2. ENTREVISTA DEL SR. ENRIQUE SALESA en el programa DIVENDRES
de TV3
El 8 de Març, el Sr. Enrique Salesa va ser l'invitat especial en el magazin de la
tarda del programa el DIVENDRES de TV3.
El Sr. Salesa va explicar el funcionament de l'oïda, el gran descobriment de les
otoemisions acústiques i es va poder comprovar en directe els decibels que
suporten els joves amb els reproductors de música amb la sintonia del
programa. El Sr. Enrique Salesa va explicar la gran preocupació que té la
Fundació Salesa per l'ús dels reproductors de música pels joves i va recomanar a
la indústria posar limitadors de so.
En la segona part de l'entrevista amb els periodistes Xavi Coral i Nuria Coll, el
Sr. Enrique Salesa va explicar què són els acúfens i com poden trobar una
solució pal·liativa. Va comentar que la ratapinyada és un dels animals amb l'oïda
més desenvolupada.
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Al final de l’entrevista va explicar les diferències entre audiòfons i les noves
tecnologies que han aparegut. Com a acte de normalització, i amb ganes de
superar la seva pèrdua auditiva, el Sr. Enrique Salesa va ensenyar l'audiòfon
que utilitza.

Presència en altres publicacions:
−

Directori de Fundacions de l'Associació Espanyola de Fundacions.

−

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 2012 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 la pàgina del mes de desembre
s'expliquen els objectius i principals activitats de la Fundació.
Amb aquesta acció es vol arribar a mes de 16.000 persones, entre professionals
i usuaris.
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10.- CAPTACIÓ DE FONS
Durant l'any 2012 ens han concedit les subvencions següents:
Aprovades:

FUNDACIÓN ROMANILLOS
Projecte “Ajudant als nostres majors”
Aportació: 10.000,00€

- La CAIXA:
Projecte: “Curs teòric-pràctic d'Audiologia”
Aportació: 2.350€

- BANCA CÍVICA:
Projecte: “Superar les barreres auditives: campanya de donació d'audiòfons”.

Aportació: 147.-€

- FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS
Projecte: “Sordesa en la Tercera Edat”
Aportació: 1.000,00€

- FUNDACIÓ CARMEN I Mª JOSE GODÓ
Projecte “Sentir per comunicar”
Aportació: 5.900,00€
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6.4 ALTRES ACTIVITATS

1. REUNIÓ ANUAL DE PATRONAT
El dissabte 11 de febrer es va celebrar la reunió Anual de Patronat on es van
explicar les activitats realitzades i els resultats de l'any 2011, que van ser
comentats i aprovats pels Patrons.

2. REUNIONS DE L'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
l'11 de gener, el 18 d'abril i el 19 de setembre per fer un seguiment de les
activitats i pressupost de la Fundació.
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7. RESULTATS ECONÒMICS 2012
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6. A
6. A
8. ACTIVITATS PREVISTES 2013
Les activitats del 2013 es centren en:

ASSISTENCIAL
A 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.- Organització del XXVI Curs d'Audiologia:
Tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de Febrer del 2013 i comptarà amb la participació
d'especialistes en audiologia.
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:
I.-Sessió de conferències “Com superar les barreres auditives”
Es seguirà la feina de realitzar distintes 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. Edició d'un nou tríptic de la Fundació.
Es realitzarà una re-edició de 4.000 unitats del nou tríptic de la Fundació en
castellà i català.
III. Celebració del 10è aniversari de la Fundació.
Amb motiu del 10è aniversari de la Fundació es vol organitzar un concert
benèfic.
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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,..).
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
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