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1. CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts amics i amigues;
Tens a les teves mans la Memòria d'Activitats de l'any
2017.Podem dir que ha estat un any de continuïtat en tots els
nostres projectes.
A nivell assistencialhem donat 34 audiòfons, el que suposa ja
una ajuda a 365 persones per millorar la seva audició i la seva
inserció social. Aquest projecte el realitzem en xarxa amb
institucions de salut públiques i ongs.
La formació segueix sent una àrea que creiem summament important, de manera que
la Fundació ha estat present en congressos internacionals com l’AUDIOLOGY NOW 2017
a Indianapolis i ha participat en la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de
l'Esport de Blanquerna realitzant la clausura del Simposi "La presbiacúsia: una mirada
interdisciplinària".
A nivell divulgatiu s'han seguit realitzant xerrades, presència en fires, repartiment de
material informatiu, perquè creiem que amb la divulgació es contribueix a la prevenció.
Tot aquest treball es pot dur a terme gràcies al finançament rebut de donants privats i
de les subvencions públiques i privades, així com de la inestimable ajuda de tot l'equip
de voluntaris.
A tots, moltes gràcies!

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 dels mitjans per aconseguir pal·liar la
seva deficiència auditiva, així com 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. Oferir 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. Concedir 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-hi per comunicar,
comunicar per escoltar,
escoltar per estimar.”

4

MEMÒRIA ACTIVITATS 2017

3. ÒRGANS DE DIRECCIÓ
El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per 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 al 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. Està classificada com a fundació benèfica de tipus
assistencial.
✓
La Fundació és sòcia de la COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS,
entitat que representa els interessos de les fundacions a Catalunya, comptant amb més
de 500 fundacions associades, de tots els àmbits: social, educatiu, d’investigació i
recerca, cultural, mediambiental, sanitari, etc.

5. ORGANITZACIÓ
L’estructura executiva de la Fundació en el 2017 s’ha mantingut:
Patronat

Equip Executiudel Patronat

1 Responsable
executiva (**)

Equip Tècnic (*):
1 audiólog i 1 tècnic

1 Responsable
comptable (*)

El Patronat, òrgan directiu de l'entitat, es va reunir l’1 de juny de 2017 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 enviats des de
l'equip executiu del Patronat.
L'equip executiu del Patronat està format per dos patrons i la responsable executiva
de l'entitat. Durant tot l’any es reuneixen periòdicament per realitzar el seguiment del
pressupost i activitats de la Fundació.

(*) 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.
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6. ACTIVITATS REALITZADES 2017
Per tal 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’AUDIÒFONS:
Durant aquest any 2017 s'han rebut 35 sol·licituds d'ajuts, de les quals s'han
donat 34 audiòfons a un total de 29 persones sordes amb escassos recursos
econòmics.
La valoració econòmica d'aquestes donacions ascendeix a 22.661,05.-€. Una part
d'aquests audiòfons provenen del Banc d'Audiòfons. S'ha desestimat 1 expedient per
no reunir els requisits.
Les persones beneficiàries d'aquests audiòfons han estat:
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Els beneficiaris han estat un 55% de dones i un 45% d’homes. Pel que fa a l'edat,
el 99% són persones adultes.
Opinió d'alguns dels beneficiaris:
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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 al llarg d'aquests últims anys ha estat la següent:
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2. BANC D’AUDIÒFONS
Aquest any hem intensificat la campanya de donació d'audiòfons i hem renovat els
tríptics informatius.

Durant l'any 2017 s'han rebut la donació d'11 audiòfons per diferents persones i
entitats que han volgut ajudar a la Fundació i contribuir al fet que el major 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, després d'haver posat 13 audiòfons del banc, queden en existències un
total d'11 audiòfons.
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3. PROJECTE RADARS de l’Ajuntament de Barcelona
RADARS és una xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, comerciants,
persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als barris. 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 d'aquesta xarxa.
Així mateix, la Fundació ha atès tots els casos derivats dels Centres d'Atenció Primària
(CAPS).

La ciutat de Barcelona té una població de 1.610.427
deinternacional
les quals el 11,5% tinença més de
- persones
A nivel
75 anys i el 31,3% d'aquestes, viuen sols.
Moltes d'aquestes persones han triat continuar vivint a
casa, sols o acompanyats, i davant el repte que
suposa garantir la seva seguretat i benestar,
l'Ajuntament, conjuntament amb els recursos i teixit
associatiu dels barris, desenvolupa el Projecte Radars
des d'any 2008.

4. DONACIÓ DE MATERIAL
El Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona
disposa d'un equip Duet de la signatura Intelligent Hearing Systems finançat en part
per la Fundació Pedro Salesa Cabo.
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6.2 FORMACIÓ I BEQUES
1.AUDIOLOGY NOW 2017, INDIANÁPOLIS (USA) DEL 5 AL 8 D’ABRIL

El Vicepresident de la Fundació, Sr. Pedro Salesa, va acudir al Congrés Audiology
Now2017, celebrat a Indianapolis del 5 al 8 d'abril.
El Congrés és la reunió més gran de l'any de professionals de la salut auditiva que
avaluen, diagnostiquen, tracten i manegen la pèrdua de l'audició, el tinnitus i els
trastorns de l'equilibri en els nadons, nens i adults.
Rebekah F. Cunningham, PhD, presidenta del Comitè del Programa, va donar la
benvinguda al congrés Audiology Now! 2017
Hi va haver més de 600 sessions educatives, cursos per a expositors, ponències de
investigació, cartells i cursos sobre una àmplia varietat de temes relacionats amb
l'audiologia.

2. SIMPOSI "LA PRESBIACUSIA: UNA MIRADA interdisciplinària"
El President de la Fundació, el Sr. Enrique Salesa, va ser convidat per la Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna a realitzar la clausura del
Simposi "La presbiacúsia: una mirada interdisciplinària" que es va celebrar el 26 i 27
de maig.
La presbiacúsia és una malaltia complexa i infradiagnosticada amb una etiologia
multifactorial. És l'alteració sensorial més freqüent en la gent gran, i pot tenir efectes
perjudicials tant sobre la qualitat de vida com sobre el benestar psicològic.
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3. CONFERÈNCIA DIVULGATIVA "ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE"
El 21 de setembre la Fundació va realitzar una conferència informativa sobre
"Envelliment actiu i saludable" al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona.
L'envelliment no ha de ser un obstacle per gaudir d'una qualitat de vida. Tot i que el
procés natural d'envelliment no es pugui evitar, l'objectiu és preparar les persones per
encarar la vellesa de la forma més activa i saludable.
La conferència es va iniciar explicant per què es produeix una pèrdua auditiva i
recordant el funcionament intern de l'òrgan auditiu. El Sr. Pere Salesa va acabar
la conferència amb uns consells i explicant les ajudes que concedeix la Fundació a
les persones amb escassos recursos.
A continuació es va produir un animat debat al voltant de la rehabilitació auditiva.

4. MOSTRA D’ENTITATS DEL CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
La Fundació va participar el passat dissabte 25 de novembre a la "MOSTRA
D'ENTITATS" que va organitzar el Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona.
La Mostra es va fer en col·laboració amb Barnavasi, el mercat i l'associació de Veïns
de Sant Gervasi.
La Fundació va disposar d'un estand on es van fer audiometries i es va explicar la
importància de realitzar periòdicament 1 audiometria per saber l'evolució de la
hipoacúsia o sordesa pròpia de la tercera edat.
Així mateix, es va explicar a la gent que "la hipoacúsia és el tercer problema crònic
propi de la tercera edat". Aquests pacients, no diagnosticats, pateixen un aïllament
progressiu, i en molts casos renuncien indegudament a una positiva adaptació de
pròtesis auditives que els permetria un feliç incorporació a la vida social.
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5. EL TRACTAT D’AUDIOLOGIA
El TRACTAT D'AUDIOLOGIA, editat per Elsevier Masson, en la seva segona edició ha
seguit venent durant tot l'any, arribant als 184 exemplars venuts, d'ells 84 s'han
venut a nivell nacional i 100 a nivell internacional.
Detall de les vendes de la 2a edició:

Entre la primera i la segona edició Elsevier ha venut 4.045 exemplars.

La venda es realitza principalment en
països llatinoamericans com ara
Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia,
Costa Rica, Hondures, Mèxic, Perú,
Veneçuela,
Uruguai,
Equador,
Paraguai i Puerto Rico i en països
europeus: Luxemburg, Portugal i
Espanya.
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6.3 DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1.

ACCIONS INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ A TRAVÉS 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:
DIA INTERNACIONAL DE
CONSCIENCIACIÓ DEL SOROLL

UNA FINESTRA A LA COMUNICACIÓ
HUMANA

El Dia Internacional de Conscienciació del
Soroll se celebra cada any l'últim dimecres
d'abril per donar a conèixer i sensibilitzar
la ciutadania de la importància de la
prevenció de la contaminació acústica per
evitar malalties associades al soroll, entre
elles la sordesa, i millorar la qualitat de
vida de la població.

"The Frecuency Following Response
A Window into Human
Communication” Resposta de
Seguiment de Freqüència. Una finestra a
la comunicació), de Nina Kraus i
col·laboradors.
Considerem molt important aquest nou
llibre recentment publicat.

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES
La Fundació es fa ressò i divulga la campanya de FIAPAS.
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EL SOROLL DEL TRÀNSIT, TAN PERJUDICIAL PER A LA SALUT COM LA
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Divulgació de l'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona en què s'estima per
primera vegada l'impacte que tenen la planificació urbana i el transport sobre la salut
dels habitants.

2. MATERIAL DIVULGATIU
Durant tot l'any s'ha seguit repartint material divulgatiu (tríptics i quaderns) de la
Fundació per tal de sensibilitzar sobre la importància de la prevenció en l'audició.

3. ELABORACIÓ I ENVAMENT 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 2016 a professionals del sector, entitats i col·laboradors.

4. APARICIÓ AL CALENDARI ANUAL 2018 INSTITUT SALESA
La Fundació apareix en el calendari anual que edita l'Institut Salesa i que s'envia a
otorinolaringòlegs i als clients, col·laboradors, etc. A 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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6.4 CAPTACIÓ DE FONS
1. SUBVENCIONS REBUDES
La Fundació durant l'any 2017 s'ha presentat a diferents convocatòries d'ajuts per
finançar els seus projectes. Hi ha rebut ajudes de les següents institucions:
Públiques:

Privades:

2. ACTES SOLIDARIS

CONCERT SOLIDARI ABBEY'S BEAT
La Sala B Luz de Gas va acollir el 9 de març un nou concert a benefici de la Fundació.
Aquest any vam comptar amb el grup Abbey 's Beat, que va mostrar el seu costat
solidari i ens va oferir una gran actuació, amb un ampli repertori que va aconseguir
animar i posar a ballar a les més de 150 persones que hi van assistir.
17
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Gràcies a la col·laboració desinteressada d'Abbey 's Beat, la cessió de la Sala Luz de
Gas, tota la recaptació ha anat destinada a la compra d'audiòfons per a gent gran en
situació de vulnerabilitat social.
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7.RESULTATS ECONÒMICS 2017
CTIVIDA REALIZADAS 2012
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8. ACTIVITATS PREVISTES 2018
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, etc.

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...).
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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 de l’altra banda cercar noves
vies de finançament per recaptar fons.

CAPTACIÓ DE FONS:

I. Sol·licitud de subvencions.
Presentació dels projectes de la Fundació a diferents convocatòries de subvencions.
II. 5è Concert “Fundació Salesa”
Amb motiu del XVè aniversari de la Fundació, s'organitzarà un nou concert, amb els
objectius de sensibilitzar sobre el tema de l'audició i recaptar fons per a l'entitat.
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DADES DE CONTACTE:
FUNDACIÓ PEDRO SALESA CABO
Gran Via de les Corts Catalanes, 623
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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