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ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA  

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ENTITAT 

 
NOM: ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE MENORCA 

CIF: G57587321 

CARRER: Santa Rita, 22, 1r.                                           

C.P.: 07730 

MUNICIPI: Alaior (Menorca) 

PRESIDENT: Andrés Cardona Bosch  

NIF: 41739064K 

NATURALESA JURÍDICA: Associació sense ànim de lucre 

ACTIVITAT: Serveis socials, Atenció a persones sordes 

REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA CAIB: Núm. 3449, Secció Primera 

REGISTRE INSULAR DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA:  Núm. 

612 

CENS D’ENTITATS JUVENILS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA: ME 46 

 

PRESENTACIÓ 

 
L'Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME) és una organització no governamental 

(ONG) i sense ànim de lucre, que neix a l'any 1998, a iniciativa d'un grup de persones sordes, 

oberta a la participació de famílies, professionals i amics dels sords. 

 

ASSORME pertany a la xarxa del moviment associatiu de persones sordes, és membre de la 

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB) i la Confederació Estatal de Persones 

Sordes (CNSE), que està representada a la Federació Mundial de Sords, al Consell Rector de 

l'IMSERSO, a la Junta del Reial Patronat de Prevenció i Atenció a Persones amb Minusvalia, al 

Patronat de la Fundació ONCE i al Comitè Estatal de Representants de Persones amb 

discapacitat (CERMI). 

 

També forma part del Patronat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca 

(FPDM) que gestiona els serveis destinats a les persones amb discapacitat per tal de fer front a 

les seves necessitats socials, laborals, etc., formada pel Consell Insular de Menorca, tots els 

Ajuntaments de Menorca i entitats que tenen per objecte el desenvolupament d’activitats i/o 

programes de sensibilització de la societat entorn les discapacitats. 

 

ASSORME està situada al local social al Centre Cívic Santa Rita, des de l’any 1999, gràcies a la 

cessió per part de l’Ajuntament d’Alaior. 

 

Amb la finalitat d'aconseguir els seus objectius ASSORME manté línies de col·laboració amb 

entitats i institucions, tant públiques com privades, promou la participació juntament amb 

l'Administració Pública de les pròpies entitats representatives de la discapacitat en tots els 

processos de presa de decisions que guardin relació amb els seus drets, propiciant la participació 

social i política activa de les persones sordes. 

 

 

mailto:assorme@assorme.org


 

 

ASSORME. Carrer Santa Rita, 22, 1r. 07730 Alaior. 
971371535 · 618635941 · assorme@assorme.org  

 
 

PRINCIPIS 

 

a) Respecte a la pluralitat i diversitat dels seus associats, a la vegada que neutralitat i no 

vinculació a cap ideologia.  

b) Transversalitat en totes les seves actuacions, tenint en compte la diversitat de les persones 

sordes a les quals adreça les seves accions i les seves necessitats específiques.  

c) Participació igualitària entre dones i homes en els processos de presa de decisions.  

d) Autonomia, independència i protagonisme de les persones sordes.  

e) Adhesió als principis proclamats a la Declaració Universal dels Drets Humans, a al 

Convenció dels Drets de la Infància, a les Declaracions i Convencions sobre Drets 

Lingüístics i en els convenis, Recomanacions i altres normes que d’ells se’ns deriven.  

FINALITATS I ACTIVITATS 

 

ASSORME assumeix la representació i defensa dels interessos de les persones sordes -amb 

independència de les diverses situacions individuals- i les seves famílies, del seu àmbit territorial, 

l’efecte del qual té les finalitats i desenvolupa les activitats següents: 

 
a) Representar a nivell de dit àmbit a les persones que l’integren, per això participarà en els 

fors socials i organismes públics oportuns.  

 

b) Treballar per millorar la qualitat de vida de les persones sordes i de les seves famílies en 

els àmbits familiar, infantil, educatiu, sanitari, laboral i en qualsevol altre.  

 

c) Treballar dins del seu àmbit d’actuació per aconseguir un marc legal que permeti la plena 

igualtat i participació social de les persones sordes. Per això mantindrà relaciones 

adequades amb els Organismes i Administracions Públiques del seu àmbit, aportant 

quantes peticions, informes, estudis i suggeriments siguin oportunes.  

 

d) Treballar per aconseguir el 

reconeixement legal i social 

adequat per a la Llengua de 

Signes Espanyola i Llengua de 

Signes Catalana i impulsar la seva 

investigació i difusió.  

 

e) Impulsar el ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema educatiu, 

fomentant el bilingüisme - biculturalisme.  

 

f) Promoure l’accés a la formació i al treball de les persones sordes en igualtat d’oportunitats 

amb la resta de la ciutadania.  

 

g) Fomentar l’autonomia i la independència de les persones sordes i l’eliminació de les 

barreres de comunicació i procurar la incorporació de les persones sordes a la nova 

societat de la informació i la comunicació.  

 

h) Potenciar i donar continuïtat als serveis d’intèrprets de Llengua de Signes en tots els 

àmbits de la vida social i vetllar per l’adequada formació de les persones intèrprets.  
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i) Fomentar i dinamitzar les activitats culturals dins del moviment associatiu de persones 

sordes en especial les relacionades amb la història, la cultura i la llengua de la comunitat 

sorda.  

 

j) Sensibilitzar la societat sobre les necessitats i demandes de les persones sordes i de les 

seves famílies així com de les entitats en les quals aquestes s’integren, a través de 

polítiques de comunicació i difusió.  

 

k) Fomentar la investigació sobre qualsevol tema d’interès per millorar la situació social i la 

qualitat de vida de les persones sordes i de les seves famílies.  

 

l) Assumir la defensa i representació d’aquells sectors que presenten una realitat específica 

dins de la comunitat sorda per motius de gènere, edat, discapacitat, orientació sexual, 

ètnia, desplaçaments migratoris o altres causes que la societat canviant en què vivim 

generi.  

 

m) Col·laborar amb les entitats públiques i privades en llurs objectius o programes que siguin 

afins als d’ASSORME.  

 

n) Quantes altres funcions consideri necessàries l’assemblea general o resultin dels estatuts.  

Per a la consecució dels anteriors fins i desenvolupament de les activitats citades, ASSORME 

comptarà amb els mitjans personals i materials adequats i amb l’organització idònia, podent 

promoure la constitució d’entitats o participar en les ja constituïdes quan resulti convenient a tals 

efectes.  

 

Les activitats que realitza ASSORME no estan restringides exclusivament a beneficiar els seus 

membres associats, sinó obertes a qualsevol possible beneficiari que reuneixi les condicions i 

caràcters exigits per l’índole dels seus propis fins.  

ÒRGANS DE GOVERN 

ASSORME compta amb 40 persones associades, els seus òrgans de govern són la Junta 

Directiva i l'Assemblea, formades per persones sordes. 

 

ASSORME es regeix per criteris democràtics i pluralistes, prevalent el règim de majories en tots 

els seus òrgans: 

 

Pluripersonals: l'Assemblea General i la Junta Directiva 

Unipersonals: la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria General. 

 

ASSEMBLEA GENERAL: és l'òrgan suprem de govern de l’Associació i està compost per totes les 

persones associades. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA: és l'òrgan de representació de l’entitat i exerceix totes les funcions no 

reservades en exclusiva a l'Assemblea General, estant compost entre sis i onze membres 

pertanyents cadascun d'ells a una de les Associacions federades, a les quals representaran en 

l'exercici del seu càrrec. 

 

Els càrrecs de la Junta Directiva d’Assorme exerceixen els seus càrrecs de forma voluntària. 
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En la sessió extraordinària de l'Assemblea General que va tenir lloc el 17 de juliol de 2015, es van 

adoptar, entre uns altres, els següents acords: 

 

Nomenar una nova Junta Directiva, la composició de la qual és la següent: 

 

▪ Andrés Cardona Bosch, amb DNI 41739064K, que exerceix les funcions de President. 

▪ Francisco Javier Fernández de Salort, amb DNI 41494415T, que exerceix les funcions de 

Vicepresident. 

▪ Víctor Arguimbau Bagur, amb DNI 41743059Z, que exerceix les funcions de Secretari 

General. 

▪ Joan Mascaró Taltavull amb DNI 41510369S, que exerceix les funcions de Vocal. 

▪ Marcos Pons Sansaloni, amb DNI 41739443D, que exerceix les funcions de Vocal. 

MOVIMENT ASSOCIATIU DE PERSONES SORDES 

 

La comunitat sorda s'ha dotat al llarg dels anys d'una organització pròpia, la base de la qual són 

les associacions. A través d'elles les persones sordes participen en la vida de la comunitat i en les 

activitats per complir els seus objectius, donant resposta a les seves necessitats i, així repercutir 

en la millora de la seva qualitat de vida. Per això, per fomentar la participació de les persones 

sordes és imprescindible impulsar la vida i l'autonomia de les associacions. És important que 

aquestes entitats organitzin activitats internes amb tendencia al foment de l'autonomia de les 

persones sordes, a la informació sobre els seus drets, al coneixement de la història de la 

comunitat sorda i dels seus objectius actuals. Però igualment han d'estar presents en la vida 

social, cultural, laboral… transmetent a la societat una imatge positiva de les persones i de la 

comunitat sorda. 

 
Participació a la xarxa del moviment associatiu de persones Sordes a nivell estatal i/o autonòmic 
 

 
 
Assistència i participació en LXXI Assemblea General de la 
Confederació Estatal de Persones Sordes, a Madrid, el 17 
de juny de 2017. 
 
També en les reunions del Consell Autonòmic de la CNSE 
que va tenir lloc a Madrid, el dia 1 d’abril de 2017 i a Múrcia 
els dies 23 al 25 de novembre. 
 

 
75è Aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Mallorca 
 
L’Associació de Persones Sordes de Mallorca (APSM), en el 

transcurs de l’any 2017, ha celebrat els 75 anys de lluita pels 

drets de les persones sordes. L’APSM, fundada per Margalida 

Jofre i Roca; primera dona que fundà una associació a Espanya, 

actualment compta amb uns 100 socis, juntament amb la 

col·laboració de FSIB i institucions, tant públiques com privades, 

han portat a terme diversos actes commemoratius, que 

principalment tingueren lloc a finals de juliol i a principis d’agost 

en els quals hi assistiren representants d’ASSORME. 
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DIA NACIONAL DE LLENGUA DE SIGNES 

 
El Dia Nacional de les Llengües de Signes, aprovada pel Govern Espanyol l’any 2014, es celebra 

anualment durant la segona quinzena del mes de juny. La data concreta és el 14 de juny, pel 

motiu d’aquest mateix dia de l’any 1936 es constituí la Confederació Estatal de Persones Sordes - 

CNSE, principal entitat representativa del moviment associatiu de persones sordes d’àmbit estatal.  

 

Enguany, s’ha celebrat la tercera edició de manera especial, aprofitant que coincideix amb el 

compliment dels 10 anys de reconeixement de les llengües de signes com a llengües oficials a 

Espanya (Llei 27/2007), dedicada a l’educació, un dels àmbits en què la llengua de signes no es 

troba incorporada al sistema educatiu perjudicant l’equitat i la inclusió educativa de l’alumnat sord. 

 

Des d’ASSORME, juntament amb la participació i col·laboració de la Federació de Persones 

Sordes de les Illes Balears, amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes, diverses 

accions, en les quals tenia com a objectiu fer partícips a diferents institucions públiques i/o entitats 

del tercer sector i la societat. A continuació, detallem les principals accions desenvolupades en el 

mes de juny amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes. 

 

▪ Participació a la XXVII Trobada d’Entitats Socials, 
organitzada per l’Ajuntament de Maó (Menorca), 3 
de juny. 

▪ Pancarta i lectura de la Declaració Institucional de la 
DNLS a l’Ajuntament de Ciutadella. 

▪ Pancarta, il·luminació i lectura de la Declaració 
Institucional de la DNLS a l’Ajuntament de Maó. 

▪ Conferència “Llengua de Signes, articulador dels drets fonamentals” al Consell Insular de 

Menorca. A càrrec  d’Ana Rosa Abejón, intèrpret de Llengua de Signes del Consell de 

Mallorca i Ana Amate, coordinadora i 

intèrpret del servei d’interpretació de llengua 

de signes de l’IMAS, 16 de juny. 

▪ Aprovació de la Declaració Institucional del 

Dia Nacional de les Llengües de Signes en 

el Ple del Consell Insular de Menorca, 19 de 

juny.  

 

DIA INTERNACIONAL DE PERSONES SORDES 

 
El Dia Internacional de les Persones Sordes, a proposta de la Federació Mundial de Sords (WFD), 

l’any 1958, es celebra anualment durant l’última setmana de setembre. Aquest any, coincidint amb 

el compliment dels 10 anys de reconeixement de les llengües oficials a Espanya (Llei 27/2007), la 

Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), entitat de màxima representació de persones 

sordes a nivell d’estatal ha organitzat, amb col·laboració de 

les entitats del moviment associatiu de persones sordes, una 

marxa multitudinària. 

 

En el transcurs de la jornada, es van portar a terme diverses 

accions amb l’objectiu de reivindicar els drets de les 
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persones sordes: “Llengua de signes: un dret fonamental per les persones sordes”,  com així 

donar visibilitat de les persones sordes a la societat actual, tant com les necessitats i les barreres 

de comunicació.  

 

 

Com cada any, i amb la finalitat de fomentar la participació de la 

xarxa associativa de les persones sordes, en aquesta jornada 

també hi participaren els representants del moviment associatiu de 

persones sordes de les Illes Balears, des de la FSIB com de les 

associacions de persones sordes, com l’Associació de Persones 

Sordes de Menorca (ASSORME). 

 

PARTICIPACIÓ SOCIAL I POLÍTICA 

 
En el transcurs de l’any 2017, hem participat en diferents actes de participació social i política: 

 

▪ Sopar de gala solidari 50è aniversari d’ASINPROS, entitat membre de la Fundació de 

Persones amb Discapacitat de Menorca, el dia 31 de març. 

 

▪ Assistència a l’acte de lliurament de subvencions de l’Estalvi Ètic de Caixa Colonya 

Pollença, el dia 12 de maig.  

 

▪ Participació a la Trobada d’Entitats Socials, el dia 3 de juny, organitzada per l’Ajuntament 

de Maó. Taula informativa amb motiu del Dia Nacional de la Llengua de Signes.  

 

▪ Participació en les reunions del Patronat de la Fundació de Persones amb Discapacitat de 

Menorca i d’entitats. 

 

▪ Assistència al dinar del canvi de president del 

Rotary Club Mahón - Mô, acte en el qual 

aquesta entitat lliurà 800€ a ASSORME amb 

finalitat social, així com fomentar el 

desenvolupament de projectes de l’entitat, dia 5 

de juliol; com també al sopar del novè aniversari 

del Rotary Club Mahón-Mô. 

 

▪ Assistència a l’acte de celebració del X aniversari de la Fundació per a Persones amb 

Discapacitat de Menorca que tingué lloc el dia 27 d’octubre en el recinte ferial d’Es 

Mercadal, en la qual assistirem  membres del 

Patronat, autoritats, usuaris, famílies, 

professionals, voluntaris, així com representants 

d’ASSORME.  
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SERVEIS  

SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES 

 
Aquest servei es duu a terme en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de les Illes 

Balears i té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida de les famílies amb membres sords, 

a través d'accions que donin cobertura a les necessitats de les famílies, realitzant intervencions en 

el nucli familiar o intervencions grupals, així com desenvolupar, ampliar i enfortir el treball en xarxa 

de serveis especialitzats en famílies: 

 

- Facilitar la relació afectiu-comunicativa entre els membres de les famílies. 

- Facilitar a les famílies eines necessàries per promoure una comunicació bilingüe, plena i 

satisfactòria que contempli tots els sistemes i possibilitats necessaris. 

- Orientar a les famílies en la cerca de recursos educatius i sanitaris. 

- Recolzar a les famílies en les diferents etapes del desenvolupament de les seves filles i ills. 

- Promoure espais d'interacció, entreteniment i oci per a les famílies. 

- Donar a conèixer als diferents serveis i als i les professionals que atenen a famílies amb 

membres sords, les necessitats de les famílies i les accions que s'ofereixen. 

 

Les accions que ho integren tenen unes característiques pròpies i específiques: 

 

 La importància d'establir la llengua de signes com a codi comunicatiu comú i compartit dins 

de la llar. 

 El model bilingüe (llengua de signes i llengua oral) és l'adequat per aconseguir el 

desenvolupament integral de tot el col·lectiu de persones sordes. 

 La concepció del desenvolupament global i integral de les nenes i nens sords i les seves 

famílies des de dues realitats: la llengua de signes i la convivència en la comunitat sorda, i 

la llengua oral (castellà i/o català) i la convivència en la societat oïdora. 

 La figura de l'especialista en llengua de signes, com a referent personal lingüístic i 

d'identitat per a les famílies, ja que aquest professional és una persona sorda degudament 

capacitada per formar part del servei d'atenció a famílies. 

 El valor de la informació i orientació a les famílies sobre la sordesa, les seves implicacions i 

els recursos i serveis disponibles en el seu entorn, partint des d'un concepte positiu i 

realista. 

 L'atenció específica a cadascuna de les famílies: totes han de rebre una atenció 

individualitzada, observant a cada moment la seva heterogeneïtat, les diferents 

concepcions d'entendre la sordesa i les diferents vies d'intervenció. 

 La importància d'una atenció que afavoreixi un concepte positiu i realista de la sordesa i les 

seves implicacions des de tots els contextos on s'atén a les famílies (sanitari, educatiu i 

moviment associatiu). 

 El reconeixement i respecte de les experiències i les opinions dels nens i nenes afavoreix 

el seu desenvolupament personal. Nens i nenes necessiten ser reconeguts, valorats com a 

persones i rebre reposada i confirmació per part dels pares i mares a les seves 

experiències.  

 Això suposa mostrar i entendre el món en el qual es desenvolupen els seus fills i filles, 

comprendre les seves inquietuds, validar les seves experiències, implicar-se en els seus 

problemes responent a les seves necessitats, és important que els pares i mares sàpiguen 

enfrontar-se i comunicar-se amb els seus fills. 
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Els principis metodològics que ens guien, estan recollits en el Pla d'Atenció a Famílies amb 

Membres Sords (CNSE-2004), són els següents: 

Partir sempre de:  

- les característiques i necessitats de les famílies amb membres sords, tenint en compte que 

les famílies són plurals i integrals.  

- les característiques i principis del moviment associatiu de persones sordes. 

- la població amb la qual es treballa i els recursos disponibles (interns i externs) 

TALLERS PER A FAMÍLIES 

 

En referència els tallers per a famílies tenen com a objectiu millorar i facilitar la comunicació en 

l’entorn familiar, a través de l’ús de les estratègies de comunicació i llengua de signes.  

 

Taller “Signar en familia” que tingué lloc el 

dia 1 de desembre a l’Escoleta Ses 

Canaletes. En el transcurs del taller es 

destacà la importancia en la llengua de 

signes tant a nadons oïdors com a sords, 

articular paraiUes és més difícil que els 

signes, i gràcies a aquests últims permeten 

una comunicació mes significativa entre 

pares i fills.  

ATENCIÓ A FAMÍLIES I /O PROFESSIONALS 

 

L'atenció és una acció fonamental ja que és el primer contacte de les famílies i/o professionals a 

través del programa i sol ser la porta d'entrada a altres accions que formen part del mateix.   

 

La finalitat principal és oferir informació, assessorament i orientació, tant a les famílies com a 

professionals per possibilitar la participació plena i i inclusió dels infants sords, en l’entorn d’aula 

com a l’entorn social. 

ACTIVITATS FORMATIVES I INFORMATIVES PER A PROFESSIONALS 

 
Les famílies passen per diversos professionals i serveis (educatius, sanitaris, socials) i és 

important el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents professionals i/o equips. Les 

activitats formatives per a professionals neixen amb l'objectiu de fomentar que aquells que 

treballen amb aquestes famílies els proporcionin una informació completa, homogènia i global. Per 

això és habitual que el contingut d'aquest tipus 

d'accions –sempre en funció de les necessitats 

formatives detectades- sigui: estratègies de 

comunicació, modalitats comunicatives, 

implicacions de la sordesa, la llengua de signes 

com a llengua natural de les persones sordes, 

característiques de les persones sordes i les 

seves famílies, atenció i/o intervenció educativa 

de l’alumnat sord, etc. 
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Aquesta acció pretén aconseguir la coordinació de treball entre els diferents centres, serveis, 

professionals del moviment associatiu, professorat, personal sanitari, professionals de l’àmbit de 

social, etc., que treballen o intervenen amb una mateixa família per aconseguir que aquesta rebi 

un servei de qualitat, com també un espai d’intercanvis d’experiències entorn a l’atenció a 

l’alumnat sord. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III Jornada “Inclusió Educativa de l’alumnat sord”, dia 1 de desembre de 2017. 

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 
En referencia a aquest tipus d’acció és es refereix a totes aquelles 

accions posades en pràctica i materials generats (pòsters, fullets 

divulgatius, xerrades, etc.) per donar a conèixer el propi programa, 

principalment als/as professionals i serveis dels diferents contextos que 

treballen o atenen a famílies amb membres sords, així com a les 

pròpies famílies destinatàries. Tanmateix, es realitzen tallers de 

sensibilització a alumnes sobre les barreres de comunicació de les 

persones sordes i la llengua de signes, llengua natural de la comunitat 

sorda. 

SUPORT EDUCATIU PER A L’ALUMNAT SORD 

 

ASSORME col·labora amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en 

programes d'atenció a l'alumnat sord a Menorca des de l'any 2000, amb la finalitat d'adequar la 

resposta educativa a l’alumnat sord, partint de les seves necessitats especifiques, per afavorir el 

seu accés al currículum a través de l'ús de la llengua de signes als centres educatius, actualment 

es desenvolupa a través de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEIP Mare de Déu de Gràcia 
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PROJECTE T’HO DIC AMB LES MANS 

 
En el curs 2016-17, per primera vegada, s'introdueix a l'Escoleta de Ses Canaletes de Sant Lluís 

l’aprenentatge de la  llengua de signes, amb tots els nens i nenes de P0 a P2, com a part del seu 

desenvolupament i la seva comunicació. 

 

La llengua de signes estimula l'aprenentatge i la comunicació per a tots els nens i nenes 

d'aquestes edats, a la vegada que serveix com a base de la comunicació d'aquells amb 

necessitats especials com són: problemes auditius, trastorns del llenguatge, retràs en el 

llenguatge i Trastorn del Espectre Autista. 

 

Pel transcurs del curs escolar 2017-2018, fruit dels resultats positius, s’ha donat continuïtat del 

projecte portant a terme dues sessions formatives, una dirigida al personal educatiu i una altra per 

a les famílies. Els professionals encarregats de fer 

aquest projecte són Margarita Hernández Vinent, Olga 

López Marín i Georgina Ventura González, amb la 

col·laboració de la Federació de Persones Sordes de les 

Illes Balears, la Fundació per a Persones amb 

Discapacitat de Menorca, l’Associació de Persones 

Sordes de Menorca (ASSORME) i l’Ajuntament de Sant 

Lluís. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES SORDES 

 
El servei d’atenció a persones sordes es basa a planificar i desenvolupar projectes d'atenció, 

divulgació i formació a la comunitat sorda, amb la finalitat de reprogramar les actuacions en funció 

de les necessitats, demandes i característiques dels destinataris. 

 

Objectius: 

 

- Millorar la qualitat de vida de les persones sordes. 

- Millorar els nivells de desenvolupament social, autonomia personal i autoestima de les 

persones sordes a través d'accions formatives i atenció individualitzada amb la finalitat 

d'aconseguir una major integració social. 

- Informar i orientar a professionals de diferents serveis que atenen a persones sordes sobre 

les necessitats d'aquest col·lectiu. 

- Mentalitzar i conscienciar a la societat en general sobre la importància de l’eliminació de 

les barreres de comunicació en la vida quotidiana de les persones sordes a través de les 

accions de difusió i sensibilització. 
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- Promoure espais d'interacció, entreteniment i oci a persones sordes. 

- Engegar activitats dirigides a les persones majors sordes, amb la finalitat de promoure 

l'envelliment actiu. 

- Informar i orientar a usuaris sords 

 

Els principis en els quals es basa la metodologia de treball són els següents: 

 

- Coordinació de recursos i intercanvi de bones pràctiques: tant amb entitats públiques i 

privades com amb entitats de persones sordes del propi moviment associatiu o que 

atenguin al col·lectiu de persones sordes i les seves 

famílies. 

- Accessibilitat universal: eliminació de les barreres de 

comunicació, ajustant el canal en el qual s'emeten els 

missatges perquè arribi a qualsevol usuari/a de el servei. 

Totes les activitats accessibles per a persones sordes 

explicaran per a això amb subtitulació, intèrpret de LSE, 

etc.  

- Perspectiva sociocultural d'entendre la sordesa: aquesta 

perspectiva considera que la sordesa dóna lloc a una 

forma diferent de percebre i viure el món que ha tingut com 

a conseqüència el desenvolupament de les llengües de 

signes i la formació de comunitats de persones sordes 

amb una identitat i cultura pròpies. 

 

Les activitats que es duen a terme han de tenir les següents característiques: 

 

 Caràcter individual: a través d'entrevistes individualitzades, s'atén cada cas, tenint en 

compte les seves característiques específiques, a fi de donar una resposta concorde a les 

necessitats expressades per els/as usuaris/as. En aquest cas, aquestes atencions van 

dirigides a les pròpies persones sordes, amb l'objecte de dotar-los d'una major autonomia 

personal. D'altra banda, s'atén a professionals d'altres entitats que treballen amb persones 

sordes, a fi d'assessorar-los i fomentar el treball conjunt. 

 Caràcter grupal: es fomenten aquest tipus d'activitats amb la finalitat de promoure la 

identitat i autonomia grupal, trobada entre iguals, sempre des de la perspectiva 

sociocultural de les persones sordes. 

 Activitats participatives: es fomenta la participació i implicació de les pròpies persones 

sordes a la programació i execució d'activitats. 

 Activitats interactives: La metodologia promou la interacció i l'intercanvi d'experiències i 

vivències de les persones sordes com a integrants d'un col·lectiu amb les seves 

característiques pròpies. 

 Concepte bicultural: es creen equips de col·laboració bilingües-biculturals entre sords i 

oïdors seguint així els principis que regeixen les nostres accions (LS i llengua oral -

castellana i/o llengües co-oficials-) 

 Promoció d'espais: es realitzen accions en diverses ubicacions, a l'aire lliure, col·legis, 

universitats, etc. No obstant això, un lloc destacat són les seus de les entitats participants 

on es realitzaran tallers, xerrades, atenció a usuaris, etc. com a lloc referent per a la 

participació social d'aquest col·lectiu. 
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Totes les persones necessitem d'iguals amb els quals sentir-nos identificats, per la qual cosa la 

presència d'un professional sord, que els orienti, assessori, és sens dubte el major suport que 

poden trobar. El professional que treballi amb ells ha de, no només saber motivar, animar a la 

participació activa, etc., a més, ha de treballar en equip amb la resta de professionals, conèixer els 

recursos amb els quals explica, tant dins com fora de l'entitat, para a qualsevol moment derivar a 

l'usuari a l'opció més concorde. 

 

A través d'aquesta acció, també proporcionen informació i orientació a professionals externs, que 

treballen en altres entitats (serveis socials, educació per a adults, etc.) sobre com treballar de 

forma adequada en la seva atenció professional a les persones sordes. 

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE PERSONES SORDES, COMUNITAT SORDA I LLENGUA 
DE SIGNES 

 
Es pot afirmar que el treball es realitza cap a dins i cap a fora, d'una altra manera seria impossible 

arribar a una plena inclusió de les persones sordes, ja que les principals barreres vénen 

imposades pel desconeixement de la societat en general, sobre les característiques de les 

persones sordes, per la qual cosa cal activar actuacions de cara a l'eliminació de les barreres 

socials. 

 

Aquesta és l'activitat que més treball i esforç comporta, ja que significa la sensibilització de la 

societat en general del que suposen les barreres de comunicació en la vida quotidiana de les 

persones sordes. Per això, una de les finalitats un dels objectius d'aquests professionals és 

eliminar aquestes barreres a les persones sordes integrar-se al món laboral, social, cultural... en 

igualtat d'oportunitats que la resta de la població. 

 
PÀGINA WEB 
 

A la pàgina web d’ASSORME, https://www.assorme.org es troba tota la informació relacionada 

amb l’entitat i notícies en format text i vídeo signat, sent accessible per a tothom. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XARXES SOCIALS 
 
Pàgina de Facebook: “Associació de Persones Sordes de Menorca”, que actualment compta amb 
uns 700 seguidors. 
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CONFERÈNCIES I/O TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ 
 
En el transcurs de l’any 2017, s’han realitzat diverses accions de sensibilització a centres 

educatius, a continuació, destacarem les principals activitats de difusió i sensibilització. 

 

▪ Taller de sensibilització sobre persones sordes, barreres de comunicació i llengua de 

signes al Centre d’Educació per a Persones Adultes (CEPA), Ciutadella, dia 7 de març. 

▪ Taller de sensibilització sobre persones sordes i barreres de comunicació amb la 

participació de Rutas del Silencio, en el IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó), dia 10 de 

març. 

▪ Conferència audiovisual Madagascar, caminos de silencio, amb la col·laboració de Rutas 

del Silencio, al CentreBit Menorca, dia 11 de març 

▪ Visita dels alumnes del CFGS de Mediació Comunicativa del CIFP Son Llebre a 

l’Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME) a Alaior, dia 11 de març 

▪ Taller d’introducció a la llengua de signes a través del conta contes a l’EI Ses Canaletes 

(Sant Lluís) el dia 8 de maig. 

▪ Taller de sensibilització sobre les persones sordes, barreres comunicatives i llengua de 

signes a l’IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior), el dia 29 de setembre. 

▪ Taller “Ens comuniquem amb les mans” al CEIP Pere Casasnovas, en el marc del 

programa educatiu Obrint Portes de l’Ajuntament de Ciutadella, el dia 3 de novembre. 

▪ Taller “Ens comuniquem amb les mans” al CEIP Mare de Déu del Toro (Ciutadella), en el 

marc del programa educatiu Obrint Portes de l’Ajuntament de Ciutadella, el dia 7 de 

novembre. 

▪ Taller d’introducció a la llengua de signes a l’Escola Turisme Balear, amb la col·laboració 

de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, el dia  

▪ Participació en les Jornades “Tots som diferents...i què?” al CEIP Mare de Déu del Toro 

(Es Mercadal), el dia 18 de desembre. 
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ACTIVITATS DE LLEURE PER A PERSONES SORDES 

 
A través de les activitats d'oci s'inicien i consoliden relacions socials essencials per a l'autoestima i 

es fomenta el desenvolupament personal i social, s'educa en la solidaritat i el respecte, en la 

convivència, l'ajuda mútua i l'autoajuda, s'adquireixen coneixements, destreses i habilitats 

personals i socials, es desenvolupa la creativitat, s'afavoreix la confiança en un mateix, es prevé 

l'aïllament social, etc. 

 
Gràcies a la col·laboració de Reserva Biosfera Menorca, 

ASSORME organitzà una excursió guiada en el Barranc 

d’Algendar i Pas d’en Revull, per conèixer la biodiversitat 

de Menorca. Posteriorment, una visita a Son Mercer de 

Baix, per observar la producció de productes típics com el 

formatge i la degustació d’aquest. En aquesta activitat 

també participaren alumnes del CFGS de Mediació 

Comunicativa del CIFP Son Llebre (Mallorca). 

 
 
 

 
Dinar-trobada de persones sordes que tingué lloc el dia 
29 d’abril a s’ Escorxador (Alaior). 
 
 
 
 

 
 
 

 
Visita guiada a Líthica - Pedreres de s’Hostal, 

gràcies a la col·laboració de Reserva 
Biosfera Menorca, dia 21 de juliol. 

 
  

 
 
 

Excursió a cavall a Son Àngel (Ciutadella), dia 7 
d’octubre. 

 
 

 

 

 

 
Dinar-trobada anual d’ASSORME a la casa rural Sant 

Pere (Ferreries), dia 17 de desembre. 
 

mailto:assorme@assorme.org


 

 

ASSORME. Carrer Santa Rita, 22, 1r. 07730 Alaior. 
971371535 · 618635941 · assorme@assorme.org  

 
 

POLÍTIQUES SECTORIALS 

ACTIVITATS JUVENILS, CULTURALS I DE LLEURE 

 
El departament de joventut d’ASSORME té l'objectiu d'atendre les necessitats i demandes de la 

joventut sorda; també fomenta activitats com a trobades, campaments, fòrums, etc. de manera 

que es promou espais d’intercanvis d’experiències i com també es recullen totes les necessitats, 

opinions i demandes. 

 

Les activitats es destinen a afavorir el desenvolupament personal i social entre els grups d’iguals, 

amb activitats socioculturals, potenciant el treball cooperatiu, compartint idees, il·lusions, etc. a 

més, la comunicació i coneixement de la llengua de signes, potenciant les idees pròpies i 

iniciatives del propi col·lectiu. 

 

 

 
Trobada de joves sords de Menorca a Ciutadella el dia 22 

de gener. 

 
 
 

 
 
 
 

XIX Assemblea General de la Comissió de 

Joventut de la CNSE a Madrid, dia 11 de febrer. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Participació a la III reunió d’informació i 

assessorament a les seccions juvenils del moviment 

associatiu de persones sordes de la CJS-CNSE a 

Madrid, 26 al 28 de maig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acampada amb el grup de joves de Menorca, els dies 1 

al 3 de setembre a la Casa de Colònies Es Pinaret. 
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IGUALTAT 

 

Distribució de diversos materials divulgatius editats per la CNSE sobre 

la violència de gènere, com la guia per a la prevenció de violència de 

gènere de persones sordes. Les persones sordes ja poden accedir 

sense barreres de comunicació al telèfon 016 a través del servei de 

videointerpretació per a persones sordes - SVIsual.  

 

 

PERSONES MAJORS SORDES 

 
Des d’aquest servei es promou un servei d’acompanyament a un col·lectiu específic, persones 

majors sordes, en situació de risc, per tal de proporcionar un conjunt d’actuacions i suport 

psicosocial, així com el foment d’activitats socioculturals propiciant la participació en la vida social. 

 

La finalitat d’aquest servei és afavorir la inclusió i participació 

social de les persones majors sordes per tal de promoure 

d’actuacions de promoció de la salut i l’envelliment actiu i de 

prevenir l’aïllament social 

 

. 

SERVEI D’INTERPRETACIÓ DE LLENGUA DE SIGNES 

 
Aquest servei es gestiona des de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca amb 

la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, Sanitat i Igualtat a través de la Federació de 

Persones Sordes de les Illes Balears i amb el finançament del Consell Insular de Menorca. 

 

El servei d'intèrprets té com a objectiu l'eliminació de les barreres de comunicació, oferint a les 

persones sordes un pont comunicatiu en diferents situacions, a les quals pont comptar amb un 

professional que interpreta i tradueix la informació de la llengua de signes a la llengua oral i escrita 

i a l'inrevés, amb la finalitat d'assegurar la comunicació entre les persones sordes, amb 

discapacitat auditiva i/o sordcegues, que siguin usuàries d'aquesta llengua, i el seu entorn social. 

 

El servei d'intèrprets de llengua de signes i guies-intèrprets permet l'accés dels ciutadans sords als 

béns i serveis de competència pública i privada, la informació i l'entorn en tots els àmbits: 

 

▪ Serveis d'informació i atenció al ciutadà 

▪ Gestions administratives 

▪ Àmbit institucional (a nivell estatal, autonòmic i local) 

▪ Seguretat pública (policia local, policia nacional, protecció civil, bombers, 112) 

▪ Àmbit sanitari (metge, hospitalari, mútues, salut mental) 

▪ Àmbit educatiu (escoles, instituts, universitats, reunions de pares) 

▪ Àmbit sociolaboral (serveis d’ ocupació, seguretat social, sindicats) 

▪ Àmbit jurídic (jutjats, registre civil, advocats, assessories, notaris) 

▪ Àmbit cultural i de lleure (excursions, actes, teatre, viatges, esports) 
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▪ Àmbit financer (entitats bancàries) 

▪ Serveis religiosos 

▪ Serveis polítics i sindicals 

▪ Serveis amb mitjans de comunicació 

▪ Serveis amb persones amb competències comunicatives mínimes 

▪ Interpretació amb altres sistemes de comunicació (lectura labial, sistema bimodal) 

▪ Interpretació en conferències i jornades 

▪ Formació (cursos, seminaris, autoescola) 

▪ Interpretació telefònica 

▪ Traducció de texts 

 

 
 

ACCESIBILITAT 

 
L'objectiu principal de les actuacions i projectes que es desenvolupen és eliminar les barreres de 

comunicació existents. L'actual disseny de la societat sovint impedeix que el col·lectiu de persones 

sordes accedeixi a la informació i a la comunicació dels diferents béns i serveis en condicions 

d'igualtat que la resta de la ciutadania, com per exemple, accessibilitat en serveis bancaris com en 

situacions d’emergència. 

 

El dia 12 de maig tingué lloc sessions informatives entorn a recursos accessibles per a persones 

sordes. En primer lloc, “la Caixa” oferí una sessió informativa en relació a l’accessibilitat als 

serveis de “la Caixa”. En el transcurs d’aquesta, s’exposaren diferents recursos existents per a 

persones sordes, com per exemple, el caixer automàtic accessible en llengua de signes gràcies a 

l’Avatar i vídeos signats en llengua de signes, la Línia Oberta i l’aplicació mòbil de “la Caixa” per 

accedir als serveis bancaris. 

 

En segon lloc, tingué lloc la sessió formativa sobre el Servei de Vídeointerpretació en Llengua de 

Signes - SVIsual, a càrrec de José Antonio Pinto, tècnic del departament de comunicació de la 

CNSE. 

 

SVIsual és un recurs que garanteix l’accessibilitat 

comunicativa de les persones sordes. És el primer 

servei de vídeinterpretació en llengua de signes, 

gràcies a la Fundació CNSE i CNSE, aposten per l’ús 

de les noves tecnologies de la comunicació per donar 

resposta a les necessitats comunicatives de les 

persones sordes en el seu dia a dia. 

 

ASSORME, amb la finalitat de fer accessible la informació de la pàgina 

web en llengua de signes per a les persones sordes, compta amb set 

de gravació (càmera, tela verda croma, etc.) pel desenvolupament i 

manteniment de la pàgina web gràcies a la subvenció de l’Estalvi Ètic 

de Caixa Colonya, com també ha col·laborat en la pàgina web de la 

Fundació de Persones amb Discapacitat de l’Illa de Menorca. 
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Des de l’any 2013 es  porta a terme el taller d'accessibilitat 

a les noves tecnologies que desenvolupa programes i 

accions formatives segons les necessitats i/o demandes 

entre les persones sordes d'alfabetització digital, suport en 

l'ús i maneig l'ordinador i de dispositius de comunicació, 

navegació per internet i correu electrònic, amb el suport de 

la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. 

 

 

 

 

ASSORME, a través de la representació de Fundació per a 

Persones amb Discapacitat, participa a la Comissió Assessora 

en matèria d’accessibilitat del Consell Insular de Menorca, 

constituïda el dia 27 de juny amb el compromís de treballar en 

equip amb la finalitat de garantir l’accessibilitat universal. 

 
 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

 
Des de la nostra entitat, en referència a l'àmbit laboral, s'han marcat els següents objectius i/o 

competències: 

 

• Promoure la inserció sociolaboral de les persones sordes 

• Atendre les necessitats d'informació, formació i orientació de les persones sordes. 

 

Competències: 

 

• Adquisició de bones pràctiques laborals per a persones sordes en atur, o que volen millorar 

l'ocupació. 

• Coneixement i ús de recursos i canals de cerca activa per a l'ocupació. 

• Realització autònoma de currículum vitae, carta de presentació i autocandidatura. 

• Tècniques de recerca activa d'ocupació a través de les xarxes i plataformes on-line. 

 

Les dificultats detectades rauen en el procés de recerca de feina, per la mancança d’habilitats i 

pràctiques en referència a tècniques de recerca de feina com elaborar el currículum vitae, carta de 

presentació, autocandidatura, etc., recerca d’ofertes de feina en plataformes on-line, la definició 

del propi perfil professional.  

FORMACIÓ  

Les activitats formatives tenen com a objectiu que les persones sordes rebin tota la informació de 

manera accessible, a través de la llengua de signes, com a llengua natural de la comunitat sorda, 

així com fomentar espais d’intercanvi d’experiències i inquietuds entre iguals. Aquest conjunt 

d’accions formatives es consideren com la via per fomentar la inclusió de les persones sordes a la 

societat, afavorint la seva autonomia personal.  
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La figura de l’ADECOSOR, conjuntament amb la resta dels professionals que treballen a l’entitat, 

determinen les accions formatives en funció de les necessitats i demandes de les persones 

sordes, així com els recursos existents de la seva comunitat autònoma.  

 

La formació que s’imparteix és molt variada, així que es promouen xerrades relacionades amb la 

pròpia comunitat sorda, les noves tecnologies, promoció d’habilitats socials i personals, etc. 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANS 

Per dur a terme totes les nostres propostes comptem amb la col·laboració de la Fundació per a 

Persones amb Discapacitat de Menorca i la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears 

que gestionen el personal, com també els serveis i projectes. L’equip està format per persones 

sordes i oïdores, treballadors i voluntaris que busquen un objectiu comú: garantir la participació 

social de les persones sordes mitjançant la supressió de les barreres de comunicació. 

 

L'equip professional està contractat per la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca  

i durant l'any 2017 ha estat: 

 

▪ 2 Intèrprets de Llengua de Signes 

▪ 1 Agent per al Desenvolupament de la Comunitat sorda - ADECOSOR  

▪ 1 Especialista de Llengua de Signes  

 

El personal compta amb coneixements de llengua de signes i alguns d’aquests/as professionals 

són persones sordes, el treball de les quals permet a les persones sordes i les seves famílies tenir 

un referent de persona sorda adulta i, d'altra banda, és una oportunitat per a la creació d'ocupació 

de professionals sords. 

 

Aquest equip incorpora les figures de l'Agent de Dinamització de la Comunitat Sorda 

(ADECOSOR) i d'Especialista de Llengua de Signes que actuen com a model social i comunicatiu 

per al col·lectiu de persones sordes. L’ADECOSOR posseeix habilitats comunicatives i treballa en 

col·laboració amb la resta de l'equip de treball, etc. A més ha de valorar i fomentar les activitats 

d'oci i temps lliure, necessàries per a la participació del grup. 

 

El personal no desenvolupa el seu treball únicament dins de l'associació, si no que fa de nexe 

d'unió entre aquestes i la societat, per a això, els professionals han de treballar estretament en 

àmbits on les persones sordes s'integrin, amb la finalitat de realitzar labors de formació i 

sensibilització, amb col·legis, centres de salut, centres de dia, associacions, etc., a fi de presentar 

el servei que presta i difondre-ho. 

 

Per això la nostra entitat compta diferents activitats i serveis, gràcies als especialistes i els seus 

perfils professionals, oferim diferents serveis i atenem les demandes de les persones sordes en 

diferents àmbits: educatiu, sociofamiliar, inserció laboral, cultura, oci, serveis socials, informació de 

l'actualització de les tecnologies i mètodes, serveis d'interpretació, etc. 
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RECURSOS TÈCNICS 

 
L’Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME) es troba ubicada a Alaior, situada C/ 

Santa Rita, 22, 1r, oberta cada dia de 8.00h a 15:00h. Es tracta d’un local de 70 metres quadrats 

ubicat al centre de serveis socials cedit per l’Ajuntament d’Alaior. El local disposa de: 

▪ 2 despatxos de tècnics amb equipament informàtic 

▪ WC, situat a l’exterior del despatx i accessible a tot el públic. 

▪ Recepció amb sala d’espera amb cadires. 

▪ Sala de reunions i/o aula equipada amb pissarra, projector, taula i cadires. 

▪ Biblioteca i fons documental de llibres, diccionaris, DVD’s, etc. sobre temes relacionats 

amb la    sordesa, llengua de signes i famílies. Com també, guies i recursos bibliogràfics 

distribuïts principalment per la CNSE. També d'una Videoteca subtitulada per a persones 

sordes, amb un catàleg de vídeos subtitulats infantils i per adults, que distribueix la 

Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes (FIAPAS) gràcies al finançament 

de la Fundació ONCE. 
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ANÀLISI I ESTADÍSTICA - ATENCIÓ A USUARIS DURANT L’ANY 2017 

 
En el transcurs de l’any 2017 s’han registrat 1045 atencions a l’illa de Menorca, a continuació 
exposem el percentatge corresponent a la tipologia d’atencions realitzades, com també el perfil 
d’usuaris atesos corresponent a l’any 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

33%

30%

17%

13%

7%

Percentatge del nombre d'atenció a usuaris en funció del 
servei

Servei d'atenció a persones sordes

Servei d'interpretació en llengua de signes

Servei d'atenció a persones majors sordes

Servei d'atenció i orientació laboral

Servei d'atenció a famílies
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ENTITATS COL·LABORADORES 
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