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1. ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA  

a) 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 

 

b) 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 
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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. 

 

c) PRINCIPIS 

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

vinculació a cap ideologia.  

 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.  

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

 Autonomia, independència i protagonisme de les persones sordes.  

 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.  

 

d) 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: 

 

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

fors socials i organismes públics oportuns.  

 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.  

 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.  
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 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.  

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

fomentant el bilingüisme - biculturalisme.  

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

amb la resta de la ciutadania.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

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

afins als d’ASSORME.  

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

caràcters exigits per l’índole dels seus propis fins.  

e) 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. 

 

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: 

 

President: Andrés Cardona Bosch. 41739064K . 

Vicepresident: Francisco Javier Fernández de Salort. 

41494415T. 

Secretari General: Víctor Arguimbau Bagur. 41743059Z. 

Tresorer: Marcos Pons Sansaloni. 41739443D. 

Vocal: Joan Mascaró Taltavull. 41510369S. 
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2. 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 

tendència 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. 

 

 
a) DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES 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, ja que 

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

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

 

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, hem portat a 

terme una campanya de sensibilització als mitjans de comunicació ‘La Llengua de Signes ens 

inclou’, per la seva promoció i preservació.  
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b) DIA INTERNACIONAL DE LES 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.  

Des de l’entitat vam realitzar activitats i campanyes per tal de difondre i sensibilitzar a la ciutadania 

sobre la realitat i les necessitats de les persones sordes. La celebració del Dia Internacional de les 

Persones Sordes va coincidir amb el 20è Aniversari d’Assorme, on es van dur a terme activitats 

lúdiques i culturals per tal de donar visibilitat a les persones sordes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

c)  PARTICIPACIÓ SOCIAL I POLÍTICA 
 
En el transcurs de l’any 2018, hem participat en diferents actes de participació social i política: 

 

ACCIONS 

Fòrum de reflexió sobre el VII Congrés de la CNSE 

Assamblea FSIB 

PARTICIPACIÓ SOCIAL I POLÍTICA 

Obra Social "la Caixa. 

Fundació Guillem Xifré Colonya. 

10è Aniversari de Rotary Club Mahón-Mô. 

Reunió amb el Conseller d’Educació del Govern de les Illes Balears. 

XXVIII Trobada d'Entitats Socials de Maó. 

VII Congrés de la CNSE 
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3. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE L’ENTITAT 
 
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. 

 
 

a) MITJANS DE DIFUSIÓ 
 

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 758 

seguidors. 

 

Difusió mitjans comunicació 

Durant tot l’any hem fet difusió als mitjans de 

comunicació, de les diferents noticies i esdeveniments, 

que han anat tenint lloc relacionats amb l’Associació. 

També hem firmat un important conveni amb Ib3 per tal 

d’eliminar les barreres de comunicació i fer difusió de les 

diferents tasques que fem des de l’Associació.  

La difusió als mitjans de comunicació és molt important ja que ens donen visibilitat a la nostra 

feina i ens obra una porta a la societat per tal que coneguin la feina que realitzem i els serveis que 

oferim. 
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b) ACCIONS DE DIFUSIÓ 

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ DATA 

Difusió Oposicions EBAP 10/01/2018 

Roda de Premsa per la Marxa Solidaria d’ASSORME 23/05/2018 

Trobada d’entitats 26/05/2018 

X Solidaria Renta FSIB-CNSE Abril 

Roda de premsa pel Conveni amb IB3 “Campanya 20º Aniversari 

ASSORME” 

31/08/2018 

Campanya “Tots donam una mà” 1* 01/09/18-30/09/18 

Stand informatiu AENA 21/09/2018 

 

Conveni IB3 “Tots donam una mà” 

1* El conveni de col·laboració compromet la cadena pública a divulgar i difondre les tasques 

principals que porta l’associació, com la millora de qualitat de vida de les persones sordes i les 

seves famílies en l’àmbit familiar, educatiu, sanitari i laboral. També, la plena igualtat i participació 

social de les persones sordes, el reconeixement legal i social adequat a la llengua de signes, 

impulsar la investigació i difusió, així com l’autonomia i la independència de les persones sordes i 

la eliminació de les barreres de comunicació. 
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c) CONFERÈNCIES I/O TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ 
 
En el transcurs de l’any 2018, s’han realitzat diverses accions de sensibilització a centres 

educatius. 

Durant aquests tallers s’ha parlat sobre la sordesa i les barreres de comunicació. També van 

aprendre diferents estratègies per tal de comunicar-se amb qualsevol persona sorda i van 

conèixer algunes curiositats del món de les persones sordes.  

Aquests tallers s’han impartit en el següents centres: 

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ DATA 

IES Cap de Llevant 11/01/2018 i 20/02/2018 

IES Pascual Calbó 15/06/2018 

Col·legi Nostra Senyora de la Consolació 6-13/11/2018 

IES M. Àngels Cardona 26/10/2018 i 6-13/11/2018 

Escola Salesians Ciutadella 14 i 15/11/2018 

CEIP Joan Benejam 14/02/2018 i 9-14/11/2018 
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4. FORMACIÓ 
 

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. 

 

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 

 

També s’han realitzat diversos tallers i cursos de llengua de signes. Durant aquestes activitats 

els/les alumnes s’han pogut apropar al món de les persones sordes i també han pogut aprendre la 

llengua de signes. 
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2* IV Jornada “Inclusió Educativa de l’alumnat sord”. 
 
Aquesta jornada va tenir lloc dia 10 de desembre, en el Consell Insular de Menorca, amb la 

col·laboració de La Caixa i la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB). Va 

suposar un espai d’intercanvi d’experiències, amb la col·laboració de professionals de diferents 

perfils: 

 

La conclusió d’aquestes jornades va ser que tenim que seguir fent estratègies comunicatives i 

metodològiques específiques per a l’alumnat sord, oferint tots els recursos existents, així com la 

figura de la intèrpret de llengua de signes dins de l’àmbit educatiu, per a facilitar l’accés a la 

informació i/o contingut curricular.  

 

La finalitat d’aquesta jornada ha estat intercanviar experiències així com sensibilitzar a la 

comunitat educativa sobre la realitat de l’alumnat sord i dels obstacles de comunicació

ACCIONS DE FORMACIÓ DATA 

ACCIONS FORMATIVES I/O INFORMATIVES PER A PROFESSIONALS 

Taller de Llengua de Signes a l’Escola de Turisme Menorca. 10h 

Taller de Llengua de Signes a l’Ajuntament de Maó 3 - 6/09/2018 

IV Jornada “Inclusió Educativa de l’alumnat sord” 2* 10/12/2018 

Curs de Llengua de Signes a Fundació de Persones amb 

Discapacitat de Menorca 

12/09/2018 – 19/12/2018 

CURSOS I TALLERS 

Curs de llengua de signes A2. Escola d’Adults de Sant 

Lluís. 

Inici 3/10/2018 

Curs de llengua de signes A1.  Escola d’Adults de 

Ciutadella 

Inici 8/10/2018 
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5. ATENCIÓ A PERSONES SORDES 

 

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

divulgació i formació a la comunitat sorda, amb la finalitat de re-programar 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. 

 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 

 

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. 
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a) 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. 

 

Actualment s’ofereix suport a centres d’educació primària i secundaria de Maó i Ciutadella durant 

els cursos escolar.                                                                             

 

b) 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. 

 

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) 

 

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. 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.  Taller de Llengua de Signes a 

Famílies.??? 20/04/2018 

 

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

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

com a l’entorn social. Només així, podem caminar cap a la inclusió educativa de l’alumnat sord. 
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c) ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL 

 

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. Tots aquests serveis que hem pogut dur a terme han estat gràcies a la 

col·laboració amb Fundació La Caixa.  

 

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.  

 

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. 
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d) ATENCIÓ PSICOLÒGICA 

 

A finals de 2017 s'inicia el procés de creació, desenvolupament i manteniment d'un servei integral 

d'atenció psicològica dirigida al col·lectiu de persones sordes, familiars, i persones del seu entorn 

que així ho requereixin sempre que la demanda es trobi relacionada amb l'usuari sord. 

 

En funció de la demanda se centra en un enfocament o un altre segons les capacitats de la 

persona a intervenir, procedint a l'anàlisi de la demanda, motivació i expectatives, l'avaluació i 

diagnòstic psicològic i l'elecció i priorització d'objectius terapèutics. La intervenció és de tres a deu 

sessions de 1,5h amb tractaments psicològics a nivell individual, parella, familiar i/o grupal incloent 

la detecció i valoració per a derivació de casos i la coordinació amb els serveis específics (salut 

mental, drogodependències, etc.), així com el seguiment posat-intervenció psicològica. 

 

e) INTERPRETACIÓ DE LLENGUA DE SIGNES 

 

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. 

 

SERVEI D’INTERPRETACIÓ DE LLENGUA DE SIGNES 

Sanitat 25 

Adm. Públiques 72 

Judicials 0 

Educació / Formació 228 

Laborals 45 

Entitats Bancàries 6 

Familiars 0 

Altres/Personal 16 

Social 65 

Total 457 
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Cada vegada són més, les diferents entitats que sol·liciten el servei d’interpretació per a convertir 

en accessibles els actes institucionals que organitzen.  

 

*En els pregons dels diferents municipis s’han portat a terme 

interpretacions d’aquests per tal de fer-los accessibles i arribar 

a totes les persones. Hem interpretat els pregons dels següents 

pobles: Fornells, Es Castell, Es Migjorn, Llucmaçanes, Alaior, 

Ferreries i Sant Lluís. 

 

 

 

 

f)  SERVEI D’ACCESSIBILITAT 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Interpretació dels Pregons* 

 

Festes de Menorca 

 

Durant tot l’estiu 
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g) GENT GRAN 

 

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.  
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6. ACTIVITATS 

 
a) TALLERS 

 
Els tallers per a persones sordes tenen com a finalitat fomentar la participació en àmbits de tota 
mena enfocats a ampliar els coneixements sobre artesania, cuina, cinema... 
 
A part d'adquirir experiències i coneixements també serveixen per a afavorir les relacions 
personals i augmentar els recursos pel dia a dia 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) CONFERÈNCIES, JORNADES I XERRADES 

 

Les conferències, jornades i xerrades tenen la intenció de promoure els interessos comuns de les 

persones sordes mitjançant la difusió i la informació de certs aspectes importants necessaris per a 

portar una vida autònoma i tenir consciència de tots ells. 

TALLERS DATA 

Taller de curtmetratges-Centre Bit 03/03/2018 

Taller de reposteria  Tartatouille 19/05/2018 
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c) ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 

 

Hem fet diverses activitats físiques per promoure unes rutines saludables que aportin benestar i 

salut als nostres usuaris. Fent aquestes activitats, a part dels beneficis físics, també es creen unes 

relacions i vincles personals entre els participants que ajuden a pujar l’autoestima i al benestar 

emocional. 

 

ACTIVITATS ORGANITZADES DATA 

Activitat física  11/04/2018 

Taller de malabarisme i equilibri 19/05/2018 

I Marxa Solidària3* 03/06/2018 

Curs Paddle Surf 08/07/2018 

II Activitat física  23/10/2018 

 

3* El dia 3 de juny va tenir lloc la marxa solidària, on més de 120 persones, ens vam trobar a Alaior 

per tal de fer un recorregut solidari i donar visibilitat al col·lectiu de persones sordes. Va ser una 

marxa inclusiva amb un gran èxit d’acollida, on van participar persones sordes, oïdores, famílies, 

alumnes dels cursos de llengua de signes i persones de diferents municipis de l’illa. 
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d) ACTIVITATS LÚDIQUES I D’OCI 

 

 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. 

 

 

ACTIVITATS ORGANITZADES DATA 

Acampada a Son Putxet 23/03/2018 

Centre Artesania Menorca 21/04/2018 

Excursió a Mongofre Nou 12/05/2018 

Excursió Alfurí de Dalt 26/05/2018 

20º Aniversari ASSORME 22/09/2018 a 23/09/2018 

Visita a la Mola 22/09/2018 

Degustació Hort de Sant Patrici 22/09/2018 

Sopar La Minerva 22/09/2018 

Visita Líthica 23/09/2018 

Acte institucional 20º aniversari 23/09/2018 

Teatre "Parlem del suïcidi" 05/10/2018 

mailto:assorme@assorme.org


 
 

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

 
 

e) ACTIVITATS JUVENILS 

 

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. 

 

ACTIVITATS ORGANITZADES DATA 

XXI Assemblea General de la CJS – CNSE 17/02/2018 

Taller CJS-CNSE 10/03/2018 

Acampada de joves sords de les Illes Balears 13,14,15/04/2018 

Acampada joves sords - Sant Joan des Vergers 21,22,23/09/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:assorme@assorme.org


 
 

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

 
 

f) IGUALTAT 

Des d’ASSORME estem molt interessats i interessades en participar i 

realitzar jornades, activitats i tallers per promoure la igualtat entre 

homes i dones. Pensem que es fonamental participar en aquest tipus 

d’accions per aconseguir la plena igualtat de les dones en general i en 

especial de les dones sordes.  

 

ACCIONS D’IGUALITAT DATA  

Participació I Fòrum Europeu de la Dona Sorda 26/10/2018 
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g) 20º ANIVERSARI D’ASSORME 
 
Aquest any ha estat molt especial per a nosaltres ja que hem celebrat el 20è Aniversari 

d’ASSORME. Hem dut a terme diferents activitats per tal de fer difusió i fer arribar a totes les 

persones la feina que realitzem i tots els serveis i necessitats que cobrim.  

Per a celebrar aquest aniversari, van venir persones de Mallorca i de Madrid per tal de conèixer 

totes les activitats que l’associació duu a terme i també vam fer visites culturals i institucionals per 

tal de donar a conèixer Menorca. 

 

 

Els dies 22 i 23 de setembre, ASSORME va organitzar diferents 

activitats amb motiu de la celebració del 20º Aniversari de l’entitat.  

En primer lloc, vam fer una visita guiada a La Fortalesa Militar de la 

Mola en el Port de Maó.  

 

 

Tot seguit, vam anar a visitar l’Ajuntament de Maó, on ens van 

convidar a una bereneta i vam conèixer a un seguit d’autoritats que 

ens van donar la benvinguda. 

 

 

Durant el capvespre, vam fer una visita guiada a l’Hort de Sant 

Patrici, a Ferreries, on vam tenir el plaer de degustar productes 

típics de Menorca, com el formatge i vi elaborat per ells. 

 

El vespre, va tenir lloc un sopar de gala en el Restaurant La 

Minerva. En aquest sopar van participar totes les persones sordes, 

oïdores, entitats i representants institucionals.  

El president d’ASSORME, Andrés Cardona, va donar la benvinguda 

a tots els assistents i vam reproduir un audiovisual sobre la historia i 

la trajectòria del moviment associatiu d’ASSORME en el seu vintè 

aniversari. 

 

El diumenge matí, es va organitzar una visita guiada a la cantera de 

Líthica, a Ciutadella.  
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8. RECURSOS 
 

a)  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 2018 ha estat: 

PERSONAL SEGONS EL GÈNERE 

 DONES HOMES 

Personal d’ASSORME 6 1 

 

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. 

PERSONAL SEGONS ELS PERFILS PROFESSIONALS 

PERFILS PROFESSIONALS Nº PROFESSIONALS 

Coordinació 1 

Tècnics 1 

Especialista Llengua De Signes 1 

Intèrpret Llengua De Signes 3 

Auxiliar Administració 1 

Total 7 

PERSONAL SORD / OIENT 

 SORD OIENT 

Personal  2 5 
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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. 

 

b)  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 

▪ 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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9. DADES I ACCIONS 
 
 

Gràfic 1. Número total d’usuaris a Menorca. 
 
 

39 
 

 
Gràfic 2. Número total d’usuaris en funció del gènere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 3. Número d’usuaris segons la franja d’edat. 
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65%

16%

1%

6%

8%

4%

Percentatge del número d'atencions en funció del servei

Servei d'Atenció a Persones Sordes

Servei d'Interpretació de Llengua de Signes

Servei d'Atenció a Gent Gran

Servei d'Orientació i Inserció Sociolaboral

Servei d'Atenció a Famílies

Servei d'Atenció Psicològica

Gràfic 4. Percentatge del número d’atencions en funció del servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 5. Accions 
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10. ENTITATS COL·LABORADORES 
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