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DADES IDENTIFICATIVES DE L’ENTITAT 

 

NOM: FEDERACIÓ  DE PERSÓNES SÓRDES DE LES ILLES BALEARD - FSIB 

CIF: G57382517 

ADREÇA: C/ Josep d’Óleza 6 baixos  

C.P.: 07010 

MUNICIPI: Palma  

RESPONSABLE DE L’ENTITAT: Marcos Pons Sansaloni (Preside ncia), amb NIE: 41739443D 

NATURALESA JURÍDICA: Federacio  sense a nim de lucre 

ACTIVITAT: Serveis socials, Atencio  a persones sordes 

REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA CAIB: 31000000081 Secc. 2ª 

REGISTRE D’ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA CAIB: 748, de 17 de juny de 2008. 

Cens d’Entitats Juvenils de les Illes Balears: C-084-G-0129 com a entitat prestadora de 

serveis a la joventut 

REGISTRE INSULAR DE SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA: Servei d’inte rprets i guies 

inte rprets de Llengua de Signes per a persones sordes i persones sordcegues 748/0/1 

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA: 

1589/15 
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

 

La Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears, FSIB, e s una organitzacio  no 

governamental, d’accio  social, sense a nim de lucre i d’a mbit autono mic que fou fundada el 

10 de setembre del 2015, a iniciativa de tres associacions de persones sordes de les Illes 

Balears amb la finalitat de reivindicar pels drets de les persones sordes, lluitant per la 

igualtat d’oportunitats i defensant la llengua de signes. 

Avui dia, la seva missio , seguint els principis que regeix des de la seva constitucio , continua 

sent la representacio  i defensa per la igualtat d’oportunitats pel col·lectiu de persones 

sordes, a trave s de polí tiques i serveis encaminats a la inclusio  social. Des de la seva creacio , 

la FSIB ha anat reivindicant pels drets de les persones sordes i les seves famí lies per la plena 

participacio  i inclusio  social en tots els a mbits (educacio , ocupacio , etc.) d’aquest col·lectiu, 

així  com el desenvolupament de serveis i projectes a trave s de la col·laboracio  de les seves 

associacions de persones sordes de les Illes Balears. 

Com ja hem comentat, la FSIB e s una entitat fundada, des dels seus orí gens, per associacions 

de persones sordes que es troben repartides en les Illes Balears. Aquestes associacions so n, 

al mateix temps, el motor de la FSIB, per tant, la finalitat d’aquesta e s representar el 

col·lectiu de persones sordes i reivindicar l’u s de la llengua de signes per a la inclusio  social 

d’aquest, com tambe , oferir serveis i dinamitzar accions per donar cobertura a les 

necessitats i demandes de les persones sordes. 

La FSIB, com a entitat de representacio  d’a mbit autono mic, treballa per impulsar la 

visibilitat i la coresponsabilitat de les associacions de persones sordes afiliades, així  com 

fomentar la capacitat organitzativa, el treball cooperatiu i la implicacio  d’aquestes 

associacions, per a la prestacio  dels serveis i les accions, per tal arribar a la plena 

participacio  i inclusio  de les persones sordes a la societat actual. 
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ENTITATS MEMBRES 

 

Associació de Persones Sordes de Mallorca (APSM) 

C/ Pare Miquel Mir, 1 - 07001 (Palma) 

Telf. 971770207 

E-mail: asormallorca@gmail.com 

https://www.asormallorca.org/ 

 

Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME) 

C/ Santa Rita, 22, 1r - 07730 (Alaior) 

Telf. 971371535 

E-mail: assorme@gmail.com 

http://www.assorme.org/ 

 

Associació de Persones Sordes d’Eivissa i Formentera (APSIF) 

C/ Doctor Fleming 3 baixos- 07800 (Eí vissa) 

Telf, 696300418 

E-mail:  asociacion.apsif@gmail.com 

 

 Associació de Joves Mallorquins Sords (JOMASORD) 

C/ Pare Miquel Mir, 1 - 07001 (Palma) 

Telf. 971770207 

E-mail: jomasord@gmail.com 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 
 

 

 

Missió 

 

Representar i defensar a totes les persones sordes i les seves famí lies del seu a mbit 

territorial, enfortir el moviment associatiu i reivindicar l'u s de la llengua de signes com un 

dret fonamental per aconseguir la seva plena participacio  i inclusio  en la societat. 

 

Visió 

 

Ser l'entitat referent en les Illes Balears per a les persones i les seves famí lies, així  com per 

al seu moviment associatiu i la societat en general, representant a aquestes per promoure la 

igualtat d'oportunitats per a la seva inclusio  social. 

 

Valors 

 

Inclusió 

Promoure la plena igualtat i participacio  social de les persones sordes en la societat. 

 

Diversitat 

Respectar la difere ncia i l'heterogeneí tat de totes les persones sordes. 

 

Igualtat 

Aconseguir la plena ciutadania i la igualtat de drets de totes les persones sordes. 

 

Protagonisme 

Perseverar que les persones sordes estan en primer pla nol, i que siguin auto nomes prenent 

les seves pro pies decisions, promovent el dret de tenir una vida independent i plena. 

 

Implicació 

Treball cooperatiu i participatiu entre FSIB, el seu moviment associatiu i tots els agents 

socials. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT 

 

ORGANIGRAMA 

 

ÒRGANS DE GOVERN 

 

A trave s dels o rgans de governs propis de FSIB, preservem que les persones sordes so n qui 

protagonitzen i fan valer les seves pro pies decisions. 

 

Assemblea general 

E s l’o rgan suprem de govern de la federacio , presidit pel president de la Federacio  i esta  

composa per tres representants de cada associacio  membre. L’any 2018 s’ha celebrat  

l’Assemblea Extraordina ria, el 4 de març i l’Assemblea Órdina ria, el 8 d’abril. 

 

Junta directiva 

E s l’o rgan de representacio  de la Federacio , exerceix totes les funcions de govern no 

reservades en exclusiva a l’Assemblea General. Tal i com consta als estatuts de FSIB, els 

membres de la Junta Directiva exerceixen el seu ca rrec de forma volunta ria. En el transcurs 

de l’any 2017 s’han portat a terme 4 reunions de junta directiva. 
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En la sessio  extraordina ria de l’Assemblea General que tingue  lloc el 28 de febrer de 2015, 

s’adoptaren, entre altres, nombrar una nova Junta Directiva, amb la segu ent composicio : 

 

Marcos Pons, Preside ncia. 

 

Ana Mª Ruiz, Vicepreside ncia. 

 

Víctor Arguimbau, Secretaria General. 

 

Andrés Cardona, Vocal. 

 

Rosana López Planas, Vocal Juventud. 

 

Aurelio Sedano Pérez, Vocal. 

 

 Lorenzo Tortella Tugores, Vocal Mayores. 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL 

 

La Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears, com a entitat representativa del 

col·lectiu de persones sordes de les Illes Balears, amb la finalitat de reivindicar els drets de 

les persones sordes i defensar per la igualtat d’oportunitats, una de les seves lí nies 

d’actuacio  e s la representacio  polí tica i institucional. En el transcurs d’aquest any, s’ha volgut 

promoure el treball en xarxa i representacio  del col·lectiu, com a eix prioritari per avançar 

en les polí tiques d’igualtat i inclusio  de les persones sordes. D’aquesta manera es prete n 

constituir encaminar a un treball de xarxa i representacio  del col·lectiu. 

 

En aquesta lí nia de treball, l’entitat ha establert relacions i contactes amb diferents 

institucions i/o entitats, tant pu bliques com privades; al mateix temps que forma part com 

a entitat membre a la Confederacio  Estatal de Persones Sordes - CNSE , així  com entitats del 

tercer sector social, com a entitat membre de la Unio  d’Associacions, Centres i Federacions 
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d’Assiste ncia a Persones amb Discapacitat de Balears – UNAC. 

 

Com tambe , fomentar el treball en xarxa del moviment associatiu de persones sordes de les 

Illes Balears, s’han establert reunions i contactes institucionals per tal d’afavorir el flux 

d’informacio  bidireccional, i en constant coordinacio  i col·laboracio  amb les associacions de 

persones sordes, per continuar oferint serveis al col·lectiu de persones sordes i tambe  

fomentar l’apoderament d’aquestes amb la finalitat d’enfortir el moviment associatiu de 

persones sordes i encaminar a la inclusio  i igualtat d’oportunitats del propi col·lectiu. 
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ACCIONS D’INFORMACIÓ, DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

 

La FSIB, com a entitat de representacio  del col·lectiu de persones sordes de les Illes Balears, 

promociona accions d’informacio , difusio  i sensibilitzacio  envers les caracterí stiques, 

necessitats, demandes i la realitat de les persones sordes i les seves famí lies. Aquesta lí nea 

de treball es porta a terme a trave s de la comunicacio  i difusio , amb la finalitat de 

sensibilitzar a la societat sobre la realitat del col·lectiu en tots els a mbits (educacio , sanitat, 

ocupacio , etc.). 

 

Seguint el Pla de Comunicacio  Externa, i establint estrate gies de comunicacio  externa i 

accions de sensibilitzacio  (a trave s dels mitjans de comunicacio , xarxa associativa i xarxes 

socials), l’entitat respon a l’objectiu de donar visibilitat de la comunitat sorda, des d’una 

perspectiva sociocultural, per tal d’apropar-se a una major inclusio  social de la sordesa, les 

persones sordes, comunitat sorda i la llengua de signes. 

 

Gra cies a aquestes tasques d’informacio , difusio  i sensibilitzacio  que l’entitat ha portat a 

terme al llarg de l’any, es pot afirmar que el treball es realitza cap a dins i cap a fora. Aquestes 

tasques de comunicacio  fan possible caminar cap a la plena inclusio  de les persones sordes, 

ja que les principals barreres venen imposades pel desconeixement del mo n de la sordesa 

per part de la societat en general. 

 

 

XARXES SOCIALS 

 

El foment de l’u s de les xarxes socials ha comportat per al col·lectiu de persones sordes una 

autonomia comunicativa important. Des de les estrate gies de comunicacio  interna, l’u s de 

les xarxes socials permet posar-se al dia de les accions que s’organitzen en la xarxa 

associativa de persones sordes i el que succeeix al seu voltant de forma immediata, 

col·laborativa i accessible, fent possible la identificacio  i la pertinença social. 

 

Per altra banda, a trave s de les estrate gies de comunicacio  externa, s’aconsegueix una major 

difusio  de les activitats programades per la FSIB i la seva xarxa associativa, dirigida a la 

societat (oient i sorda). 

 

S’utilitzen xarxes socials com el Facebook i Twitter, ja que es poden incloure ví deo signats 

(ví deos en Llengua de Signes), que permeten exposar el contingut de les accions previstes 

fent u s del codi comunicatiu compartit pel nostre col·lectiu, a me s de permetre la 

participacio  de les persones sordes tambe  utilitzant aquest codi.   

 

Tambe  es compta amb una pàgina web pròpia de la Federació de Persones Sordes de les 

Illes Balears (www.fsibalears.org). Des d’alla  s’han portat a terme accions d’informacio , 

difusio  i sensibilitzacio , tant al col·lectiu de persones sordes com a la societat oient, a me s 

de significar un espai de publicacio  de documentacio , serveis, recursos… de l’entitat,  

 

apostant per la transpare ncia de la pro pia entitat. 
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PÀGINA WEB FSIB 

 

A la web www.fsibaleares.org es troba tota la informacio  relacionada amb l’entitat 

(organigrama; missio , visio  i valors; qui som i col·laboradors; el recursos amb que  compta); 

s’exposen així  mateix els serveis que ofereix l’entitat i les activitats que es desenvolupen; i 

finalment, s’inclou un apartat de notí cies relacionades amb l’entitat i el col·lectiu de 

persones sordes, en format text amb ví deo signat, sent d’aquesta manera accessible per a 

tothom. 

 

FACEBOOK , TWITTER I INSTAGRAM  FSIB 

 

La pa gina de Facebook de FSIB serveix de canal de comunicacio  amb tota la comunitat, sorda 

i oient, aportant tota la informacio  relacionada amb les activitats i esdeveniments que porta 

a terme l’entitat, a me s de poder consultar altres informacions com els recursos amb que  

compta o de les associacions afiliades. Actualment, es compta amb 1893 seguidors. 

 

Per altra banda, la FSIB compta tambe  amb un compte de Twitter, que compleix una finalitat 

similar a la de Facebook com a xarxa social: canal de comunicacio  directe amb la societat en 

general i exposicio  d’esdeveniments i activitats relacionades amb l’entitat. Actualment, 

FSIB segueix a 149 comptes de Twitter i té 523 seguidors. 

 

El mes de març la FSIB va obrir un compte a Instagram per ampliar els canals de 

comunicacio  a trave s de les xarxes socials. Podem trobar-hi les activitats promogudes des 

de la FSIB , cursos que oferim, notí cies adaptades i tota la informacio  relacionada amb 

l’entitat. Actualment contem amb  27 publicacions, segueix a 312 comptes i te  200 seguidors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgina principal de la web oficial de FSIB 
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Pàgina de Facebook de FSIB 

Pàgina de Twitter de FSIB 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ 

 

Degut a que la FSIB e s una entitat fundada, des dels seus orí gens, per associacions de 

persones sordes que es troben repartides en les Illes Balears, e s destacable que aquestes 

mateixes associacions so n, al mateix temps, el motor de la FSIB. E s per aquest motiu que 

l’objectiu fonamental de la FSIB e s fomentar i dinamitzar activitats socioculturals del 

moviment associatiu de persones sordes, a me s de la sensibilitzacio . 

 

Amb la finalitat de sensibilitzar a la societat de la realitat de les persones sordes i transmetre 

les caracterí stiques, les necessitats i les demandes del col·lectiu, la FSIB utilitza diferents 

mitjans de comunicacio  (premsa, televisio , ra dio, Internet) per tal d’apropar a la societat el 

mo n de la sordesa: les persones sordes, la comunitat sorda i la llengua de signes. D’aquesta 

manera, es fa possible el coneixement de les necessitats del col·lectiu, del treball de 

l’organitzacio  i de les accions especí fiques que es porten a terme, donant protagonisme a les 

persones sordes de l’entitat i a la xarxa associativa. 

 

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

La FSIB aposta per la sensibilitzacio  social a trave s d’accions de difusio  i campanyes de 

sensibilitzacio , dirigint-se a tots i totes aquells/aquelles professionals, estudiants, centres 

educatius i a la societat en general. L’objectiu e s l’apropament i la introduccio , com a visio  

global, de les persones sordes, comunitat sorda i llengua de signes, així  com les 

caracterí stiques i els trets del col·lectiu especí fic, amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat 

comunicativa en qualsevol atencio  a persones sordes i aconseguir la plena inclusio . 

Gra cies a la difusio  a trave s de diferents vies la societat oient e s partí cip de les activitats, 

projectes i serveis que oferim de forma directa, pero  indirectament assolim l’objectiu de 

donar a cone ixer i sensibilitzar aquesta de les necessitats d’una societat inclusiva per a les 

persones sordes. 

Darrerament hem potenciat la difusio  a trave s de les xarxes socials degut a que so n un mitja  

audiovisual que permet arribar a un gran nu mero de persones amb rapidesa i tambe  permet 

la interaccio  directa amb les persones beneficia ries, les quals son usua ries de les noves 

tecnologies.  

 

En relacio  als tallers de sensibilitzacio , so n persones sordes les que el realitzen sempre  

acompanyades d’un/a inte rpret de llengua de signes. D’aquesta forma, les persones 

assistents coneixen de primera ma  les barreres comunicatives i les experie ncies que viuen 

les persones sordes. 

 

Durant l’any 2019, s’han realitzat diverses accions de sensibilitzacio : 

 

• Taller de sensibilitzacio  al CIFP Son Llebre al Pla de na Tesa, el dia 17 de gener de 2019. 

 

• Taller de sensibilitzacio  als alumnes del mo dul de Suport a la Comunicacio  del Cicle 

Formatiu de Grau Mitja  d’Atencio  a persones en situacio  de depende ncia del CEPA Calvià 

(Magaluf) el dia 25 de gener de 2019. 
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• Taller de sensibilitzacio  al Centre d'Acollida Tramuntana. Centre de primera acollida 

per menors, a Palma, el dia 

 29 de gener de 2019 i el dia 17 de maig de 2019. 

 

• Taller de sensibilitzacio  a l’IES Binissalem, a Binissalem, el dia 12 de març de 2019. 

 

• Taller de sensibilitzacio  a l’Escola Sant Francesc de Sales, a Ciutadella, els dies 14 i 15 

de novembre de 2019 

• Taller de sensibilitzacio   a l’IES J. M. Quadrado, a Ciutadella, dia 31 de gener de 2019. 

• Taller de sensibilitzacio  al CEIP Sant Ciriac, el dia 11 de gener de 2019, a Santa Eulalia 

del Riu. 

• Taller de sensibilitzacio  a l’IES Algarb, el dia 14 de gener de 2019, a Sant Jordi de ses 

Salines. 

• Taller de sensibilitzacio  a l’IES Isidor Macabich, el dia 21 de febrer del 2019, a Eivissa. 

• Taller de sensibilitzacio  al CEIP S’Olivera, el dia 15 de març de 2019, a Puig d'En Valls. 

• Taller de sensibilitzacio  a l’IES Ramon Llull. Assignatura Sistemes Augmentatius i 

Alternatius de Comunicacio . 22 de novembre de 2019. 

• Taller de sensibilitzacio  al Centre d’Acollida Tramuntana. Taller dirigit als joves 

d’acollida temporal. 4 de desembre 2019 

• Contacontes  al CEIP Verge de Lluc. 29 novembre 2019. 

• Taller de sensibilitzacio  al Centre de Salut Vila. 15 juliol 2019 

• Taller de sensibilitzacio  a l’IES Quartó de Portmany de Sant Antoni. 19 de novembre 

2019 

• Entrevista a la ra dio d’IB3, al programa "Flors en el desert", en que es va presentar el 

curs de catala  i altres serveis de la FSIB, el dia 10 de març de 2019. 

 

CONFERÈNCIES i JORNADES 

 

L’assiste ncia i participacio  en jornades i confere ncies accessibles permet a les persones 

sordes enriquir-se de coneixements i afavoreix el seu desenvolupament i participacio  en la 

societat.  

Tambe  e s una eina clau per visibilitzar l’accessibilitat i conscienciar sobre la necessitat de 

que aquestes activitats siguin inclusives.  

 

Durant l’any 2019 la FSIB ha participat activament en les segu ents confere ncies i jornades: 
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• Cicle de conferències “L'aventura d'Educar en Família”, els dies 8 i 22 de febrer 

a Santa Eula lia del Riu (Eivissa). Van assistir 4 persones usua ries. 

• Fira de l’Ocupació per a persones amb discapacitat, el dia 21 de febrer de 2019, 

a Palma.  Van assistir 2 persones usua ries. 

• Fira de l’Ocupació, organitzada per PalmaActiva, el dia 6 de març de 2019 a Palma. 

• Conferència Llengua de Signes, llenguatge i gramàtica: element per reflexionar 

en la pràctica educativa, de la ma  de la ponent Gemma Barbera  (profesora 

especialista de lengua de signos de la UPF) i el moderador Lluis Barcelo i Coblijn, 

Cap d'estudis del grau de Llengua i Literatura catalana amb la col·laboracio  de la 

FSIB, a  la Universitat de Illes Balears, el dia 25 de març de 2019. 

• Jornada de Mediadores, a Madrid, a ca rrec de la CNSE. Van celebrar-se entre els 

dies 3 i 7 de juny de 2019 i van participar 2 persones sordes professionals de la FSIB 

per a la seva formacio  en l’atencio  dins el Programa de Atención a Personas Sordas 

Reclusas de la CNSE. 

• L’educació i el problema de las desigualtats, Menorca 15 novembre 2019. 

• V Jornada d’inclusió educativa a l’alumnat sord, Menorca 19 novembre 2019. 

• Ajudes econòmiques individuals per a residents a l’illa d’Eïvissa, a Eivissa el 3 

setembre 2019. 

• Taller sobre la Mediació Comunicativa, Palma 18 d’octubre 2019.                                          V  

• IV Jornada d'Humanització de la Sanitat, de la ma  de IB Salut / CAIB Salut, a 

Eivissa, el dia 5 d’abril de 2019. 

 

• Celebracio  del Dia Internacional Discapacitat, al Parlament de les Illes Balears a 

Palma, el dia 4 de desembre de 2019. 

• II Festival Film Sign, festival de curtmetratges en llengua de signes, a Palma, el dia 

18 de maig de 2019. 

• Jornada d'ILSES-CNSE, celebrada a Madrid els dies 11 i 12 de març de 2019, en la 

que va participar una de les inte rprets de la FSIB. 

• Acte d’entrega de les Subvencions de l’Estalvi E tic de Caixa Colonya, juntament amb 

APSM i ASSÓRME, a Palma, el dia 10 de maig de 2019. 
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ACCIONS FORMATIVES 

 

Des de la FSIB s’han portat a terme accions de formacio , tant a persones oients com a 

persones sordes. Envers la formacio  a persones oients, les formacions tracten la 

sensibilitzacio  cap al col·lectiu de persones sordes: cone ixer la realitat de les persones 

sordes i professionalitzar l’atencio  a usuaris i usua ries sordes. Per altra banda, tambe  a la 

comunitat oient, s’ofereixen cursos i tallers de Llengua de Signes.   

Per altra banda, a les persones sordes tambe  se’ls ofereixen cursos de formacio , tenint en 

compte que una altra barrera important en la inclusio  social e s precisament la falta de 

formacio  de les persones amb discapacitat, auditiva en aquest cas. 

En el transcurs de l’any 2019 es van dur a terme les segu ents accions formatives: 

 

Accions formatives dirigides a la comunitat oient: 

 

• Hotel Playa Golf de l’Arenal, taller de sensibilitzacio  i coneixements de la comunitat 

sorda al personal de l’hotel que acolliria usuaris i usua ries del viatge d’IMSERSÓ, 

organitzat per FSIB. La formacio  es va portar a terme els dies 29 i 30 d’abril de 2019, 

a Mallorca. 

• Formacio  i sensibilitzacio  al restaurant Heart Ibiza a Eivissa, entre el dia 29 d’abril 

i el 16 de maig de 2019. Van assistir 15 persones. 

• Formacio  i sensibilitzacio  a l’Ajuntament d’Eivissa, entre el dia 13 i 24 de maig de 

2019. Van assistir 8 persones. 

• Cursos de comunicació en llengua de signes: 

o Curs comunicacio  en llengua de signes A1, de la ma  de la Conselleria 

d’Educacio  a Mao  (Menorca), del dia 16 d’octubre de 2018 fins dia 19 de 

febrer de 2019. Van assistir 6 persones. 

o Curs de comunicacio  en llengua de signes A1 a Calvia  (Mallorca) realitzat 

entre dia 20 de novembre de 2018 i dia 5 de maig de 2019. Van assistir 7 

persones. 

o Curs comunicacio  en llengua de signes A1 Palma 

(Mallorca) realitzat entre l’11 de febrer i el 3 de juny 

de 2019. Van assistir 4 persones.Curs comunicacio  

en llengua de signes A2 (Mallorca): realitzat entre el 

12 de febrer i el 25 de juny de 2019. Van assistir 7 

persones. 

o Curs de Formacio  en LS, realitzat entre el 18 i el 29 

de març de 2019, a Eivissa (Eivissa). Van assistir 9 

persones. 
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o Curs de comunicacio  en llengua de signes  A1 a Eivissa (Eivissa): 9 persones 

inscrites, de dia 18 de març a dia 19 de juny de 2019. 

o Curs de comunicacio  en llengua de signes A2, Mallorca, 6 setembre 2019  

o Curs de comunicacio  en llengua de signes A2.2 Mallorca, 10 Óctubre 2019 

o Curs de comunicacio  en llengua de signes A1 Eivissa, 1 Óctubre 2019 

o Curs de comunicacio  en llengua de signes  A1 Mallorca, 10 setembre 2019 

o Curs comunicacio  en llengua de signes A1, Eivissa 2 de juliol 2019 

• Tallers d’introduccio  a la llengua de signes a l’Escola Municipal de Formació de 

Palma. Es van impartir al maig i a l’octubre 2019, va tenir una durada de 10 hores i 

estava dirigit al personal que ate n al pu blic a les oficines dels diferents serveis de 

l’Ajuntament de Palma 

• Taller d’introduccio  a la Llengua de Signes, al Casal de Joves d’Algaida (Mallorca) 

enmarcat dins de la Jornada Ciutat Educadora, dia 30 de març de 2019. 

• Taller d'introduccio  a la llengua de signes, al Centre Salesians a Ciutadella 

(Menorca), el dia 30 de març de 2019. 

• Taller d’introduccio  a la llengua de signes, al CEIP Sant Ciriac, a Santa Eula ria des 

Riu (Eivissa), el dia 1 de febrer de 2019. Van assistir 9 persones. 

 

Accions formatives i informatives dirigides a la comunitat sorda 

 

• Curs de català per a persones sordes, a Palma (Mallorca), de dia 25 de febrer de 

2019 al 20 de maig de 2019. Van assistir 9 persones. 

• Curs d’Especialista en LSE, organitzat per CNSE i realitzat des d’abril fins 

novembre de 2019, en versio  online pels nostres usuaris. 

• Associactiva’t (formacio  per associacions i entitats), de dia 20 a dia 22 de març de 

2019, a Eivissa (Eivissa). Van participar 3 persones de l’associacio . 

• Sessió informativa per persones sordes: VISUALFY, el dia 13 d’abril de 2019 a 

la seu d’APSM, a Palma (Mallorca). Van assistir 6 persones. 

• Taller SILME (Servei d’Informa tica Local de Menorca), dia 27 d’abril de 2019, a 

Alaior (Menorca). Van assistir 8 persones.   

 

ACTIVITATS CULTURALS 

 

Una altra de les lí nies de treball de la pro pia entitat, com a representacio  a nivell autono mic 

de les associacions que la integren, e s la coordinacio  i treball amb elles de manera 
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col·laborativa en el marc de la xarxa associativa, amb la finalitat d’atendre les necessitats del 

moviment associatiu i enfortir i consolidar l’empoderament de les mateixes. L’objectiu e s 

que totes les associacions siguin finalment autosuficients en la representativitat davant de 

les institucions de cadascuna de les illes, i en la gestio  de les seves pro pies entitats. D’aquesta 

manera s’estimula el treball en xarxa i el suport de la FSIB a les seves associacions, impulsant 

el teixit associatiu. 

L’any 2019 es van realitzar les segu ents activitats culturals: 

 

Accions dintre del moviment associatiu: 

 

➢ Dia Nacional de les llengües de signes 2019 

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

celebra anualment durant la segona quinzena del mes de juny. La data concreta e s el 14 de 

juny, pel motiu d’aquest mateix dia de l’any 1936 es constituí  la Confederacio  Estatal de 

Persones Sordes - CNSE, principal entitat representativa del moviment associatiu de 

persones sordes d’a mbit estatal.  

Enguany, s’ha celebrat la cinquena edicio  de manera especial, aprofitant que coincideix amb 

el compliment dels 12 anys de reconeixement de les llengües de signes com a llengu es 

reconegudes a Espanya (Llei 27/2007). 

Des de la FSIB, juntament amb la participacio  i col·laboracio  de les associacions de persones 

sordes de les Illes Balears, amb motiu del Dia Nacional de les Llengu es de Signes, diverses 

accions, en les quals tenia com a objectiu fer partí cips a diferents institucions pu bliques i/o 

entitats del tercer sector i la societat. A continuacio , detallem les principals accions 

desenvolupades en el mes de juny amb motiu del Dia Nacional de les Llengu es de Signes: 

• Projeccio  de la pel·lí cula “Me llamo Gennet” a Menorca.  

• Jornada de portes obertes a l’Associacio  de Sords de 

Mallorca. 

• Contacontes en llengua de signes a la Biblioteca Can 

Ventosa a Eí vissa. 

 

➢ Semana Internacional de les persones sordes 

 

El Dia Internacional de les Persones Sordes i de les Llengu es de Signes, a proposta de la 

Federacio  Mundial de Sords (WFD), l’any 1958, es celebra anualment durant l’u ltima 

setmana de setembre. 

A continuacio , detallem les principals accions desenvolupades en el mes de setembre amb 

motiu de la setmana internacional de persones sordes. 
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• Projeccio  de curtmetratges en llengua de signes a l’Associacio  de Persones Sordes 

d’Eí vissa i Formentera. 

• Projeccio  de curtmetratges en llengua de signes al Cercle Artí stic de Ciutadella. 

• Projeccio  de la pel·lí cula “Me llamo Gennet” a l’Associacio  de Sords de Mallorca. 

      

 

ACCIONS D’OCI DINTRE DEL MOVIMENT ASSOCIATIU 

Per tal d’apropar a les persones sordes entre elles i fer possible el sentiment de pertinença 

social, so n molt importants tambe  les accions d’oci dintre del moviment associatiu, com els 

tallers de cuina, de gimna stica o de manualitats o els cinemes-fo rum. La vida social e s la que 

impulsa sentir-se acollit i acollida, sentir-se part d’un grup i enfortir, així  mateix, la xarxa 

associativa.   

En el transcurs de l’any 2019 es van dur a terme les segu ents accions: 

 

• Torrada Sant Sebastià, dia 19 de gener de 2019, a Palma (Mallorca). Van assistir 51 

persones. 

• Taller de cóctels, dia 23 de febrer de 2019, a Alaior (Menorca). Van assistir 8 

persones. 

• Contacontes en llengua de signes, a la Biblioteca Cala de Bou, a Eivissa, el dia 2 

d’abril de 2019. Van assistir 10 persones. Tambe  es va fer al CEIP Sant Antoni, a 

Eivissa, el dia 12 d’abril de 2019, amb 40 persones participants. 

• Visita al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, a Eivissa, dia 12 d’abril de 2019, 

amb 3 persones usua ries participants. 

• Visita al Centre d’Interpretació de Can Marroig, a Sant Ferran (Formentera), dia 

3 de maig de 2019. Van participar 5 persones usua ries. 

• Visita el Diari d’Eivissa, a Eivissa, dia 9 de maig de 2019, amb 3 persones usua ries 

participants. 

• Dia de golf amb voluntaris de La Caixa i FPDM al Mercadal (Menorca) el 29 de juny 

de 2019. Van assistir 6 persones usua ries. 

• Concurs de cuina amb alumnes de LSE A1 i persones sordes, on aquestes fan de 

jurat. Es va fer a Eivissa, dia 14 de juny i van assistir 11 persones. 
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• Visita als topònims i zones conegudes d’Eivissa, dia 15 de juny de 2019. Van 

assistir 8 persones. 

• Visita a Perfumes Hierbas de Ibiza  Eivissa 17 setembre 2019 

• Visita a l’Aquàrium Cap blanc , Eivissa. 19 d’octubre 2019 

• Visita a la Fàbrica Gin Xoriguer, Menorca 26 d’octubre 2019 

• Encesa llums de Nadal, Eivissa 29 de novembre 2019 

 

 

   

 

POLÍTIQUES SECTORIALS 

 

Durant els anys 2018-2019 s’han dut a terme diferents accions enfocades a sectors del 

col·lectiu al que va dirigit el nostre projecte. A continuacio  es nombraran les accions 

realitzades per a mbit a tot el territori de les Illes Balears  

 

IGUALTAT 

• Taller “Entender y tratar la violencia de género”, a Eivissa, dia 24 de gener de 

2019.  

• Dia Internacional de la Dona Treballadora, el dia 8 de març de 2019. Tingue  lloc 

la manifestacio  del Dia de la Dona Treballadora, tant a Mallorca, com a Menorca, com 

a Eivissa. Aquesta va ser accessible en llengua de signes. Tambe  es va fer accessible 

en LSE el manifest de la CNSE. 

• IV Marcha para la Igualdad, dia 24 de març de 2019, organitzada per l’Ajuntament 

de Palma. 

• Taller de diversitat afectiva, de gènere i sexual: Gra cies a la col·laboracio  de Ben 

Amics Illes Balears, FSIB organitza  un taller sobre la diversitat afectiva, sexual i de 

ge nere a les persones sordes, que tingue  lloc el dia 13 de desembre, amb la finalitat 

d’apropar al mo n de la diversitat com a un valor afegit. 

GENT GRAN 
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• TALLER #mayoresconecta2: Els dies 17 i 18 de gener tingue  lloca Menorca el taller 

de mo bil i Tablet per a persones majors sordes, per apropar-se al mo n de les noves 

tecnologies com a eines que faciliten la comunicacio  i participacio  a la societat 

actual. Aquest projecte de #mayoresconecta2, gra cies a la col·laboracio  de la 

Confederacio  Estatal de Persones Sordes (CNSE), Fundacio n CNSE i Fundacio n 

Vodafone Espan a Tambe  es va celebrar a Eivissa com a Mallorca: 

o Eivissa: dia 7 i dia 14 de febrer de 2019.  

o Palma: dia 8 i 22 de febrer de 2019.  

• Taller de ball en línia, tots els dimecres de dia 13 de març a dia 29 de maig de 2019, 

a Palma.  

• Vacaciones IMSERSO-CNSE, del 6 al 11 de maig de 2019, va comptar amb 97 

participants de tot l’Estat Espanyol; i dels dies 20 al 25 de maig de 2019, hi van 

participar 102 persones. 

JUVENTUT 

• II Trobada de Joves Sords, amb JÓMASÓRD, el dia 24 de febrer de 2019, a Mallorca. 

S’exposaren les activitats previstes per el transcurs de l’any 2019, com tambe  

explicar el moviment associatiu juvenil de CJS-CNSE, entre altres activitats.  

• V RIA (Reunión de Información y Asesoramiento), a ca rrec de CJS-CNSE, els dies 

17, 18 i 19 de maig de 2019, a Madrid.  

• Concert Alternanits, dia 4 de maig de 2019, a Alaior (Menorca). 

• Jornada de Drets Laborals, el dia 29 de maig de 2019, a Palma (Mallorca), en el 

marc de les II Jornades de "Buenas pra cticas en el a mbito de juventud".. 

Accions en matèria d’accessibilitat: 

• Reunió sobre les Festes de Sant Sebastià accessibles, dia 7 de gener de 2019. A 

me s, el 15 de febrer de 2019 es va fer una altra reunio  per avaluar les festes de Sant 

Sebastia , fent un seguiment. 

• Reunió del Consell Assessor de 

Continguts d’IB3, a Calvia , dia 13 de 

març de 2019 

• Conveni amb La Caixa per la 

instal·lacio  de Bucles magne tics, a Alaior 

(Menorca), el dia 24 d’abril de 2019 
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DESCRIPCIÓ DE SERVEIS 
 

La FSIB treballa en la prestacio  de serveis de qualitat en l’atencio  a persones sordes, cobrint 

les seves necessitats i/o demandes en els diferents a mbits (social, familiar, laboral, etc.). A 

continuacio , s’exposen els diferents serveis de la pro pia entitat. 

 

SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES 

 

El Servei d’Atencio  a Famí lies es dirigeix a famí lies amb membres sords, pero  tambe  s’amplia 

la cobertura a professionals de l’a mbit socioeducatiu. Ófereix informacio , orientacio  i 

assessorament en ajudes te cniques, recursos, estrate gies comunicatives, etc.   

 

La finalitat principal e s millorar la qualitat de vida de les famí lies amb membres sords, a 

trave s d’accions que donin cobertura a les seves necessitats, realitzant intervencions al nucli 

familiar o intervencions grupals. Per altra banda, tambe  es te  per objectiu desenvolupar i 

enfortir el treball de xarxa que fan els i les professionals de l’a rea socioeducativa. 

 

SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES SORDES 

 

Des del Servei d’Atencio  a Persones Sordes s’ofereix acompanyament a persones sordes per 

tal de valorar, orientar i donar el suport necessari per oferir una atencio  global, així  com 

vetllar i promoure la inclusio  d’aquest col·lectiu en el seu entorn i en els diferents a mbits de 

la vida social. 

 

La finalitat d’aquest servei e s facilitar l’acce s als diversos recursos sociocomunitaris, 

eliminant les barreres de comunicacio  i mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els 

serveis socials i els serveis d’atencio  social (habitatge, sanitat, salut, justí cia, etc.). Tambe  es 

te  per finalitat la promocio  de condicions de vida saludables i programes especí fics pel 

col·lectiu de persones sordes, donant resposta a les seves necessitats i/o demandes 

especí fiques d’inclusio  social i fomentant l’autonomia d’aquest. 

 

Pel desenvolupament d’ aquest accions, es porten a terme diverses accions per cobrir les 

necessitats de les persones sordes, a nivell individual o a nivell grupal, gra cies a la figura de 

l’ADECÓSÓR.   

 
L’ADECOSOR, Agent de Desenvolupament de la Comunitat Sorda, és una figura professional 

assumida per la Comunitat Sorda que actua com agent dinamitzador en la seva pròpia 

comunitat. L’ADECOSOR no tant sols desenvolupa la seva tasca dins del moviment associatiu 

de persones sordes, sinó que fa nexe d’unió entre la comunitat sorda i la societat. Per això, 

realitza activitats de difusió i sensibilització entre altres, sobre les necessitats i demandes 

del propi col·lectiu. 

 

 

SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES MAJORS SORDES 
 

Des d’aquest servei es promou un servei d’assiste ncia personal al col·lectiu de persones 

majors de 65 anys sordes, especialment en situacio  de risc. D’aquesta manera, es 
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proporcionen un conjunt d’actuacions assistencials, rehabilitadores i de suport psicosocial, 

així  com el foment d’activitats socioculturals propiciant la participacio  en la vida social i 

econo mica. 

 

La finalitat d’aquest servei e s afavorir la inclusio  i participacio  social de les persones majors 

sordes, la promocio  de la salut i l’envelliment actiu i la prevencio  de l’aí llament social. 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

 

El Servei d’Órientacio  i Insercio  Sociolaboral prete n oferir informacio , orientacio  i formacio  

a persones sordes, així  com donar suport en el proce s d’adquisicio  i desenvolupament 

d’habilitats socials, personals i prelaborals per tal de facilitar l’acce s i insercio  al mo n 

laboral. 

 

La finalitat d’aquest servei e s millorar l’empleabilitat i l’ocupabilitat de les persones sordes 

a trave s d’accions individuals i/o grupals, en funcio  de les seves necessitats formatives i/o 

laborals. Així  mateix, tambe  es promouen accions de difusio  i sensibilitzacio  a empreses per 

fomentar la contractacio  de persones sordes. En aquest sentit, s’esta  portant a terme un 

projecte d’insercio  laboral gra cies a la col·laboracio  d’Óbra Social “la Caixa”, que finalitzara  

a finals d’octubre de 2019. 

 

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 

 

Des de finals de 2017 es va posar en marxa el Servei d’Atencio  Psicolo gica dirigit al col·lectiu 

de persones sordes, familiars, i persones del seu entorn que així  ho requereixin i sempre 

que la demanda es trobi relacionada amb l'usuari sord. 

 

En funcio  de la demanda se centra en un enfocament o altre, d’acord a les capacitats de la 

persona objecte d'intervencio , procedint a l’ana lisi de la demanda, motivacio  i expectatives, 

l’avaluacio  i diagno stic psicolo gic i l’eleccio  i prioritzacio  d'objectius terape utics.  

 

SERVEI D’INTERPRETACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES 

 

El servei d’interpretacio  en llengua de signes es porta a terme de la ma  del o la inte rpret de 

llengua de signes. El servei te  com a finalitat l’eliminacio  de les barreres de comunicacio , 

oferint a les persones sordes un pont de comunicacio  en qualsevol situacio  (educatiu, 

sanitari, judicial, laboral, cultural, formatiu, etc.) entre la persona sorda o la pro pia 

comunitat sorda i l’entorn social per facilitar l’acce s a la informacio  i/o comunicacio . 
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RECURSOS HUMANS 

 

 

EQUIP 

 

La Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears es troba liderada per l’Assemblea i la 

Junta Directiva de l’entitat, constituí da i representada per persones sordes. 

 

Per tal de portar a terme tots els serveis, projectes i programes, la FSIB compta amb un equip 

te cnic multidisciplinar. L’equip te cnic te  coneixements de la llengua de signes i de les 

caracterí stiques, necessitats i demandes de la comunitat sorda. Així  mateix, la pro pia entitat 

compta amb professionals sords i sordes, el treball del qual significa un referent per les 

persones sordes i les seves famí lies, i una oportunitat pel foment d’ocupacio  de 

professionals  amb discapacitat auditiva. 

 

L'equip de FSIB ha sofert canvis en el perí ode que enmarca aquesta justificacio , essent 

format per professionals de l'a mbit de l'educacio  social, la psicologia, la interpretacio  de 

llengua de signes, l'administracio , a me s de comptar amb una especialista de Llengua de 

Signes i una professional ADECÓSÓR. 

 

Un total de 10 persones han integrat la plantilla de l’entitat entre octubre de 2018 i juliol de 

2019; 6 d’elles persones sordes i la resta persones oients. Les dones representen un 80% de 

la plantilla, front a un 20% d’homes. 

 

PERFILS PRÓFESSIÓNALS Nº PRÓFESSIÓNALS 

CÓÓRDINACIÓ  1 

TE CNICS 2 

ADECÓSÓR 1 

ESPECIALISTA LLENGUA DE SIGNES 2 

INTE RPRET LLENGUA DE SIGNES 2 

ADMINISTRACIÓ  1 

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ  1 

TOTAL 10 

 

VOLUNTARIAT 

En el marc del nostre programa de voluntariat, durant els anys 2018 i  2019 hem comptat 

amb 5 persones voluntàries que han realitzat diverses tasques i/o accions, com ara 

acompanyament presencial a persones majors sordes i el suport a les activitats del 

moviment associatiu de persones sordes, entre d'altres. Tot aquest equip de voluntariat te  

coneixements de la llengua de signes, com tambe  ha rebut la formacio  inicial de la pro pia 

entitat i desenvolupament de la tasca. 
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INSTAL·LACIONS I RECURSOS TÈCNICS 

 

MALLORCA 

Durant l’any 2019, la seu principal de la Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears, 

per garantir el desenvolupament dels serveis, ha comptat amb un espai d’atencio  al pu blic a 

Palma, situada al C/ Foners, 7  4t  (despatx 402), oberta cada dia de 8:00h a 15:00h i dimarts 

i dijous de 17:00h a 19:00h.   

Es tracta d’un local de 80 metres quadrats ubicat a l’edifici de la ÓNCE, el qual compleix les 

condicions de seguretat, higiene i accessibilitat que estableix la normativa vigent. El local 

disposa de: 

• Recepcio  amb sala d’espera amb cadires 

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

• Zona d’oci 

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

relacionats amb la    sordesa, llengua de signes i famí lies. Com tambe , guies i recursos 

bibliogra fics distribuí ts principalment per la CNSE. 

• Despatx de te cnics amb equipament informa tic i servidor FSIB. 

• WC, situat a l’exterior del despatx i accessible per a tot el pu blic. 

 

MENORCA 

El local de l’Associacio  de Persones Sordes de Menorca (ASSÓRME) 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. Gra cies a un conveni,  ASSÓRME cedeix el local a FSIB per la prestacio  

de serveis a les persones sordes de l’illa de Menorca. El local disposa de: 

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

relacionats amb la    sordesa, llengua de signes i famí lies. Com tambe , guies i recursos 

bibliogra fics distribuí ts principalment per la CNSE. 

• 2 despatxos de te cnics amb equipament informa tic. 

• WC, situat a l’exterior del despatx i accessible a tot el pu blic. 

• Recepcio  amb sala d’espera amb cadires. 

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

 

L'Associació de Persones Sordes d’Eivissa i Formentera (APSIF), ha estat durant l’any 

2019 a la Plataforma Sociosanita ria d'Eivissa, a C/ Madrid, 52, Baixos. Durants els anys 
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2018-2019 no comptava amb local propi. El mateix passa amb JOMASORD, que utilitza el 

local de l’APSM al C/ Pare Miquel Mir nº1 a Palma. 

AVALUACIÓ D’IMPACTE 

 

En refere ncia al Pla d’Atencio  al col·lectiu de persones sordes de la comunitat auto noma de 

les Illes Balears, la finalitat principal d’aquest consistia en millorar les condicions de vida i 

fomentar l’autonomia  personal, aconseguir la seva inclusio  social en tots els a mbits en plena 

condicio  d’igualtat i accessibilitat de les persones sordes i amb discapacitat auditiva de les 

Illes Balears. 

Per a la consecucio  d’aquest objectiu principal, es desglossen els segu ents objectius 

especí fics, com a punt de partida per a l’avaluacio  d’impacte d’aquest pla. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

1. Comptar amb un servei d’atencio  integral (famí lies, ocupacio , inte rprets de Llengua de 

Signes, etc.) per al col·lectiu de persones sordes de les Illes Balears, per atendre les 

necessitats i demandes detectades. 

2. Mantenir un equip estable de treball per atendre els diferents serveis de la FSIB. 

3. Fomentar l’associacionisme entre el col·lectiu de persones sordes de la Comunitat 

Auto noma de les Illes Balears.   

4. Fomentar l’u s de les noves tecnologies entre el col·lectiu de persones sordes. 

5. Dinamitzar i difondre els serveis i/o actuacions que es porten a terme des de FSIB per  

fomentar la inclusio  de totes les persones sordes en tots els a mbits (laboral, social, sanitari, 

etc.) 

6. Programar, dinamitzar i avaluar projectes d’intervencio  social encaminats al 

desenvolupament social de la Comunitat Sorda. 

7. Formar i informar a la junta directiva de la FSIB i al col·lectiu de persones sordes. 

8. Millorar  l’ocupabilitat i les condicions d’acce s al mercat laboral del col·lectiu de persones 

sordes de les Illes Balears. 

 

La FSIB mante  les mateixes fonts de finançament per part de la CNSE, IRPF i Caixa Colonya. 

Gra cies al finançament de la Conselleria se Serveis Socials i Cooperacio  del Govern de les 

Illes Balears, s’ha pogut donar continuí tat a la prestacio  de serveis de l’entitat, així  com 

constituir un equip de treball multidisciplinari per a donar resposta  a les necessitats i/o 

demandes del propi col·lectiu a totes les Illes Balears, tenint en compte el principi d’equilibri 

territorial i donar suport i empenta als projectes de l'organitzacio .  

A continuacio , exposarem els  principals resultats obtinguts. 
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USUARIS 

La Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears actualment compta amb 277 persones 

sordes, distribuí des de la segu ent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentatge de dones i homes usua ries/is de la FSIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuaris per illa 
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Distribucio  per sexe i illa 

 

ATENCIONS A USUARIS 

 

Durant els anys 2018 i 2019, la Federacio  de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB) 

ha realitzat 2148 atencions a usuaris i usuàries, tant a persones sordes com 

professionals i/o famílies.  

 

A la gra fica s’exposa el percentatge d’atencions en funcio  del servei.  
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ACCIONS 

A la segu ent gra fica es representen en percentatges les accions comptabilitzades 

anteriorment als apartats corresponents (i descrites a l’annex): 
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ENTITATS COL·LABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


