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Defensar, reivindicar i

garantir els drets i

interessos de les persones

amb discapacitat auditiva i

de les seves famílies.

D
es de Fundació ASPAS vam
començar l'any 2018 amb un
incipient projecte de millora en
l'atenció a les famílies de
persones amb discapacitat

auditiva de Menorca, Eivissa i Formentera.
Realitats molt diferents d'una mateixa
situació, que és la de conviure amb un fill
o filla amb discapacitat auditiva en la
mateixa comunitat autònoma.

I en el primer número de la revista
d'aquest any volem donar a conèixer el
nostre nou projecte i els testimonis de
dues famílies de Menorca i Formentera
que plantegen necessitats diferents amb
un mateix denominador comú: la
necessitat de crear una xarxa coordinada
i ben establerta d'atenció integral a la
discapacitat auditiva i les famílies.

Fundació ASPAS, molt conscient de la manca
de recursos en altres illes de les Balears,
vetllarà en la mesura del possible perquè
aquestes necessitats siguin escoltades i
conegudes per les administracions.
Mentrestant, fem visible aquestes necessitats.

Prova d'això, el primer número de la
nostra revista d'aquest any.
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NOTÍCIES BREUS

Millora de la connectivitat entre els
centres de Fundació ASPAS
Amb l'ajuda econòmica concedida per
part de Fundació Once i Estalvi Ètic de
Caixa Colonya, l'any 2017 ASPAS va mi-
llorar la connectivitat entre els tres cen-
tres d'atenció de Palma, Inca i Manacor.

Aquest ajut econòmic va ser destinat a la
compra i instal·lació d'un servidor central
per als tres centres d’ASPAS, cosa que
ens ha permès millorar el rendiment de

l'actual flota de recursos informàtics que
posseeix l'entitat així com millorar en ac-
cés, velocitat i seguretat en informació i
documentació digital.

L'atenció descentralitzada dels serveis
adreçats a persones amb discapacitat au-
ditiva i les seves famílies d'ASPAS a través
de tres centres d'atenció, suposa un com-
plex sistema de documentació i arxiu de

tots els registres, documentació vinculada
als serveis i informació generada pel per-
sonal tècnic que les atén (preparadores
laborals, logopedes, mestres / as d'audi-
ció i llenguatge, pedagogs / es, ....).

Agraïm el suport de Fundació Once i Es-
talvi Ètic de Caixa Colonya per finançar a
través de les seves convocatòries projec-
tes d'entitats socials.

CaixaProinfància segueix apostant per la
igualtat d'oportunitats
El passat mes d'octubre va arrencar l’11è curs del programa Cai-
xaProinfància, una iniciativa de l'Obra Social la Caixa de Caixa-
Bank, dirigida a menors de 0 a 18 anys, les famílies dels quals es
troben en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.
La finalitat del programa és promoure i donar suport al seu des-
envolupament d'una manera integral afavorint la igualtat d'opor-
tunitats per a la infància i les seves famílies. 

El programa està gestionat per la Xarxa per a la Inclusió Social
EAPN Illes Balears, i executat per Fundació ASPAS per als nens i
nenes amb discapacitat auditiva i en situació de vulnerabilitat,
atesos a l'entitat. 

En aquests moments i en el marc del programa CaixaProinfància,
a Fundació ASPAS atenem a 41 menors amb discapacitat auditi-

va a qui oferim serveis pro-educació i serveis pro-salut, ja sigui
en forma d'ajuts econòmics directes per adquirir articles per a
equipament escolar o articles de primera necessitat, o bé en for-
ma de serveis com són reforç educatiu i atenció psicològica indi-
vidual / familiar. 

Agraïm, un any més, la col·laboració de l'Obra Social la Caixa.
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NOTÍCIES BREUS

Durant el 2018 Fundació

ASPAS amplia la seva pre-

sència a les illes de Me-

norca, Eivissa i Formentera

a través de nous projectes

centrats en l'atenció a fa-

mílies, establint així també

vincles amb administra-

cions, centres privats i as-

sociacions.

En el marc d'aquest nou

projecte, el passat 22 de

febrer, Carlos Calvo, di-

rector del centre audio-

protèsic Audiòfon Balear

Menorca i Fundació ASPAS, van signar un

protocol de col·laboració mitjançant el qual

es van establir mecanismes que garantei-

xin l'atenció a persones amb discapacitat

auditiva, i a les seves famílies, a l'illa de

Menorca.

Valorem i agraïm a

en Carlos la seva

col·laboració amb

Fundació ASPAS do-

nada la seva trajec-

tòria com a audiòleg

i director del Progra-

ma Infantil Phonak,

iniciativa que té com

a objectiu comunicar

i millorar les possibi-

litats de correcció

protèsica de menors

amb discapacitat

auditiva i impulsar

l'estructuració de

serveis integrals per assegurar una millor

eficàcia tècnica i professional en la seva

atenció.

Fundació ASPAS signa un protocol de
col·laboració amb Audiòfon Balear de Menorca
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ACCESIBILITAT

Fundació ASPAS, a través de la col·laboració
amb ILUNION Sociosanitari de Fundació ON-
CE, ha instal·lat bucles magnètics a diferents
taulells i sales a les Illes Balears.

Els bucles magnètics són dispositius que
transmeten un senyal d'àudio directament a
l'audiòfon o a l'implant coclear, eliminant el
soroll de fons així com la reverberació i al-
tres distorsions acústiques que redueixen la
qualitat del so, facilitant a la persona amb
discapacitat auditiva l'accés a la informació.

A Mallorca s'han instal·lat bucles en taulells
d'atenció al ciutadà de les Prefactures de la
Policia d'Eivissa, Maó i Palma (al Passeig
Mallorca), a diferents oficines de correus de
Palma (Carrer Constitució i carrer Pau Pife-
rrer) i a la de Ciutadella de Menorca, així
com en taulells d'atenció al client de boti-
gues de Palma com Sfera d'Avingudes, Vo-
dafone del carrer Aragó, l'oficina del BBVA
del carrer Blanquerna i al centre comercial
Alcampo.

D'altra banda, es van instal·lar dos bucles a
l'Ajuntament de Calvià, un a la sala de plens
i un altre de taulell en el punt d'atenció al
ciutadà.

Instal·lació de bucles magnètics a les
Illes Balears

Oficina de Correus a Ciutadella (Menorca).

Prefactura de la Policía Nacional a Maó (Menorca).

• Normalment tant els implants coclears com els audiòfons no porten activada l'opció per
connectar-se a bucles magnètics.

• Acosta't al teu centre audioprotèsic o contacta amb el teu programador d'implant coclear
perquè pugui activar i programar aquesta opció.

• Sempre que vegis la icona identificativa de bucle podràs connectar-te, siguis on siguis.
• És possible que per a connectar-te hagis de canviar el programa del teu auxiliar auditiu.
• Reivindica la necessitat de disposar de bucles magnètics si visites un teatre, un ci-

nema, un museu o qualsevol taulell d'atenció al client.

CONNECTA'T

Com connectar-te al bucle magnètic



8 | 

ACTIVITATS ASPAS

El passat mes de febrer va finalitzar a In-
ca l'últim dels tres cursos per al professo-
rat realitzats per Fundació ASPAS titulats
"La discapacitat auditiva. Intervenció en
els centres educatius ". Aquestes forma-
cions han estat programades dins del
curs escolar 2017-2018 i han anat dirigi-
des a mestres d'educació infantil, primà-
ria i secundària dels centres educatius de
les Illes Balears. Aquests cursos es van
impartir a Mallorca, Menorca i Eivissa i hi
van participar un total de 120 mestres
que atenen, o en un futur podran atendre,
alumnat amb discapacitat auditiva. 

L'objectiu de les accions formatives va
ser oferir informació sobre la discapacitat

auditiva i les seves implicacions, així com
donar a conèixer les estratègies metodo-
lògiques i de comunicació per millorar l'a-
tenció de l'alumnat sord i l'ús de les

emissores FM. Cal destacar que a Eivissa
la formació va tenir una durada de 30h,
degut a que aquesta es va ampliar amb la
realització d'un pràcticum de comunica-
ció bimodal. 

Aquests tres cursos estan emmarcats
dins de les accions que es duen a terme
des del servei UVAI (Unitat Volant d'Aten-
ció a la Integració) que Fundació ASPAS
duu a terme a través de la col·laboració i
el finançament de la Conselleria d'Educa-
ció, Cultura i Universitats. Aquest servei té
com a finalitat donar resposta a aquelles
dificultats que poden aparèixer als cen-
tres educatius a l'hora de treballar amb
l'alumnat que presenta necessitats edu-
catives especials associades a la disca-
pacitat sensorial auditiva.

Curs de Formació a Menorca.

Curs UVAI a Mallorca.

Impartim el curs de formació per al professorat "La
discapacitat auditiva. Intervenció en els centres educatius”

Curs UVAI a Eivissa.
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ACTIVITATS ASPAS

Durant el 2018, des del Servei d’Orienta-
ció i Inserció Sociolaboral de Fundació
ASPAS, seguim amb les accions emmar-
cades en el projecte “Processos d’Inser-
ció per a l’Ocupació” que vam iniciar a
l’any 2017.

En el marc d’aquest projecte es duen a
terme les següents accions: orientació
laboral i formativa, recerca i millora de

feina contactant amb les empreses del
territori susceptibles de contractar a
les persones ateses en el Servei, ac-
cions de suport i seguiment en el lloc
de feina a la persona contractada (mit-
jançant la metodologia de Treball amb
Suport), i accions de difusió i d’asses-
sorament a la societat en general (re-
cursos socials, empreses, centres de
formació, …). 

Si ets una persona amb discapacitat au-
ditiva i que estàs en fase de cercar o mi-
llorar la teva feina, o bé una empresa que
vol contractar nous treballadors i treballa-
dores, no dubtis a contactar amb el Servei
d’Orientació i Inserció Sociolaboral d’AS-
PAS: ajustarem les necessitats i deman-
des entre el que s’oferta i el que es re-
quereix per a accedir al treball, per tal que
s’aconsegueixi una inserció de qualitat. 

Fons Social Europeu

Continuïtat de les accions del Servei Laboral

El Govern dels Illes Balears, després de
molts anys, ha convocat aquest any 2018
oposicions per a l'ingrés als cossos de
l'administració general de la CAIB. Aques-
ta convocatòria preveu una reserva espe-
cial de places per a persones amb sorde-
sa prelocutiva profunda, severa o mode-
rada, en el cos administratiu de subaltern.

Un gran nombre de persones amb disca-
pacitat auditiva ha mostrat el seu interès
en presentar-se a aquesta convocatòria, i
Fundació ASPAS ha organitzat tallers de
suport per a la preparació de les proves a
què s’hauran d'enfrontar en aquestes
oposicions. Aquests tallers s'han gestio-
nat des del Servei de Suport a l'Aprenen-
tatge, oferint un torn de matí i un altre d’-
horabaixa en els mesos compresos entre
gener i maig.

Un total de dotze persones amb discapa-
citat auditiva han participat fins al mo-
ment d'aquests tallers preparatoris, en
els quals s'han treballat activitats pràcti-
ques relacionades amb tasques del cos

administratiu de subaltern, com l'arxiu de
documentació, tasques reprogràfiques ai-
xí com envia-
ment i recep-
ció de docu-
ments .

Volem ani-
mar i desitjar
sort a totes
les persones
que s'estan

preparant i es presentaran a l'esmentada
convocatòria.

Taller preparatori per a les oposicions a l'administració de
la CAIB 2018
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ACTIVITATS ASPAS

UNA MICA D'HISTÒRIA. Orígens 
El Govern de les Illes Balears,  per tal de po-
der fer efectiva la reserva de places destina-
des a persones amb discapacitat dins l'ad-
ministració autonòmica, l'any 1998 va crear
el Projecte FIOP (Formació per a la inserció a
l’ocupació pública) amb l’objectiu d’oferir a
les persones amb discapacitat interessades
a accedir a l’administració pública, formació
que els permetés reforçar la seva capacita-
ció i, a la vegada, garantir la igualtat de con-
dicions en els processos selectius. Aquest
programa continua essent pioner a tot l'Es-
tat, ja que només a les Illes Balears s’impar-
teix formació prèvia per a l’accés a l'Admi-
nistració Pública.

QUINES FINALITATS TÉ EL
PROJECTE FORMATIU FIOP? 
• Fomentar la inserció laboral dins
l'Administració Pública de les perso-
nes amb discapacitat.
• Proporcionar la formació adient per
aquest accés a l'Administració Pública.
• Garantir el suport necessari en el
procés d'adaptació al lloc de feina,
afavorint un manteniment i promoció
als llocs de feina mitjançant un se-
guiment individualitzat.
• Donar suport i orientació a les per-
sones amb discapacitat i als seus fa-
miliars.
• Dur a terme les adaptacions neces-
sàries per garantir la igualtat d'opor-
tunitats als processos selectius de
l'Administració pública.    
.

QUINA FORMACIÓ OFERIM?
A L'ESCOLA BALEAR DE L'ADMINISTRA-
CIÓ PÚBLICA (EBAP) duem a terme cursos
com el FIOP i el FIOP DIM, dirigits a dife-
rents perfils :

-El FIOP s'adreça a persones amb disca-
pacitat física, discapacitats derivades de
trastorn mental o discapacitat sensorial.

Els continguts van en concordança amb
els temaris d'oposicions (jurídic-adminis-
tratiu, informàtica, prevenció de riscs la-
borals...). 
- El FIOP DIM (per a discapacitats mitja-
nes) va néixer per atendre les necessitats
especials de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual i/o sordesa prelocutiva. La
iniciativa de dur a terme aquesta modali-
tat va sorgir en detectar les dificultats que
la majoria d'aquestes persones tenien a
l'hora de competir en igualtat de condi-
cions en els processos selectius. En
aquests cursos es treballen les habilitats
sociolaborals de l’alumnat. 

Ambdós cursos ofereixen un mòdul pràc-
tic dins l’Administració pública per a que
l’alumnat millori les seves competències
professionals. Durant la nostra trajectòria,
aproximadament unes quaranta persones
ateses per la Fundació ASPAS han partici-
pat en alguna de les nostres accions for-
matives. 

ADAPTAR-SE ALS CANVIS
Amb el temps, la formació del FIOP s'ha
anat adaptant als canvis i necessitats de
les persones amb discapacitat i de la si-
tuació socioeconòmica. D’una banda, ha
nascut la formació contínua per a perso-
nes en actiu dins l'administració, adreça-
da a persones amb discapacitat intel·lec-

tual i/o sordesa prelocutiva. D’altra ban-
da, també s’han iniciat cursos de reciclat-
ge amb l’objectiu d’aprofundir en els co-
neixements i consolidar millor les compe-
tències per fer front als processos
selectius.

COL·LABORACIÓ AMB ASPAS
Al llarg del camí, el projecte FIOP ha anat
coordinant-se amb diferents entitats i as-
sociacions que lluiten, i que són un impuls
per a la formació i inserció de persones
amb discapacitat. Entre aquestes, la Fun-
dació ASPAS, amb qui mantenim una
col·laboració fluida per difondre la infor-
mació sobre les convocatòries formatives
del FIOP i per l'orientació i suport durant
els processos selectius de l’Administració.

Si voleu contactar amb el FIOP, ens troba-
reu a la web www.ebap.caib.es, al telèfon
971177626 i a les següents adreces elec-
tròniques: 
pramis@ebap.caib.es
arossello@ebap.caib.es

FIOP: Una porta oberta a l’Administració

L’equip del FIOP són: Patricia Ramis i Àgueda Rosselló.
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PROTAGONISTES

En aquesta secció de PROTAGONISTES, volem destacar vivències, reptes i
necessitats de les persones i famílies que formen ASPAS

N’Estrella Cortés i en Jhon Fredy Gómez, nous
alumnes de formació dual
El passat mes de gener, n’Estrella Cortés
i en Jhon Freddy Gómez es van incorpo-
rar al programa de Formació Dual d'Aju-
dant de cambrer/a que realitza Fundació
ASPAS.

N’Estrella, de 19 anys, comenta que els
seus inicis van ser difícils, ja que va haver
de superar algunes adversitats, però ac-
tualment s'ha adaptat i està contenta:
"quan estic a la feina només penso en
treballar, m'he adonat que m'agrada la
feina de cambrera ".

En Jhon Fredy té 26 anys. Fa poc temps
que està atès a la Fundació, i ha iniciat
amb il·lusió el seu nou camí com a alum-
ne-treballador a  ASPAS CAFÈ. Comenta:
"m'agraden molt les classes que fem

amb en Pep, el nostre professor; ens en-
senya el més important per ser un bon
cambrer ". A més,  destaca l'esforç que li
suposa venir cada matí des del Port de

Pollença per arribar a les classes que es
fan a primera hora: "m’aixeco molt prest
per agafar l'autobús i arribar puntual a
ASPAS, però sempre amb ganes".

Tres mesos de pràctiques a Fundació ASPAS
La meva arribada a Fundació ASPAS va a
ser a mitjans octubre. La persona que em
va rebre va ser la responsable de RRHH i
va ser ella qui em va orientar els primers
dies i la meva persona de referència al
centre. Vull posar de manifest també la
total predisposició i dedicació de tot el
grup humà que forma Fundació ASPAS
per ensenyar-me tots els coneixements i
competències necessàries per a poder in-
tegrar-me dins el grup de feina. Gràcies.

Una de les coses que més m'ha sorprès
durant les practiques ha estat la impor-
tància del treball en equip que és du a
terme dins l’entitat i com és d'important

per a que tot funcioni correctament. A
Fundació ASPAS tots els departaments o
serveis estan connectats i treballen de
manera conjunta els uns amb els altres.

Gràcies a aquestes pràctiques, a nivell
personal, he guanyat experiència profes-
sional i de ben segur que els coneixe-
ments adquirits en aquesta estada em
seran útils en un futur pròxim durant la
meva vida laboral.

Per últim, el meu agraïment de nou a to-
tes les persones amb qui he estat fent fei-
na dins l’entitat durant aquests mesos.
Molta sort i fins aviat.Mateu Morlà.
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En Daniel té 32 anys. Presenta una hipoa-
cúsia neurosensorial profunda bilateral
prelocutiva, i es comunica amb LSE.

Està atès pel Servei d'Orientació i Inserció
Sociolaboral de Fundació ASPAS des de fa
deu anys. Des de llavors ha rebut orienta-
ció laboral i formació per adquirir compe-
tències que li facilitessin l'accés al mer-
cat laboral.

Després de tot aquest esforç, en Daniel ha
aconseguit el seu primer contracte de tre-
ball, i està molt content i feliç d'haver-ho
aconseguit. Treballa d'auxiliar de cuina a
la Llar d'Ancians del Consell de Mallorca.

"Des que sóc a ASPAS, sempre hi ha ha-
gut una persona que m'ajuda a formar-
me i fer cursos per poder trobar una fei-
na. I avui en dia, sóc auxiliar de cuina i

estic aprenent moltes coses. Estic molt
content i feliç amb el meu treball i amb

Fundació ASPAS. Gràcies per tot i per la
vostra paciència!”

En Daniel Montalvo, un esforç recompensat

Daniel Montalvo en la Lllar d’Ancians.

Pots formar part de la nostraPots formar part de la nostra
associació fent-te soci.associació fent-te soci.

Més informació:Més informació:
aspasmallorca.comaspasmallorca.com
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Fundació ASPAS ha ampliat durant aquest 2018
l'atenció a les famílies amb nens i nenes amb
discapacitat auditiva a Menorca, Eivissa i Formentera
La iniciativa sorgeix de la necessitat d'a-
questes famílies de rebre informació i su-
port especialitzat amb l'objectiu d'acon-
seguir la plena inclusió familiar, educati-
va, laboral i social de les persones amb
discapacitat auditiva.

Les activitats previstes amb les famílies
per a aquest any inclouen tallers fami-
liars, sessions d'assessorament per do-
nar resposta a les inquietuds relaciona-
des amb el desenvolupament emocional i
personal dels seus fills i filles, així com
proporcionar eines i estratègies que faci-
litin la comunicació entre els membres de
la família.

Així, els dies 8 i 22 de febrer van tenir lloc
a Eivissa i Menorca respectivament el ta-
ller per famílies "Conviure amb la Disca-
pacitat Auditiva", conduït per Lluís Soler,
psicòleg de la fundació. Es comptava

també amb el suport d'un altre professio-
nal que pogués donar resposta a dubtes o
qüestions que puguin aparèixer durant
del taller, com per exemple, aspectes lli-
gats a les pròtesis, al llenguatge o l'audi-
ció, entre d'altres.

Aquest primer taller pretén acollir a noves
famílies de Menorca, Eivissa i Formentera
per donar-los l'oportunitat de compartir les
seves experiències i recorregut en relació
a la discapacitat auditiva de les seves filles
i fills. Estava pensat, doncs, perquè fossin
les famílies les veritables protagonistes.
Així, es començava a partir d'una breu ex-
posició per part de cada família d'allò que
trobés més rellevant de la seva experièn-
cia, per després obrir el debat.

Durant un espai de dues hores aproxima-
dament les famílies van posar de mani-
fest que més enllà de les particularitats

de cada cas que confereixen a la discapa-
citat auditiva una àmplia heterogeneïtat,
hi ha aspectes vivencials i emocionals
que els són comuns. Com ja venim com-
provant amb tallers d'aquesta naturalesa,
aquest, novament, va tenir un efecte de
confort per a les famílies; tant per a aque-
lles que es troben en les primeres fases
del recorregut com per a les que ja porten
anys convivint amb la discapacitat auditi-
va. Per a les primeres, per trobar en les
famílies més experimentades comprensió
i resposta a moltes de les seves inquie-
tuds i, per a les segones, perquè al trobar-
se amb les primeres, prenien consciència
d'una forma més vívida del camí recorre-
gut i del que han aconseguit fins al mo-
ment actual. Per a totes elles, va resultar
molt gratificant sentir-se ateses per una
entitat com a Fundació ASPAS i pel servei
que aquesta ha posat en marxa més enllà
de Mallorca.
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Realitat de la discapacitat auditiva 
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera

Una família de Menorca i una de Formentera ens expliquen 
la seva experiència pel que fa al diagnòstic, protetització i atenció logopèdica 

que reben Glauka i Damià de 12 i 13 anys respectivament.

Entrevista a la família d’en Damià Miquel, Formentera

El suport entre famílies és reconfortant
Com va ser el diagnòs-
tic?, quina edat tenia el
vostre fill?
A en Damià li van diagnos-
ticar hipoacúsia als tres
anys, no sense abans pas-
sar per una infinitat de
precs al doctor. Avui dia en
Damià porta un implant co-
clear a l'oïda esquerra i un
audiòfon a la dreta.
Nosaltres, des que era petit,
pensàvem que no hi sentia
massa bé, però a això se li
va sumar el fet que en Da-
mià patia moltes otitis. Això
va fer que l'otorrinolaringò-
leg el volgués operar  i po-
sar-li drenatges. Va passar
per dues operacions en poc
menys d'un any, ja que els
drenatges es deixaven anar.
Després d'haver passat
dues vegades per quiròfan i sense notar
millora, vam començar a insistir al doctor
perquè li fes els potencials. Crec que sem-
pre recordaré el dia que vaig anar a la se-
va consulta i em va tirar la sol·licitud dels
potencials a la cara, dient-me que estava
boja i que el meu fill no era sord. Quan ja
per fi vam aconseguir que li fessin els po-
tencials, lògicament les proves no van
sortir com ell hauria volgut. El metge que
les va realitzar es va posar en contacte
amb ell i li va dir que Damià presentava un

mal resultat. No va poder menys que dir
que segur que la màquina estava trencada
i que les havíem de repetir en un mes, que
no podia ser.
Òbviament, al mes, les proves van tornar
a sortir igual. En Damià presentava una
sordesa profunda a l'oïda esquerra i se-
vera a la dreta.
El metge que ens va fer els potencials ens
va preparar un informe per anar a veure a
l'otorrino. Per a la nostra sorpresa la seva
resposta va ser: "doncs que es posi audiò-

fons". Això va ser tot el que
va sortir de la seva boca.

Una vegada que vau te-
nir el diagnòstic ¿us van
deri var  a a lgun l l oc?
Quina informació us van
donar?
La veritat, va ser un moment
molt dur. Ningú de l'hospital
ens va assessorar sobre el
que havíem de fer, ni on anar.
Ens trobàvem totalment per-
duts. L'única sortida que
vam trobar va ser cridar a
una mare que sabíem que
també tenia un nen sord.

Qui us  ha or ientat du-
rant tot el procés?
Ens vam haver de despla-
çar a Barcelona per posar-li
audiòfons i per buscar un

metge que ens assessorés. Allà algú ens
va parlar d'una doctora que feia poc s'ha-
via traslladat a treballar a Palma a una
unitat d'atenció per a nens amb discapa-
citat auditiva, la Dra. Carmen Meda, a la
qual estem molt agraïts. Ella es va enca-
rregar de portar un seguiment del nostre
fill. Periòdicament ens traslladàvem a Pal-
ma, perquè li fes el seguiment i va inten-
tar esbrinar l'origen de la seva hipoacú-
sia. També s'encarregava de dir-nos qui-
nes pautes havíem de seguir amb el nen
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a l'escola, amb la logopèdia i d’altres.

Us heu sentit  acompanyats des de
l'arribada del diagnòstic fins al mo-
ment?
La veritat és que ens hem sentit molt
sols, fins fa poc. Suposo que el fet de viu-
re a Formentera també ens va condicio-
nar bastant. L'única ajuda que vam tenir
durant un temps va ser la Dra. Meda i una
associació que hi ha a Eivissa que es des-
plaçava un dia o dos per setmana a For-
mentera per ajudar amb la logopèdia.
L'etapa del col·legi va ser molt dura, no
es va fer el treball com calia.  Però per
sort vam passar a l'institut i allà ens tro-
bem amb la psicopedagoga Esther Costa.
Amb moltes ganes de treballar, el primer
que va fer va ser demanar-nos permís per
a posar-se en contacte amb Aspas.
La nostra sorpresa va ser majúscula quan
ens va dir que d’ Aspas vindrien a l'insti-
tut per assessorar-los a ells, donar-los
pautes i parlar amb nosaltres.

¿Vau conèixer altres famílies en la
vostra situació?
A Formentera hi ha pocs casos de nens
sords. Nosaltres només comptàvem amb
les vivències d'una dona que ens parlava

de la seva època escolar i un adolescent
que està en el mateix cas que en Damià.
Sempre vam pensar que era molt impor-
tant posar-nos en contacte amb altres fa-
mílies que estiguessin en la mateixa si-
tuació, però els desplaçaments amb tres
nens petits no sempre són fàcils.

Creieu important comptar amb una
xarxa de suports i intercanvi d'expe-
r iències entre famíl ies i professio-
nals?
En Damià ara complirà 14 anys i la veritat
és que des que Aspas s'ha anat despla-
çant a l'institut i hem conegut a la gent
que hi treballa, hem intentat també des-
plaçar-nos nosaltres fins a Aspas. Sobre-
tot, per demanar-los consell i orientació.
Crec que és molt important conèixer gent
que està en la mateixa situació que no-
saltres, o professionals que tracten a
nens amb sordesa. Aquests coneixen mi-
llor les seves peculiaritats.
El suport entre famílies, poder parlar dels
teus problemes, del dia a dia, amb gent
que també pot tenir els mateixos proble-
mes que tu, és reconfortant. Et fa sentir
menys sol, fins i tot hi ha vegades que et
fa veure que no ets tu que t'estàs equivo-
cant que potser són els altres que tenen

una percepció de la realitat que no és la
que toca. Al cap i a la fi, els nostres nens
només volen poder dur a terme una vida
normal, amb les mateixes possibilitats
que els altres.

Després d'haver participat al primer
taller de famílies de Fundació ASPAS
¿què en penseu d'aquest nou pro-
grama?
Opino que és molt necessari que hi hagi
un programa dedicat a ajudar i assesso-
rar les famílies de nens amb hipoacúsia.
Crear una xarxa en la qual famílies i espe-
cialistes estiguem en contacte. Que cap
família es trobi sola i perduda quan els
diuen que el seu fill és sord.

Creieu que les accions previstes per
a aquest any són adequades i us ser-
viran d'ajuda?
És clar que sí, estic molt contenta de tenir
la possibilitat d'assistir als tallers.
Aquests es fan a Eivissa i és molt més fà-
cil organitzar el desplaçament. A més,
m'agrada el fet que es compti amb les fa-
mílies, per veure quines són les nostres
necessitats i que les xerrades estiguin
pensades per les necessitats que les fa-
mílies podem tenir.

Entrevista a la família de Glauka Ruíz 

"Nosaltres trobem a faltar una mica més de
sensibilització social" 

Com va ser el diagnòstic? Quina edat
tenia la vostra filla? 
En el nostre cas va ser una mica lent.
Quan ella tenia 3 anys, jugant al telèfon
espatllat, ens vam adonar que sempre es
girava cap a l'oïda esquerra i ens deia
que per l'altre no ens sentia. La otorinola-
ringòloga li va fer proves i creien que les
seves vegetacions podien estar obstruint
el conducte auditiu. La operaren, esperà-

rem, i ens van derivar a Son Llàtzer per
fer-li els potencials evocats. El resultat va
ser hipoacúsia neurosensorial bilateral de
grau sever en l'oïda esquerra i profund en
la dreta. Llavors ja tenia 5 anys. 

Una vegada que vau tenir el diagnòs-
tic, us van derivar a algun lloc? Qui-
na informació us van donar? 
Des de la unitat de prevenció de malalties

de l'oïda a Son Llàtzer ens van explicar
quina era la situació i quines mesures ha-
víem de prendre. Na Glauka havia de por-
tar audiòfon a la seva oïda esquerra per
millorar la seva capacitat auditiva i ens van
recomanar assistir de manera freqüent a
una logopeda. També ens van aconsellar
posar-nos en contacte amb el centre base
d'atenció a les persones en situació espe-
cial. Van ser molt amables i atents. També
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ens quedava un llarg camí de proves ge-
nètiques per esbrinar l'origen. 

Qui us ha orientat durant tot el pro-
cés? 
Ens hem sentit afortunades perquè l'o-
rientació ha arribat des de molts llocs.
Casualment la padrina de na Glauka està
molt lligada al món de la discapacitat au-
ditiva, de manera personal i laboral i sem-
pre ha estat aquí. La majoria dels profes-
sionals (otorrinos, logopedes, audioprote-
sistes, professores d'audició i llenguatge,
l'escola ...), des del seu àmbit, ens han
aconsellat, orientat i acompanyat.

Us heu sentit  acompanyats des de
l'arribada del diagnòstic fins al mo-
ment?
La veritat és que en general sí, tot i que
de vegades ens hem sentit perdudes en-
tre processos administratius, on l'humà
queda de costat. També he de dir que
moltes vegades han estat les ganes que
nosaltres li hem posat a indagar i buscar
el que ens ha portat fins aquí. Encara no
hem aconseguit un diagnòstic oficial.

Com he dit abans, vam tenir una sèrie de
proves a realitzar fins que ens van dir que
el que ella tenia era una possible síndro-
me de Waardenburg, possible no perquè
ella no tingui les afeccions característi-
ques de la síndrome, sinó perquè a les
Balears no estan capacitats per al diag-
nòstic oficial.

V au conèixer al tr es famíl ies en la
vostra situació?
No massa. A Menorca n’hi havia, però no
acabava de crear-se un vincle més enllà
de trobar-te en les consultes, a les sales
d'espera.

Creieu important comptar amb una
xarxa de suports i intercanvi d'expe-
r iències entre famíl ies i professio-
nals?
Crec que sí, tot i que en el món de la hipo-
acúsia cada cas és diferent. Conèixer al-
tres famílies, altres històries i poder com-
partir experiències, dubtes etc., pot ser
molt enriquidor i sobretot encoratjador. Al
principi tot s'ensorra, pots sentir que ets
l'única persona en aquesta circumstància

i només veus les dificultats que esperen a
la teva filla. Però la veritat és que tenim la
sort de viure en una societat amb recur-
sos que els permetran tirar endavant com
qualsevol altra persona, i donar-los les ei-
nes no només materials sinó emocionals
serà el que els faci sentir-se lliures i ca-
paços d'aconseguir el que es proposin
sent qui són i com són.

Després d'haver participat al primer
taller de famílies de Fundació ASPAS,
què en penseu d'aquest nou progra-
ma?
Estic molt contenta que s'hagi pogut fer
aquest pas, a Menorca estem una mica
orfes en aquest sentit. Crec que el pro-
grama pot ser l'impulsor d'una nova eta-
pa per a les famílies que residim aquí.

Creieu que les accions previstes per
a aquest any són adequades i us ser-
viran d'ajuda?
Crec que sí, i potser d'aquestes trobades
surtin altres propostes. Nosaltres per
exemple trobem a faltar una mica més de
sensibilització social.
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"JUNTS Sonam MILLOR", un projecte
inclusiu a partir de la música
Des del passat mes de novembre, 6 nens
i nenes de Fundació ASPAS participen en
el projecte "Junts Sonam Millor", de l'Es-
cola Municipal de Música de l'Ajuntament
de Palma, juntament amb menors de
Fundació ONCE, Associació Balear d'As-
perger i el Centre mater Misericordiae.

"Junts Sonam Millor" és un projecte in-
clusiu que sorgeix de la idea de fer acces-
sible la música a totes les persones que
desitgin apropar-se a ella, eliminant ba-
rreres des de la corresponsabilitat de
tots.

Aquest projecte culminarà amb un mo-
dest recital al mes de maig i esperem que
sigui la porta per a nous projectes inclu-
sius que apropin la música a les persones
amb discapacitat.
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ASPAS CAFÈ

C/ Gral Riera nº158
07010 Palma
Telf: 971 592069 
Whatsapp 607535494

El nostre restaurant obre de dilluns a dissabte oferint un menú
diari de qualitat, a més d'altres serveis, que podràs consultar
a la nostra web www.aspasmallorca.com.

Ens trobaràs a:
C/Ramon Nadal, 4- CP 07010, Palma 
Telf.: 971 25 42 82
Whatsapp: 617 97 97 00

El nostre restaurant obre de dilluns a
diumenge oferint un menú diari de
qualitat, consulta'ls a la nostra web
www.aspasmallorca.com.




