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Carta de la Presidenta
El 2020 ha estat un any dels més complicats, si no el més difícil, des què la federació es va crear
l’any 2000. En aquest any, la FEPCCAT havia de celebrar el seu 20è aniversari. L’impacte de la
COVID-19, però, va capgirar tots els plans i ens va obligar a treballar a tots, entitats i federació,
per garantir la qualitat de l’atenció de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, un
col·lectiu especialment vulnerable davant del coronavirus.
Així doncs, el 2020 ha estat un any de diàleg constant entre les entitats de la FEPCCAT. Ho ha
estat per motius de la COVID-19 i també perquè hem completat i aprovat el Marc Estratègic
2020-2023, un document que reuneix els eixos i objectius estratègics que han de guiar l’acció
de la nostra organització durant els propers anys.
Més que mai, la FEPCCAT ha estat punt de trobada per a l’abordatge de les necessitats del col·
lectiu, per a la incidència política, i per a la sensibilització entorn de la realitat de les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. En un any complicat hem plantat una llavor d’esperança que esperem que germini en transformacions en benefici del col·lectiu i les seves famílies.

La paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat
La paràlisi cerebal és una discapacitat produïda per una lesió al cervell que afecta la
mobilitat, la postura de la persona i que limita la seva activitat. Freqüentment es troba
acompanyada de discapacitat intel·lectual
i sensorial, fet que condueix a una pluridiscapacitat. Quan parlem de pluridiscapacitat ens referim a una discapacitat greu en
què concorren dues o més discapacitats

(principalment la física i la intel·lectual)
però que també sol sumar, entre d’altres,
discapacitat sensorial, trastorns de comunicació i alimentació, trastorns de conducta i una salut fràgil.
Per tot això, les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat tenen grans necessitats de suport en les seves activitats de la
vida diària.
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Marc Estratègic 2020-2023
El 2020 es va aprovar el Marc
Estratègic 2020-2023, el full de
ruta que ha de guiar l’acció estratègica de la FEPCCAT pels
propers anys. Aquest document

ha estat elaborat gràcies al procés de reflexió dut a terme per
totes les entitats membres de
la federació i ha comptat amb
el suport del Departament de

Visió 2020 - 2023

Treball, Afers Socials i Famílies
(TASiF) amb càrrec a la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a Projectes i Entitats
(COSPE).

Imatges del procés

Eixos estratègics
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Les accions davant la COVID-19
Mascaretes i altres EPIs

SUPORT I RECURSOS

El primer esforç de la FEPCCAT
va ser per obtenir recursos de
protecció individual per als professionals de les entitats, davant
la manca d’EPIs. Es van aconseguir i repartir:

400

pantalles protectores
produides per la iniciativa
libreguard.care

250

mascaretes quirúrgiques
reutilitzables amb la certificació UME 65/2020

Durant tot l’any s’han distribuït

30.000

mascaretes procedents del Ministerio de Sanidad, via Cermi i Cocarmi

Intermediació

INCIDÈNCIA

Anàlisi i propostes
Revisió de plans sectorials i protocols dels
centres d’atenció diürna, serveis residencials
i escoles d’educació especial. Trasllat directe
o per mitjà de les organitzacions de les quals
formem part de propostes de millora als Departaments corresponents.

Suport a les entitats membres
davant demandes urgents
d’EPIs i altres necessitats.

Reunions

27

reunions de seguiment amb
els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies
i Salut, junt amb el Cocarmi.

3

reunions amb el Departament
d’Educació. Dos en el marc
del Cocarmi i una pròpia com
a FEPCCAT
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2

reunions amb el Dr. Sebastià
Santaeugènia, Director del Pla
Director Sociosanitari i el Programa Pacient Crònic Complex

FEPCCAT A Prop

Participació de la FEPCCAT i les entitats en peces sobre la COVID-19 i el seu impacte.

Podcast per conèixer la realitat
i les necessitats de les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i el seu entorn. S’han dedicat 3 programes a l’impacte de
la COVID-19: residències, centres
d’atenció diürna i infància.

COMUNICACIÓ

Periodisme de fonts

Les residències
i la COVID19
Els centres d’atenció
diürna i la COVID19
La infància
i la COVID19

Peça publicada a El Periodico el 18 d’abril del 2020 amb la participació de la FEPCCAT i de l’Associació Esclat

FEPCCAT A Prop
La infància i

Comunicat

la COVID-19

pel 100% de la facturació dels serveis.
Un espai de reﬂexió des de les entitats socials d’atenció a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. Un podcast per conèixer
la realitat i les necessitats del col·lectiu i el seu entorn.

Grups de treball

CONTINUÏTAT

Amb la voluntat de fer circular millor la informació entre la FEPCCAT i les entitats membres, i també entre
elles mateixes, així com també amb l’objectiu de teixir
xarxa davant les incerteses del curs 2020/2021 es van
crear tres grups de treball amb tècnics i direccions dels
serveis. Els grups tenien com a repte:

#PuntDeTrobada
Educació Especial

#PuntDeTrobada
C. Atenció Diürna
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•
•
•
•

Detecció de necessitats compartides per les entitats
Exposició de dubtes i consultes
Identificació de bones pràctiques als serveis
Generació de coneixement
compartit

#PuntDeTrobada
C. Residencials

Projectes executats el 2020
Servei de Respir Familiar

ATENCIÓ DIRECTA

Les famílies a càrrec de persones amb paràlisi cerebral
i pluridiscapacitat assumeixen una tasca de cures que
les pot conduir a dificultats per a la conciliació. La pandèmia ha agreujat aquesta situació. S’ha treballat juntament amb les entitats per oferir-los moments de respir.
Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies amb càrrec al 0,7% de l’IRPF

350

serveis oferts el 2020. S’habilita la modalitat
de respir a domicili a causa de la COVID-19

Projecte Art i Moviment

FORMACIÓ

El programa fromatiu de la
FEPCCAT té com a missió
arribar al màxim de figures
professionals i cuidadores

de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, a
partir de formacions específiques englobades en un pro-

grama ampli i transdisciplinari. Atenent als efectes de la
COVID-19, es van dur a terme
dues grans accions.

1. “Eines artístiques, expressió, creació i benestar per a persones amb paràlisis cerebral
i pluridiscapacitat”

2. “Mantenint la qualitat i la calidesa en
temps de pandèmia: acompanyament en
la pràctica”

Curs per acostar als professionals un conjunt d'eines del teatre i l'arteràpia per tal que
puguin aplicar-los en el seu dia a dia i que,
d'aquesta manera, puguin apropar i fomentar la participació de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. A més, també
els brinda materials bibliogràfics, referències
i eines per a la elaboració de projectes propis
en el camp del teatre i l'arteràpia. A càrrec de
Joel Àlvarez i Núria Badal (Sisme Creatiu).

Seminaris individualitzats, de 4h per entitat
membre. A partir de les condicions (sanitàries, socials, afectives…) de cada servei,
es busquen alternatives per a continuar
posant en el centre a la persona que acompanyem, ja sigui en activitats de vida diària,
que ara són més importants que mai, com
altres activitats de caràcter terapèutic. A
càrrec de Carlos Pérez, formador acreditat
en Basale Stimulation.

15

8

professionals de les entitats
membres inscrites

entitats beneficiàries de
l’acompanyament

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec al 0,7% de l’IRPF
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SENSIBILITZACIÓ

Cursa Solidària “En Marxa per la Paràlisi Cerebral”
D’acord amb l’Ajuntament de Les
Corts i Ipsen, vam decidir ajornar la
10a cursa solidària “En Marxa per la
Paràlisi Cerebral“, per no posar en
risc els participants. Es va dur a terme una crida a les xarxes amb el hashtag #SegueixoEnMarxaPC. També
es va editar un vídeo amb la col·laboració de les entitats membres.
Vídeo #SegueixoEnMarxaPC
El 2020 es va presentar el projecte de
la cursa dins la VI Trobada de l’Espai
d’Inclusió de les Corts, organitzat pel
Districte de les Corts, i es va parlar del
recorregut i dels reptes de la cursa.
Amb el suport del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies amb
càrrec al 0,7% de l’IRPF.

RECERCA I INCIDÈNCIA

L’altra cara de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat
Els departaments de la
Generalitat prioritaris per
l’acció de la FEPCCAT són:

El programa promou l’estudi de la realitat de les persones amb paràlisi cerebral
i amb pluridiscapacitat. El
2020 es va centrar en l’enveliment. Destaquem:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Recollida de bibliografia
Sessió “Envelliment actiu amb paràlisi cerebral”
Sessions “Les persones
amb paràlisi cerebral es
jubilen?” amb professionals i famílies
Enquesta a les entitats

Treball, Afers Socials i
Famílies
Salut
Educació
Empresa i Ocupació
Cultura
Justícia

El 2020 s’han dut a terme
reunions per a l’establiment d’acords de col·laboració entre la FEPCCAT i
altres entitats d’interès per
a l’atenció del col·lectiu.

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec al
0,7% de l’IRPF
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Projectes executats el 2020
Subvencions IRPF

Enfortiment

SUPORT A LES ENTITATS

30

projectes es van presentar la
a la convocatòria de subvencions a càrrec de l’IRPF 2020
per part de 11 entitats i la pròpia federació. Al llarg de l’any,
la FEPCCAT duu a terme una
tasca d’acompanyament, suport i supervisió a les entitats
membres, en tant que entitat
sol·licitant de l’ajut.

Ajuts Plan de Prioridades
Així mateix, la FEPCCAT
supervisa i tramita els projectes de les entitats membres a
la convocatòria Plan de Prioridades de la Fundación ONCE.

La publicació del Marc Estratègic 2020-2023 és fruit d’un
treball tècnic iniciat el 2019 i que va culminar durant la primera meitat del 2020. Es van dur a terme fins a 4 tallers
de reflexió estratègica. L’equip de la FEPCCAT va coordinar el procés amb l’acompanyament de la consultoria
Hobest. La planificació del 2020 i 2021 ha començat a
prendre els eixos i objectiu estratègics com a referència.

Suport
Acompanyament a les entitats davant les necessitats específiques, i accions
de suport a la incidència. El
2020, principalment encarat
a l’impacte de la COVID-19,
com ja hem hem detallat
anteriorment.

Grup de treball | Comunicació

Coincidint amb el dia 16 de març, el
dia del 20è aniversari de la creació
de la FEPCCAT, es va estrenar la
nova marca de la FEPCCAT i se’n va
fer difusió via xarxes socials i altres
canals. El nou disseny és el següent:

La FEPCCAT coordina un grup
de treball sobre comunicació
en què participen les entitats
membres i els seus tècnics. Un
espai de trobada per a abordar
qüestions estratègiques i per
a treballar conjuntament en la
comunicació sobre el col·lectiu.
El 2019 s’ha fet un primer diagnòstic de les necessitats.

Versió simple

Banc d’il·lustracions

COMUNICACIÓ

Redisseny de la marca FEPCCAT

XXSS

Descarregueu el Manual d’Identitat Corporativa per saber com aplicar la marca
correctament.

Es genera un recull d’il·lustracions
gràcies a la col·laboració d’entitats
i persones individuals.
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Confederación ASPACE
La FEPCCAT participa a diversos programes de la Confederación ASPACE. El de major pes
el 2020 va ser Talento ASPACE, creat per a l’intercanvi de bones pràctiques i generació de
coneixement compartit entre les entitats membres

3

grups de treball ha
coordinat la FEPCCAT:

PARTICIPACIÓ TÈCNICA I INSTITUCIONAL

•
•
•

Sistemes de Comunicació
Alimentació i Deglució
Tractaments i Teràpies

Documents elaborats pels grups de treball de Tractaments i Teràpies i Sistemes de Comunicació en el decurs de l’any 2020.

Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral

Incidència social i política

Amb el lema #UnFuturMillor, la FEPCCAT i
les seves entitats es van sumar a la campanya
per visibilitzar el col·lectiu i apostar per unes
polítiques socials que el tinguin en compte.

La FEPCCAT ha participat en els espais de
treball per coordinar accions d’incidència social i política, i per compartir neguits davant
la COVID-19 amb la resta de federacions.

Cocarmi
La presidenta de la FEPCCAT, Mercè Batlle, és tresorera del Comité Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (Cocarmi). A més, des de la FEPCCAT es participa dels grups de treball de l’entitat i en aquelles reunions i estudis col·lectius.
Pacte Nacional pels Drets de les
Persones amb Discapacitat

Eleccions a la Taula
del Tercer Sector

Des de la FEPCCAT s’ha
participat en l’elaboració
del Pacte Nacional pels
Drets de les Persones amb
Discapacitat, malgrat l’impacte de la COVID-19.

Incidència política en el context
de la pandèmia de la COVID19

El Cocarmi ha estat un espai
preferent d’organització per
a la pressió a l’Administració.
S’ha col·laborat amb les altres federacions per a una
incidència conjunta.

Mercè Batlle va presentar-se
a les eleccions de la Taula del
Tercer Sector en una candidatura del Cocarmi. Ha estat elegida per formar part
de la nova Junta Directiva.
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Projectes executats el 2020
Taula del Tercer Sector
La federació participa regularment dels seus
espais de treball. A més, també és activa en

els projectes que sorgeixen anualment, tot i
que la pandèmia ha frenat moltes iniciatives.

Grups de treball de la Taula als quals es participa

•
•

Model Comunitari Centrat
en la Persona
Atenció Socio-Sanitària

•
•

Subvencions
Comissió de Seguiment
de l’Àrea Comunicació

•
•

Com. Seguiment del Projecte m4social (Innovació)
Plat. de la Infància - Pincat

PARTICIPACIÓ TÈCNICA I INSTITUCIONAL

La Confederació
La FEPCCAT forma part de la Comissió de la
Discapacitat, la Salut Mental i l’Atenció Precoç
de La Confederació.
El 2020, s’ha treballat conjuntament dins aquest
espai en accions d’incidència davant l’Administració. A nivell tècnic també s’ha assistit a formacions, així com a sessions com les del fons
europeus Next Generation.
Gràcies al treball en el marc de la Comissió de la Discapacitat, la Salut Mental i l’Atenció Precoç, així com amb les entitats del sector, s’assoleix el compromís del Govern d'incrementar un 2,5% les tarifes per a serveis residencials, que
havia estat fixat en un 1,2% és clarament insuficient.

Entitats de la discapacitat de les Terres de Lleida
La federació col·labora annualment en la
commemoració a Lleida del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat, que té lloc
el dia 3 de desembre. El 2020, la FEPCCAT ha
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treballat conjuntament amb FeSalut, Allem,
Salut Mental Terres de Lleida, Down Lleida,
ONCE Lleida i Ecom en una campanya amb
el lema #ComptaAmbMi #NoSomInvisibles.

Finançament
D’on provenen els nostres ingressos

SOM TRANSPARENTS

Els fons de la federació provenen d’aportacions de les administracions públiques, de col·

laboracions i donatius d’institucions privades,
i també de recursos propis.

Com distribuïm les despeses
Els recursos dels quals disposem es distribueixen en projectes executats per la pròpia

federació, per al benefici de les entitats, de
famílies.

COL·LABORA AMB NOSALTRES

Suma’t al projecte de la FEPCCAT
SI vols col·laborar com a voluntari en el desenvolupament de les accions de la FEPCCAT,
escriu-nos un correu electrònic a l’adreça:

Donacions
COMPTE CORRENT DE LA FEPCCAT
El teu donatiu servirà per impulsar accions en
benefici de les persones amb paràlisi cerebral
i pluridiscapacitat, i les seves famílies, així com
també els equips professionals que vetllen pels
seus drets, el seu desenvolupament i inclusió.
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comunicacio@fepccat.org.
Ens interessa el teu perfil professional per contribuir a la defensa i protecció del col·lectiu.

Entitats membres

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) és
una organització que aglutina 14 entitats
d'atenció a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat de Catalunya. Creada

l'any 2.000, la FEPCCAT s'ha dedicat des del
seu naixement a incidir en les polítiques socials catalanes per a aconseguir els recursos
necessaris per les entitats, el col·lectiu i les
seves famílies.

Membre de

Amb el suport de

Contacte
Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT)
Adreça: C/ Garraf 17, 25005, Lleida
Telèfon: 873 451 851

Mòbil: 621 211 032 / 621 211 033
Web: www.fepccat.org

Mail: administracio@fepccat.org /
comunicacio@fepccat.org

