
MEMÒRIA
2019



Carta de la Presidenta 

Teniu entre mans la Memòria d’activitats de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridisca·
pacitat de Catalunya (FEPCCAT) de l’any 2019. Hi trobareu recollides les principals accions de 
la nostra organització en defensa i benefici de les persones amb paràlisi cerebral i pluridisca·
pacitat i les seves famílies, així com també de les entitats catalanes que vetllen pels seus drets 
i la seva qualitat de vida. La darrera ha estat una anualitat plena de reptes. D’una banda iden·
tificareu els principals projectes propis que s’executen des de la FEPCCAT. De l’altra, la partici·
pació en aquelles organitzacions del sector de la discapacitat i el sector social que considerem 
estratègics per garantir el benestar del col·lectiu. De la formació a la sensibilització, passant 
per la recerca i el suport a les entitats membres, en totes les accions del 2019 s’hi recull l’anhel  
inclusiu de la federació i l’ànim de teixir xarxa per assolir aquesta fita. 
A més, aquesta memòria estrena la nova marca de la FEPCCAT, que es va elaborar durant l’any 
2019 i que va ser aprovada per l’Assemblea General. Posem en marxa unes formes i tonalitats 
que ens acompanyaran els propers anys en la defensa dels drets i la visibilització del col·lectiu. 
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La paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

La paràlisi cerebal és una discapacitat 
produïda per una lesió al cervell que afec·
ta 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 dis-
capacitat greu en què concorren dues o 

més discapacitats (principalment la física 
i la intel·lectual) però que també sol su-
mar, entre d’altres, discapacitat sensorial, 
trastorns de comunicació i alimentació, 
trastorns de conducta i una salut fràgil. 
Per tot això, les persones amb paràlisi ce·
rebral i pluridiscapacitat tenen grans ne-
cessitats de suport en les seves activitats 
de la vida diària. 

9a Cursa Solidària “En Marxa per la Paràlisi Cerebral”

Projectes executats el 2019

100
Més d’un centenar de volun·
taris. Un 10% d’aquestes per·

sones tenien una discapacitat. 

2.500
persones inscrites. Entre 1 i 2 

de cada 10 participants tenien 
una discapacitat. 

Amb la participació del Gegant Normag de la Fundació Aspa-
sim, el primer caracteritzat amb discapacitat intel·lectual, i Re-
perkutim, que treballa per la inclusió a través de la batucada.

Prop de 200 persones, la majoria amb paràlisi cerebral i 
pluridiscapacitat van participar al flashmob de la 9a cur·
sa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral”. A més, es va fer la 
lectura del manifest del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. 

2 d’octubre. Flaixmob En Marxa per la Paràlisi Cerebral

13 d’octubre. Cursa En Marxa per la Paràlisi Cerebral

Amb les 2.500 inscripcions esgotades una setmana abans de 
la cursa, la jornada va destacat pel seu ambient festiu i rei·
vindicatiu. Després de nou edicions, l’activitat s’ha consolidat 
com un referent de l’agenda solidària del país. Amb la col·la·
boració d’Ipsen. Amb el suport del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.
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60
professionals de les entitats 

de la FEPCCAT becats.

Art i Moviment

Organització d’una formació 
en Basale Stimulation en col·
laboració amb l’Associació 
pel Desenvolupament de la 
Basale Stimulation amb po·
nents locals i internacionals. 

Les ponències i tallers van 
centrar-se en el contacte i la 
descoberta de la persona en 
situació de dependència fruit 
d’una greu discapacitat. Va 
ser una aposta per oferir mi-
llors intervencions, vivenciar 
les persones amb més grans 
necessitats de suport i afavorir 
la seva qualitat de vida”. Amb 
el suport del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.
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600
serveis oferits el 2019 per 
acompanyar les famílies. 

Servei de Respir Familiar 

Les famílies a càrrec de perso·
nes amb paràlisi cerebral i plu·
ridiscapacitat assumeixen un 
paper essencial de cuidadores 
que les pot conduir a dificul·
tats per a la conciliació.

• Tardes entre setmana
• Respir diürn cap de 

setmana

• Sortides cap de setmana
• Respir diürn entre set·

mana (juliol i agost) 

La FEPCCAT, amb el suport de les entitats federades, 
ofereix moments de respir a les famílies, i proposa alter·
natives que alleugereixin les situacions de sobrecàrrega 
familiar mentre gaudeixen de la seguretat i la tranquil·li·
tat de saber que els seus familiars amb paràlisi cerebral 
i pluridiscapacitat rebran l’atenció que necessitin. Amb 
el suport del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb càrrec al 0,7% de l’IRPF. Modalitats: 
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IRPF i Plan de Prioridades

48
projectes es van presentar la 
a la convocatòria de subven·
cions a càrrec de l’IRPF 2018 

per part de 7 entitats i la pròpia 
federació. Així mateix, la FEPC·
CAT supervisa i tramita els pro·
jectes de les entitats membres a 
la convocatòria Plan de Priorida·

des de Fundación ONCE.

Suport i enfortiment

L’altra cara de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

El 2019 va tenir lloc l’inici d’un procés de reflexió estra·
tègica per definir un nou Marc Estratègic. Així mateix, es 
va dur a terme el disseny de la nova marca de la FEPC·
CAT. La FEPCCAT per acabar, fa d’intermediària i duu a 
terme projectes d’equipaments. El 2019 va aconseguir 
9 desfibril·ladors per les escoles d’educació especial 
gràcies a la Fundación Solidaridad Carrefour. 

Els departaments de la Ge-
neralitat prioritaris per l’ac·
ció de la FEPCCAT són:

• Treball, Afers Socials i Fa·
mílies

• Salut
• Educació
• Empresa i Ocupació
• Cultura
• Justícia

El programa promou l’estudi de la realitat de les per·
sones amb paràlisi cerebral i amb pluridiscapacitat. El 
2019 es va treballar amb el Departament de Salut per 
l’obtenció de dades relatives al col·lectiu. També es van 
fer contactes amb especialistes de diferents àrees per 
analitzar la situació i reptes del col·lectiu.  
El 2019 s’ha participat a diferents reunions, actes i jorna·
des amb el Govern de la Generalitat per abordar les ne·
cessitats del col·lectiu. A més, també s’han dut a terme 
reunions amb la Diputació de Barcelona, així com amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Les Corts. 
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Finançament

Pressupost | Volum 
econòmic global

Pressupost | Ingressos

Projectes executats el 2019

Pressupost | Despeses

3
grups de treball ha 

coordinat la FEPCCAT:
• Sistemes de Comunicació
• Alimentació i Deglució
• Tractaments i Teràpies 

Confederación ASPACE

Taula del Tercer Sector

La Confederació Cocarmi 

La FEPCCAT participa a di·
versos programes. El de ma·
jor pes el 2019 va ser Talento 
ASPACE, creat per a l’inter·
canvi de bones pràctiques i 
generació de coneixement.

• Model Comunitari Centrat 
en la Persona

• Atenció Socio·Sanitària

• Subvencions
• Comissió de Seguiment 

de l’Àrea Comunicació

• Com. Seguiment del Pro·
jecte m4social (Innovació)

Plat. de la Infància - Pincat

La federació participa regularment dels seus espais de treball. A més, també és activa en els 
projectes que sorgeixen anualment.  El 2019, la FEPCCAT va acollir la presentació del Barò-
metre del Tercer Sector de les Terres de Lleida a la seva seu. Grups de treball:

La FEPCCAT forma part de 
la Comissió de la Discapaci·
tat, la Salut Mental i l’Atenció 
Precoç de La Confederació. 
El 2019 s’ha treballat per 
pressionar el Departament 
TASIF per l’actualització de 
les tarifes dels serveis.  

La presidenta de la FEPC·
CAT, Mercè Batlle, n’és treso·
rera. A més, es participa dels 
grups de treball de l’entitat. 
El 2019 s’ha impulsat definiti·
vament l’elaboració del Pac·
te Nacional pels Drets de les 
Persones amb Discapacitat. 
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Contacte

Entitats membres

Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT)

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluri·
discapacitat de Catalunya (FEPCCAT) és una 
organització que aglutina 13 entitats d'atenció 
a les persones amb paràlisi cerebral i pluridis·
capacitat 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. Actu·
alment, la federació està constituïda per les se·

güents entitats: Associació Alpi de l'Hospitalet 
de Llobregat, APPC Tarragona, APRODISCA de 
Montblanc, Associació AREMI de Lleida, Fun·
dació ASPACE Catalunya de Barcelona, Asso·
ciació ESCLAT de Barcelona, Institució Balmes 
de Sant Boi de Llobregat, Escola Guimbarda 
de Barcelona, Fundació l'Espiga de Vilafranca 
del Penedès, Fundació El Maresme de Mataró, 
Associació MIFAS de Girona, Nexe Fundació de 
Barcelona i la Fundació Prodis de Terrassa.

Membre de

Amb el suport de

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


