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Carta de la Presidenta
El 2021 ha sigut un any de canvis i transicions. Després de la duresa del 2020, principalment entre els
mesos de març i juny, hem començat a recuperar una certa normalitat com a federació i com a sector. Ho
hem fet atents, en tot moment, a la situació epidemiològica i al funcionament dels serveis de les entitats
membres, per si podien necessitar el nostre suport. En aquesta mateixa línia, la FEPCCAT ha incorporat
una nova entitat, la Fundació Pere Mitjans, que suma anys d’experiència, coneixement especialitzat i valors. Ho celebrem, perquè ja som 15 organitzacions treballant plegades pels drets de les persones amb
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i per les seves famílies. Passa a passa anem creixent i cobrint millor les
necessitats. Avancem en un camí ple de reptes per endavant: Transformem el present, sumem en futur.

Organigrama

Junta Directiva

Equip tècnic

Presidenta
Mercè Batlle Amorós

Vocalies
Montserrat Roca

(Associació Aremi)

(Fundació l’Espiga)

administracio@fepccat.org

Vicepresidència
Carles Sanrama Sànchez

Jordi Gonzàlez

(Associació Esclat)

Àrea Social
Marta del Real Badia
Laia Puig Badia

Secretaria
Antonio Gonzalez
(Institució Balmes)

Tresoreria
Carme Sureda
(Aprodisca)

Rosa Maria Rizo
(APPC Tarragona)

Sònia Corpàs

(Nexe Fundació)
Més informació

(Fundació ASPACE Catalunya)

Coordinadora
Montse Domingo Mora

social@fepccat.org

Àrea Incidència
David Estefanell Mateos

participaciofepccat@gmail.com

Àrea Comunicació
Xavier Franch Sas

comunicació@fepccat.org
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La paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat
La paràlisi cerebral
La paràlisi cerebral és un grup de trastorns permanents, que es produeixen durant el desenvolupament
cerebral del fetus o del nadó, que suposen limitacions
en el to muscular i la postura de la persona, i que poden limitar la seva activitat.
Freqüentment, la paràlisi cerebral es troba acompanyada de trastorns cognitius, sensorials, i de conduc-

ta, entre d’altres, així com també d’una salut fràgil, fet
que comporta a la persona amb paràlisi cerebral tenir
grans necessitats de suport per totes les activitats diàries i al llarg de la seva vida, per les seves dificultats
funcionals severes. Quan això passa, la persona amb
paràlisi cerebral es troba en una situació de pluridiscapacitat.

La pluridiscapacitat
Definim la pluridiscapacitat com una discapacitat
greu d’expressió múltiple. És a dir, es tracta d’un estat
complex de la persona en què concorren de forma
interrelacionada dues o més discapacitats (principal-

ment la física i la intel·lectual), que sol sumar trastorns sensorials, de conducta, de comunicació, entre
d’altres, i una salut fràgil per la simultaneïtat amb altres trastorns i/o patologies.

Principals característiques

Trastorns
motrius

Trastorns de
comunicació

Discapacitat
intel·lectual

Dolor muscular i
articular

Dèficits
sensorials

Salut fràgil
(pacient crònic
complex)

Desordres de
conducta i salut
mental

Incontinència
urinària

Disfàgia

Epilèpsia

Insomni

La intervenció
La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat defineix la discapacitat com el resultat de la
interacció entre la condició de la persona i les barreres
degudes a l’actitud i a l’entorn que eviten la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de
condicions amb les altres. La persona amb paràlisi cere-
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bral i pluridiscapacitat requereix per a la seva educació
i la implementació del seu projecte de vida d’una intervenció global, integrada des d’un punt de vista social i
sanitari, que apunti a la seva extrema vulnerabilitat física, intel·lectual i social i que li garanteixi totes les eines
necessàries per a la seva relació amb l’entorn.

Dades
Una aproximació
Es calcula que entre 1,5 i 2,5 de cada 1.000 nounats a
l’estat espanyol tenen paràlisi cerebral. Tot i que falten
indicadors molt més clars sobre la realitat del col·lectiu,

xifrem en 15.000 les persones amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat a Catalunya. Compartim unes equivalènces per posar de relleu els números del col·lectiu.

A Catalunya hi ha tanta gent amb paràlisi cerebral com veïns i veïnes als següents municipis catalans:

Mollerussa

Canet de Mar

A Catalunya hi ha gairebé tanta gent amb paràlisi
cerebral i pluridiscapacitat com alumnes de grau a la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona:

Ripoll

Sant Carles de la Ràpita

A Catalunya hi ha més gent amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat que els espectadors que caben al
camp del Nàstic, el Municipal de Tarragona:

La manca de dades sobre les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat impedeix una adequada programació i planificació de la seva atenció al llarg de tot el seu cicle vital. Podeu trobar més dades sobre el col·lectiu
de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i les seves necessitats de salut podeu revisar l’Informe Breu
de la Unitat d’Informació i Coneixement del CatSalut (en fase de publicació).
Númer o 45

Informes
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breus

La paràli si cere bral (PC) és un gr up de
trastorns perma nent s, que es pr odueixen
durant el desenvolupa ment cere bral del fet us
o del nadó, que supose n limita ci ons en el t o
muscular i la postura de la pers ona, i que
poden limitar la seva activitat. Fre qüent me nt,
la PC e s troba a companya da de trastor ns
cognitius, sensorials, de conducta, e ntre
d’altres, així com també d’una s alut fr àgil, fet
que comporta a la per sona te nir grans
necessitats de suport per l es seve s difi cultats
funcional s se vere s. Qua n això pas sa, la
pers ona a mb paràlisi cere bral es tr oba en una
situació de pluridiscapacitat, o una
discapacitat greu d'expressi ó múltipl e. És a dir,
es tracta d'un estat complex de la per sona e n
què concorren de for ma int errela cionada dues
o més discapacitats (pri nci pal me nt la fí sica i la
intel·le ctual ), que s ol s umar trast orns
sensorials, de conducta, de comuni ca ció, e ntre
d’altres, i una salut fràgil per la comor biditat
amb altre s trastor ns i/o patol ogies .

Hi ha diferèn cies e n l es tax es de pr eval en ça
en funci ó del nive ll s ocioe conòmi c i el sexe .
Le s tax es de PC e n els niv ells de re nda alt a i
modera da s ón se mbl ant s per a mbdós s exe s al
voltant d’ un 1 per mil , e n el s niv ell s de re nda
baix i molt baix la taxa é s més g ra n e n el s
homes. Les per s ones a mb re nda molt baixa
són l es que t en e n une s tax es més ele va de s de
8,4 i 6 per mil e n home s i dones,
res pe ctiv a me nt.

M ORBI D ITA T

1

DESPESA S A NI TÀR IA
L’any 2 019, les pers ones amb PC ha n ti ng ut
una de spe sa és de 2,5 vegades mé s que la de l a
pobla ció e quivalent se nse PC. A que sta fa
referè ncia a la de s pe sa t otal, t ant la
relaciona da a mb la P C com la que no ho e stà.
Però s e li hauria d’a fegir la produï da per
compra i ús de mat erial ort opr ot èsi c.
En l es pe rs one s a mb PC, la de s pe sa més
important é s la de far màcia (33, 3%), seg ui da de
la despe sa per hos pitalització (28 ,2 %). E n la
pobla ció e quivalent ta mbé són l es més
importants, per ò a mb un per centatge i nferior s.

En l’evolució de l a taxa d’i nci dè ncia ta mbé
s’ observ a el mateix e fe cte , un a ug me nt de 0,2
ca sos per 1. 00 0 ha bita nts l ’a ny 2 01 3 a 0, 7
ca sos per 1. 0 00 ha bita nts e n només 6 a ny s.
La tax a de mortalit at e n l es per s ones a mb PC
és molt mé s alta que e n la pobla ci ó e quival ent
en totes les fra ng es d’ ed at ex ce pte e n el grup
de maj ors de 8 4 a nys . La mortalit at e n el s
home s é s lle ug era me nt s uperi or que en l es
dones en t ot s el s gr ups d’ ed at. Al combi nar
aque sta dada a mb la pirà mide de pobl ació
pode m interpretar que le s per sones a mb PC
arribe n e n men or nombr e a aquest es e dats
tan avança des, és a dir, te ne n una es pera nça
de vida me nor re spe cte la pobla ci ó ge ne ral.

La distribució de le s principals pat ol ogi es
troba de s e n le s per s ones a mb PC és molt
similar entre homes i done s. Le s dues mé s
freq üents s ón la i ncontinè ncia uri nàri a i
l’e pilè psi a.
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Les taxes d’ utilització dels r ecur s os
d’interna me nts, sociosanitaris, psiquiàtrics i
d’aguts ta mbé é s tres vegades superior. E s
reflecteix, per tant, les grans ne ces sitat s de
suport i la càrrega sa nitària derivades de l a
seva sal ut fràgil i la multimorbi ditat
come nta da a nte rior me nt.

Le s da de s mostr en un a ug me nt de la
prev ale nça de l a PC e ntre 20 13 i 2 01 9 que
passa de 0,8 cas os per ca da 1. 00 0 ha bita nts a
gairebé 2 cas os per 1. 00 0 ha bita nts . A quest
incre me nt de ca sos no es corr es pon a mb
estudis longitudi nals que mostr en une s
prevalen ces mé s o me ny s e sta ble s al l larg de
les dè ca des (la pr eval en ça e n PC és de 2 -3
ca sos per 1. 00 0 ha bita nts en el s e studi s
longitudi nals ), fi ns i tot, una dis minuci ó de la
prev ale nça a llarg t er mi ni. Aque sta
discre pància podria se r atri buïda a hi ha una
mill or a e n el nombre de cas os e nre gistr ats en
el Sistema de Salut al ll arg dels últi ms a nys .

En totes les pat ologie s, l es per s ones a mb PC
tenen una mor biditat més g ra n que la de l a
pobla ció e quivalent per ed at, sexe i niv ell de
renda, fins i tot, en patol og ie s com l a
diabetis, l’e pilèp sia, l’as ma o els dè fi cit s
sens orials, trastorns de de gluci ó, o
inconti nè ncia urinària .

La taxa de prevale nça de la PC en pobla ció
adulta oscil·la entre 1,3 i 2, 5 ca sos per cada
1.000 habitants, mentre que en pobla ció i nfa ntil
(men ors de 1 8 any s) os cil·la e ntre 2 i 4,7 cas os
per cada 1.000 ha bitant s. La dis mi nució en la
taxa de prevale nça en i nfants res pe cte els
adults, es podria explicar per la mortalitat del s
casos més greus que no arriben a l’e dat adulta.

Durant l’a ny 20 19, de la utilització d e
recurs os sa nitaris de la població a mb PC
respe cte la població e quivalent per e dat,
sexe i ren da se’ n de staca quele s pers one s
amb PC han utilitzat els serveis d’ urg è ncie s
el doble que la pobla ció gen eral, els serv eis
de sal ut ment al tre s ve ga de s mé s,
consumeixe n gairebé el doble de
me dica me nts, tres vega des més l es
consultes externes i gairebé el doble
l’assistèn cia pri mària.

EV OLUCI Ó D E LES TA XES DE PREV A LE NÇA ,
INCI D ÈNCIA I M OR TA LI TA T

En l a di stri buci ó pe r e dat s de le s
per s ones a mb PC es v eu que el s mé s
petits tenen una sit ua ci ó de ris c s obr e
tot modera da i baixa, i a me s ura que
van creixent va aug me nta nt la càrr eg a
de mor biditat, de manera que a partir
dels 60 a nys gair eb é t ote s le s per sones
amb PC e sta n e n situa ció de ris c alt. Si
es compara a mb la pobla ci ó e quival ent ,
es compr ova que e n la pobla ci ó a mb
PC la situaci ó en ris c ba sal és
pràctica me nt inexist ent , fi ns i t ot des
d’edats molt pri mere nques. G aire bé
totes l es pers one s a mb PC (94 % ) de s
del se u naix e me nt te nen un cert a
càrr ega de mor bi ditat.

La pr evalen ça de la PC é s major en nen s que e n
nen es i el gr up d’e dat més prevale nt se situa
entre el s 5 i els 14 a nys. L’e dat mitjana de le s
persones a mb diag nòstics de PC é s de 37 anys
els homes i 41, 6 les done s. N o obsta nt, l’e dat
d’incidèn cia de la PC (el mome nt en què es
dete cta un cas nou) é s esta ble i s e sit ua al
voltant dels 3 anys. La societat cientí fica
reconeix que la dete cció de la paràlisi cere bral
en molts ca sos és tar dana , i s’e stà treballa nt per
tal de millorar el diagnòsti c pre coç.

UTI LITZA CI Ó DE RECURS OS S A NIT ARI S

Aquest fet e s podria ex pli car pe r la difí cil
ins er ci ó la boral a ca usa de l es gra ns
nece ssitats de s uport e n el se u dia a di a, que
en molts cas os els i mpe de ixe n tr e ballar .

Qua n e s compara l a càrre ga de
mor bi ditat de l es pers one s a mb PC
amb una població eq uival e nt per ed at,
sexe i re nda, s’ obse rva que mentr e e n
la pobla ci ó a mb PC hi ha un 6 5% a mb
risc alt o moderat a que sts per ce ntatg e
per la pobl aci ó eq uiv ale nt é s del 22 %.
N omé s un t er ç de le s per s ones a mb PC
estan en situa ció de r is c baix o ba sal .

CARACTERÍST IQUE S D EM OGR ÀFIQUES

Les di ferèn cies e n les taxes de mortalitat
entre les pers ones a mb PC i la pobla ci ó
eq uival e nt per ed at, s exe i r e nda,
pràctica me nt desa pareixen qua n s’a nalitzen
en funci ó de la càrrega de morbiditat.

NI VE LL DE RE ND A

Paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat. Catalunya, 2013-2019

La difer èn cia en la des pesa per càpit a del s dos
grups es podria considerar que és la produï da
per la PC, atè s que són compara bles per e dat ,
sexe i nivell de r en da .
La de spe sa anual per càpita
atribuï ble a la PC és de 3.23 1 € .
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Unitat d’Informa ció i Coneixeme nt. Àrea de Siste mes d’Inf o rm a ció. Se rvei Cat alà d e la Salut. Fe de ra ci ó d e la Pa ràlisi Ce re b ral i la
Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) i Fundació ASPACE Catalunya.
Suggerim que aquest document sigui citat de la manera següent: Informe breu núm. 45: Par àli si cerebral i/o plur idisc ap acit at. Cat alun y a, 2013 -2019.
Barcelon a. Serve i Cat al à de l a S alut. Depart ament de S alut. Genera litat de Cat alun ya ; 2021
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Els continguts d’aquesta obra est an subj e ctes a una llic ènc ia de Re conei x em ent-NoComer ci al-S ens eObr esD eri vad es 4.0 Int ernac ional . L a lli cèn ci a es
pot consultar a: http:// cre ati ve commons .org/l ic ens es/by-nc-nd/4.0/de ed. ca

Eix 1. Innovació, Recerca i Coneixement
• Comunitat científica. Establir convenis amb la comunitat científica, Universitats i centres de recerca que comentin i apropin la investigació a la realitat dels serveis de les entitats membres
• Dades. Obtenir i analitzar les dades relatives al nostre col·lectiu per prioritzar les línies d’actuació.
Eix 2. Incidència Social i Política
• Definició del col·lectiu. Definir i identificar el col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i la seva especificitat.
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Incidència
La FEPCCAT té com uns dels seus
principals objectius <<contribuir i
influir en el desenvolupament legislatiu d’aquelles matèries que
afectin de manera directa o indi-

recta a les persones amb paràlisi
cerebral, per tal de millorar-ne la
seva situació>>, a la vegada que
<<influir en les Administracions
Públiques i en les seves polítiques

en tot allò relacionat amb les persones amb paràlisi cerebral.
Enguany, ha estat marcada per
les eleccions de principis d’any i
la pressió davant el nou Govern.

Eleccions al Parlament de Catalunya - 14F
Les eleccions al Parlament de Catalunya van ser una oportunitat a principis d’any per compartir les línies de treball de la
FEPCCAT amb tots els grups polítics. Els vam fer arribar el
document de propostes davant la nova legislatura i, en alguns
casos (Junts, PSC, PP) vam poder mantenir reunions o espais
per exposar-los les necessitats del col·lectiu.
Altres grups polítics ens van manifestar l’interès pel document
i per poder-nos trobar, però finalment no es va poder celebrar
aquestes reunions d’incidència política.

Propostes per la
nova legislatura
Eleccions al Parlament 2021

Gener del 2021

Drets Socials
Després de la creació de govern, la FEPCCAT va fer petició de reunió a tots els Departaments de referència.
Amb Drets Socials, com a Departament preferent, s’hi
va poder mantenir una reunió de presentació de la federació i exposició dels reptes al setembre. La covid19
va impedir una nova reunió al desembre. Temes:

• Presentació de la FEPCCAT
• Reconeixement especificitat
• Cartera de Serveis
• Integració Social i Sanitària
• Impuls al Tercer Sector
• Ajuts i Subvencions

Educació
La FEPCCAT va poder mantenir una reunió amb les direccions generals de Currículum i Adaptació i de
Centres Concertats i Centres Privats. Va ser una
oportunitat per traslladar les particularitats de les
escoles d’educa- ció especial que acullen infants amb
paràlisi cerebral ipluridiscapacitat

Síndic de Greuges
Arran de la publicació de l’informe “L’educació inclusiva a Catalunya” (setembre 2021), la FEPCCAT va mantenir una reunió
amb l’equip d’infància del Síndic, perquè l’informe s’ajustés a
les necessitats del col·lectiu.
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<<La millora del model ha de comptar amb el suport dels centres d’educació especial, especialment dels centres que atenen infants i adolescents
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i amb grans necessitats de suport
a la vida diària. Cal garantir que l’alumnat que no pugui escolaritzar-se en
centres ordinaris mantingui la cobertura educativa a través dels centres
d’educació especial. Els centres d’educació especial no poden convertir-se
estrictament en centres de caràcter sociosanitari que no tinguin el reconeix ement de centre educatiu amb elsrecursos necessaris>> (pg. 84)

Cocarmi

La Confederació

La presidenta de la FEPCCAT exerceix com a Tresorera del Cocarmi. La federació, per tant, és molt
activa dins la seva Junta Directiva com també en
els espais tècnics que es generen. En aquest any de
traspàs polític i canvi de govern s’ha pressionat al
Govern pels drets del col·lectiu.

La FEPCCAT forma part de la Comissió de la Discapacitat, la Salut Mental i l’Atenció Precoç de La
Confederació. S’ha treballat colze a colze en camps
com els sobrecostos, les negociacions col·lectives o
les propostes de lleis del Tercer Sector Social de Catalunya o l’Acció Concertada.

Taula del Tercer Sector
La presidenta de la FEPCCAT, Mercè Batlle, com a
Tresorera del Cocarmi, es va integrar el 2020 a la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector. Al llarg de

tot el 2021 ha pogut traslladar el punt de vista de les
persones amb discapacitat, i amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat
A més, la FEPCCAT Grups de treball de la Taula als
quals es participa
•
•
•
•
•

Marc
Estratègic
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Plataforma d’Infància - Pincat
Model d’Atenció a la Persona
Finançament
Comissió de Seguiment de l’Àrea Comunicació
Com. Seguiment del Projecte m4social

Eix 1. Innovació, Recerca i Coneixement
• Projectes pilot. Promoció de projectes pilot que permetin innovar i fomentar l’intercanvi entre les
entitats membres.
Eix 2. Incidència Social i Política
• Estratègia i comunicació. Fixar una estratègia política comuna i un pla de comunicació que reforci
la nostra representativitat i interlocució amb les administracions públiques.
• Aliances. Establir aliances amb associacions i col·legis professionals per incrementar la nostra
incidència social i política.
Eix 3. Participació Interna i Governança Democràtica
• Model organitzatiu. Establir un nou model organitzatiu i dinàmiques de treball que afavoreixi la
participació interna.
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Sensibilització
Els estatuts de la FEPCCAT consagren que la federació ha de
promoure “l’estudi, la informació
i la difusió de tot allò que afecta les persones amb paràlisi ce-

rebral”, a més de “desenvolupar
accions i activitats de sensibilització, dirigides a la societat,
mitjançant tallers, i tot tipus de
propostes”.

En línia amb aquest objectiu,
cada any es promouen accions
pròpies i en col·laboració que
ens permeten visibilitzar el collectiu davant la societat.

Drets Socials

Caminada popular per la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat
Malgrat que no es va poder celebrar la cursa amb
els 2.500 participants com s’havia previst, vam
sortir al carrer, com sempre al Districte de les
Corts de Barcelona, el diumenge 10 d’octubre.
Executat gràcies al suport del Departament de
Drets Socials, amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.
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500

participants d’arreu del país, un
terç dels quals amb discapacitat.
Amb la presència del President de
la Generalitat, Pere Aragonès, la
Honorable Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i el regidor
del Districte, Joan Ramon Riera.

Podcast “FEPCCAT A Prop“
El primer semestre de l’any es
van gravar dos nous episodis
del podcast “FEPCCAT A Prop”
un programa de ràdio digital
per a abordar la realitat i necessitats de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat
i les seves famílies. S’hi va parlar
de l’impacte de la COVID-19 i
també del potencial del teatre.
Executat gràcies al suport del
Departament de Drets Socials,
amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.

L’altra cara de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat | 2021
Programa de recerca i de sensibilització entorn de qüestions que afecten les persones amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat, i les seves famílies. Centrat en obtenir més dades i coneixements sobre l’envelliment i la for ma com s’hi treballa des de les entitats membres. Ha permés detectar eines i recollir bones pràctiques.
Executat gràcies al suport del Departament de Drets Socials, amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.

Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral
El 6 d’octubre es commemora el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. El 2021 es va col·laborar per dues vies a
sensibilitzar entorn d’aquesta data singular.

La Confederación ASPACE va dissenyar una campanya
centrada en les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i les seves grans necessitats de suport. Amb
el lema #168hores volien difondre la necessitat d’atenció que té una persona amb pluridiscapacitat. És a dir,
24 hores al dia, 7 hores a la setmana. La FEPCCAT va
col·laborar amb idees a la campanya, i va difondre els
materials entorn del 6 d’octubre.

Ipsen va promoure el curt-documental “Abriendo camino” quan s’apropava el Dia Mundial de
la Paràlisi Cerebral, per visibilitzar el potencial de
les persones amb aquesta discapacitat, i la importància del suport i l’ajut mutu. La FEPCCAT
va col·laborar amb el càsting i també en la difusió del vídeo, com també ho van fer la Confederación ASPACE i Convives con Espasticidad.
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Sensibilització
Entitats de la discapacitat de les Terres de Lleida
La federació col·labora en la commemoració a
Lleida del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, que té lloc el dia 3 de desembre. El
2021, hem treballat conjuntament amb FeSalut,
Allem, Salut Mental Terres de Lleida, Down Lleida,
ONCE Lleida i Ecom en la campanya #Sumem-

mans, i una acció conjunta a la plaça Sant Joan.

Web i xarxes socials

Actes

Mitjançant la web de la federació i les xarxes socials
hem pogut difondre les activitats i propostes de les
entitats membres, i treballar perquè un públic més
gran, i més enllà del territori i comunitat de referència
de l’entitat, pugui conèixer les propostes que es duen
a terme al llarg del sector.

La FEPCCAT treballa per sumar entitats del sector
de la discapacitat en les activitats de sensibilització
que organitza. És el cas de la Caminada popular, que
va comptar amb la presència de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya, amb seu al mateix Districte
de Les Corts, així com també amb l’acompanyament
de l’Associació de Veïns. Al mateix temps, la FEPCCAT actua com a representant del col·lectiu en actes
de l’Administració i també d’altes entitats de la federació. És el cas de Nexe Fundació, a qui s’ha acompanyat en el 40è aniversari del seu naixement.

Marc
Estratègic
2020-2023
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Eix 2. Incidència Social i Política
• Definició del col·lectiu. Definir i identificar el col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i la seva especificitat.
• Estratègia i comunicació. Fixar una estratègia política comuna i un pla de comunicació que reforci
la nostra representativitat i interlocució amb les administracions públiques.
Eix 4. Visió de Territori i Comunitària
• Incidència al territori. Treballar conjuntament amb les entitats per tenir una incidència real al territori.
• Projectes comunitaris. Promoure projectes comunitaris oberts a altres col·lectius que ens permetin
innovar i que comptin amb la participació de les entitats membres.

Atenció directa
Els estatuts de la FEPCCAT ordenen que l’entitat ha de treballar
en benefici tant de les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat com també de les seves

famílies. Així doncs, s’ha continuat amb accions que ja es duien a
terme vers els pares, mares, germans i altres familiars, i se n’ha
impulsat de noves, per fer arribar

l’acompanyament a l’entorn més
proper de la persona, per tal que
tingui eines, suports i recursos
per tal d’afrontar les situacions
amb què es troba.

Respir familiar
Les famílies de persones amb grans necessitats de
suports es troben amb una situació de sobrecàrrega per les cures i l’acompanyament diari al seu familiar. Els oferim hores i caps de setmana de respir.
Executat gràcies al suport del Departament de
Drets Socials, amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.

529

serveis de Respir s’han executat
durant el 2021. Ha estat un any
de tornar poc a poc a una certa
normalitat després del 2020 ple
de covid19. Els caps de setmana
de respir s’han pogut tornar a
fer sortides.

Cop de mà
Tenir un fill o una filla amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat suposa enfrontar-se, des del seu naixement, a un escenari desconegut, ple de dubtes, de pors, i de falta d’informació. El projecte Cop de mà sorgeix amb la voluntat
de capgirar aquesta situació i que les pròpies famílies de
persones amb aquesta discapacitat siguin protagonistes
de la identificació de les necessitats comunes, l’elaboració de materials informatius i de sensibilització i, des de
la FEPCCAT, poder acompanyar millor aquesta resolució
de dubtes i formació. Executat gràcies la convocatòria
per al foment de la salut i el suport als pacients i a les
famílies del Departament de Salut i la Convocatòria ordinària de subvencions a entitats i projectes (COSPE).

Marc
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Eix 3. Participació Interna i Governança Democràtica
• Suport bidireccional. Establir i consolidar un suport bidireccional entre entitats i la FEPCCAT.
Eix 4. Visió de Territori i Comunitària
• Incidència al territori. Treballar conjuntament amb les entitats per tenir una incidència real al territori.
• Projectes comunitaris. Promoure projectes comunitaris oberts a altres col·lectius que ens permetin
innovar i que comptin amb la participació de les entitats membres.
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Suport i enfortiment
La missió de la FEPCCAT no es
pot entendre si no està subscrita als objectius d’ “assessorar els
seus membre en els aspectes
tècnics i legals relacionats amb

les seves activitats”, “fomentar,
promoure i impulsar la formació i
les bones pràctiques als recursos
humans del sector” i, per acabar,
“promoure l’excel·lència de les

Grups de treball
#PuntDeTrobada
Educació Especial

#PuntDeTrobada
C. Atenció Diürna

#PuntDeTrobada
C. Residencials

Ajuts i subvencions

33

projectes es van presentar la
a la convocatòria de subvencions a càrrec de l’IRPF 2021
per part de 7 entitats i la
pròpia federació.
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organitzacions del sector amb
la millora de la gestió, la qualitat
dels serveis, la utilització de les
noves tecnologies, la transparència i la comunicació”.

Talento ASPACE 2021
Des del 2020, la
FEPCCAT compta
amb tres grups
de treball estables
amb els referents
d’escoles d’educació especial,
centres d’atenció
diürna i centres
residencials. Els
grups permeten
seguir les novetats
i necessitats vinculades a la covid19,
a situacions derivades de legislació
i altres, i també a
abordar temàtiques de fons tenint en compte el
col·lectiu i la seva
realitat. S’han dut
a terme reunions
al llarg de l’any.

Confederación ASPACE va crear el projecte per afavorir la circulació i la creació de
coneixement entre professionals d’atenció
directa. La FEPCCAT coordina tres grups
• Sistemes de Comunicació: Difusió de
l’estudi sobre la Matriu de Comunicació
i els Hitos per la Comuniació, formació.
• Alimentació i Deglució: Píndola formativa sobre l’alimentació per sonda i
formació especialitzada.
• Tractaments i Teràpies: Pòsters per
una millor atenció de la salut a les entitats, de sensibilització i inici d’un projecte sobre primers auxilis al col·lectiu.

Conóceme mejor
y sabrás qué me pasa
5 Recomendaci ones

PARA UNA CORR ECTA AT ENCIÓN DE LAS P ER S ONA S CON

PAR ÁL I SI S C ER EBRA L Y P LU RID I SCA P ACI DAD EN LO S C EN TRO S D E SA L UD Y HO S P I T A L E S

1. Cuida tu comunicación

2. Em patiz a c onm ig o

• Dirígete a mí y no a mi acompañante.
• No respondas por mí.
• U tiliza mi canal comunicativo (SAAC, etc.).
• Muestra una actitud interesada y respetuosa.

Acércate. Acompáñame. Dame toda la informació n.

• Cree en mis posibilidades de comunicarme.
• Estate atento a mis señales. Pueden tener carga
comun icativa.

Los espacios de atención debe n ser accesibles.
U na correcta exploración depederá tambié n de
los recursos de que dispongas.

3. Ad apta esp ac ios

• U tiliza el sentido común.

4. C onf ía en m i entorno
Las familias y los equ i pos de las ent ida des de
atenció n a las pe rsonas co n d iscapaci dad so n
expert os a la ho ra de ab orda r la atenc ió n d e l
colectivo. Conf ía en ellos.

El

Artí c ul o 2 5,

S al u d,

5. No conf undas la discapacidad
con la enf ermedad
Cuando una persona va al médico es porque se
encuentra mal. No sobreinterpretes los síntomas n i
menosprecies las explicaciones de la persona.
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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 de l’IRPF, però també d’ajut i resolució
de dubtes davant d’altres ajuts com poden ser la COSPE. Es fan
reunions específiquse amb les entitats i s’intercedeix davant les
Administracions Públiques quan és necessari fer-ho.

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

Enfortiment
Malgrat que l’any 2021 ha continuat complicat
pel que fa a les dades de covid19, s’han pogut
anar recuperant les trobades presencials, al
mateix temps que han continuat les reunions
online i els plantejaments telemàtics. Tant per
mitjans digitals com presencial hem pogut reunir-nos i acompanyar algunes de les entitats
membres. És el cas de la visita a la FEPCCAT
de la Fundació El Maresme, o l’assistència a les
jornades del 40è aniversari de Nexe Fundació.
Col·laboracions

Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Fruit de converses iniciades en
anys anteriors, la FEPCCAT hem
pogut col·laborar a l’nici del curs
2021/2022 amb l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar (ESIMar) i el
seu màster. Amb el desig que es
tracti d’una col·laboració de llarg
recorregut. Hem sumat les entitats al Pràcticum i als TFMs.
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Pla de Transformació Digital,
amb Enginyers Voluntaris

Gràcies a l’acord de la Taula del
Tercer Sector amb l’Associació
d’Enginyers Voluntaris hem engegat un anàlisi dels nostres processos per promoure canvis en el
nostre funcionament i la relació
amb les entitats membres que
ens permetin ser una entitat més
ràpida, àgil i eficaç.

Rumbo: Hacia un modelo de
autonomía personal conectada e inclusiva
Com a entitat de Confederación
ASPACE hem sumat esforços en
aquesta iniciativa que vol afavorir
la desinstitucionalització, sempre
vetllant per la correcta atenció
del col·lectiu. S’executarà entre el
2022 i el 2024 i acompanyarem
les entitats per millorar l’atenció.

Eix 2. Incidència Social i Política
• Definició del col·lectiu. Definir i identificar el col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat i la seva especificitat.
• Estratègia i comunicació. Fixar una estratègia política comuna i un pla de comunicació que reforci
la nostra representativitat i interlocució amb les administracions públiques.
• Aliances. Establir aliances amb associacions i col·legis professionals per incrementar la nostra
incidència social i política
Eix 4. Participació Interna i Governança Democràtica
• Model organitzatiu. Establir un nou model organitzatiu i dinàmiques de treball que afavoreixi la participació interna.
• Suport bidireccional. Establir i consolidar un suport bidireccional entre entitats i la FEPCCAT
Eix 4. Visió de Territori i Comunitària
• Incidència al territori. Treballar conjuntament amb les entitats per tenir una incidència real al territori.
• Projectes comunitaris. Promoure projectes comunitaris oberts a altres col·lectius que ens permetin
innovar i que comptin amb la participació de les entitats membres.
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Finançament
D’on provenen els nostres ingressos
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.

INGRESSOS
6,96%
PÚBLICS

19,37%

PRIVATS

73,67%

PRÒPIS

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.

DESPESES
PROJECTES DE SUPORT I DESCANS PER A
FAMILIES CUIDADORES

5,24%
11,35%
28,74%

PROJECTES D'ATENCIÓ INTEGRAL DIRIGITS A
LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

PROJECTES FORMATIUS I INTERCANVI DE
CONEIXEMENT
DESENVOLUPAMETN ESTRATÈGIC

26,53%

DESPESES DE GESTIÓ IRPF
21,34%
DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

6,80%
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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:

comunicacio@fepccat.org.
Ens interessa el teu perfil professional per contribuir a la defensa i protecció del col·lectiu.

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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Entitats membres

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) és
una organització que aglutina 15 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

