
LA DIRECTORA DEL PACTE NACIONAL PER LA SALUT MENTAL, MAGDA
CASAMITJANA, ES COMPROMET A TREBALLAR AMB ELS DEPARTAMENTS

IMPLICATS EN EL PACTE PEL RECONEIXEMENT DE L’ESPECIFICITAT DE LA
PARÀLISI CEREBRAL I LA PLURIDISCAPACITAT

La Directora va prendre aquest compromís després de reunir-se amb una
delegació de la Federació de la Paràlisi Cerebral i Pluridiscapacitat de Catalunya
(FEPCCAT).

També es va comprometre a engegar, amb el vist-i-plau de la comissió de
l’Agència Social i Sanitària que està treballant el model d’atenció integrada, un
projecte pilot per millorar l’atenció al col·lectiu.

Lleida, 28 de novembre de 2022. El passat dimecres 23 de novembre, la Directora del Pacte
Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, es va comprometre a iniciar un treball conjunt
des del Pacte amb els Departaments de Drets Socials, Salut i Educació per reconèixer l’especificitat
de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat i a engegar, amb el vist-i-plau de la comissió de
l’Agència Social i Sanitària que està treballant el model d’atenció integrada, un projecte d’atenció
integrada per aquest col·lectiu després de reunir-se amb una delegació de la FEPCCAT.

Aquesta compromisos es van prendre en el marc d'una reunió amb una delegació de la FEPCCAT,
encapçalada per la seva presidenta, Mercè Batlle, i la seva vicepresidenta, Elena Puigdevall. Des de
la FEPCCAT, es van exposar les dades de l'informe breu sobre el col·lectiu que va publicar el passat
mes de març l’Unitat d’Informació i Coneixement del CATSALUT. Aquest informe posa de relleu que
les persones amb paràlisi cerebral tenen un risc de patir altres patologies de forma comòrbida amb
un grau molt més elevat de complexitat que la resta de població. Concretament, un 65% de la
població amb paràlisi cerebral té un risc alt o moderat de patir un altre trastorn o patologia
complex, en comparació amb el 22% de la població general equivalent en edat, sexe i renta. Això
comporta que és una població amb grans necessitats de suport i pel qual és especialment urgent
l’implementació de l’atenció integrada, social i sanitària i, en molts casos, també educativa.

Per consegüent, la FEPCCAT sempre ha defensat el reconeixement de l’especificitat del col·lectiu i
una aposta decidida per l’atenció integrada. En aquest sentit, després d’escoltar les dades
exposades en l’informe breu, la Directora del Pacte es va comprometre a coordinar-se amb els
Departaments de Drets Socials, Salut i Educació per avançar en el reconeixement de l’especificitat
del col·lectiu. Així mateix, també es va acordar instar a la Comissió de l’Agència Social i Sanitària
que està impulsant el model d’atenció integrada a iniciar un treball conjunt per realitzar un
projecte pilot d’atenció integrada per tal de crear models reproduïbles d’atenció i contribuir així a
millorar la qualitat de vida del col·lectiu.

SOBRE EL PACTE NACIONAL DE SALUT MENTAL

El Pacte Nacional de Salut Mental és l’instrument interdepartamental i intersectorial de la
Generalitat de Catalunya que, alineat amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), impulsa la salut mental des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat.

És una iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de donar resposta com a país a
les necessitats de les persones davant d’un context de problemàtica de salut emocional i mental
d’elevada complexitat que s’ha vist agreujat a causa dels efectes de la pandèmia. La FEPCCAT
forma part del Pacte com a membre del COCARMI.
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SOBRE LA FEPCCAT

La federació de referència a Catalunya del col·lectiu de persones i famílies amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat és la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya
(FEPCCAT) que agrupa a catorze entitats d’arreu del territori que atenen a 1.175 persones.

Actualment, la federació està conformada per: l’Associació Alpi de l’Hospitalet de Llobregat, la
Fundació la Muntanyeta-APPC de Tarragona, APRODISCA de Montblanc, l’Associació AREMI de
Lleida, la Fundació ASPACE Catalunya de Barcelona, ESCLAT Grup Social de Barcelona, la Institució
Balmes de Sant Boi de Llobregat, l’Escola Guimbarda de Barcelona, la Fundació l'Espiga de
Vilafranca del Penedès, la Fundació El Maresme de Mataró, Nexe Fundació de Barcelona, la
Fundació Prodis de Terrassa, la Fundació Catalana de la Paràlisi Cerebral de Barcelona i la Fundació
Pere Mitjans de Barcelona.

Segons dades de la Unitat d’Informació i Coneixement del CATSALUT, a Catalunya hi viuen 15.213
persones, la qual cosa representa aproximadament un cas per cada 500 habitants.
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