
 

 

 

MANIFEST  DIA MUNDIAL DE LA PARÀLISI CEREBRAL 2019  

 

Les persones amb paràlisi cerebral: defensem els seus 

drets i protegim la seva llibertat 

Què és la paràlisi cerebral?  

És una discapacitat greu d’origen neurològic que es pot manifestar en forma de: 

 Limitacions en el desenvolupament psicomotriu 

 Dèficits sensorials (vista, oïda, etc.) 

 Crisis epilèptiques 

 Problemes respiratoris, cutanis, dentals,  

Cardiovasculars, etc.  

Les persones amb paràlisi cerebral viuen amb diverses discapacitats que les 

condicionen a nivell físic, cognitiu, sensorial i emocional.  

Quina és la situació de les persones amb paràlisi cerebral?  

A tot l’estat espanyol hi viuen 120.000 persones amb paràlisi cerebral. A Catalunya, 

són més de 20.000. El 80% tenen grans necessitats de suport i acompanyament, i totes 

han de lluitar contra un entorn que les exclou perquè la nostra societat no té en 

compte les seves necessitats. 

Les persones amb paràlisi cerebral necessiten ajudes especials per a comunicar-se, 

desplaçar-se o alimentar-se.  

A més, sovint viuen situacions de discriminació i tenen dificultats per tenir les mateixes 

oportunitats que les persones sense paràlisi cerebral.  

Les principals causes de discriminació de les persones amb paràlisi cerebral són:  

1. La incomprensió de la seva pluridiscapacitat 

2. La ignorància de les seves necessitats especials 

 

 

 

 



Quins són els seus drets més vulnerats? 

 La discriminació social 

Les dones amb paràlisi cerebral pateixen més discriminació que els homes amb paràlisi 

cerebral. La discriminació sense motiu és una invasió de la intimitat de les persones 

 La impossibilitat de prendre desicions pròpies 

Moltes persones amb paràlisi cerebral no saben que no tenen capacitat per prendre 

decisions. Això és un abús de la seva incapacitat i és necessari sensibilitzar la societat 

perquè prengui mesures. Per exemple, l’acompanyament social o la curatela. 

 La impossibilitat de participar d’activitats culturals i d’oci 

Moltes activitats culturals i de diversió no estan adaptades a les persones amb paràlisi 

cerebral. 

 La falta de suport en els centres educatius ordinaris 

Hi ha centres d’educació que no tenen recursos per a les persones amb paràlisi 

cerebral. 

 La falta d’accessibilitat universal 

Les persones amb paràlisi cerebral tenen dificultats per accedir a la informació 

 Les dificultats de mobilitat 

El transport públic no està totalment adaptat a les persones amb paràlisi cerebral que 

tenen mobilitat reduïda. 

 La Intimitat.  

Espais personals on la intimitat no es vegi vulnerada. L'afectivitat i la sexualitat com a 

dret i necessitat. 

 

 

EL MANIFEST  

Les persones que formem el moviment ASPACE, i d’acord a la Convenció sobre els 

Drets de les Persones amb Discapacitat, en el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, 

demanem: 

 Una atenció en tots els àmbits (mèdic, educatiu, etc.) durant tota la vida, sense 

que importi el lloc de residència. 

 Una coordinació entre els serveis sanitaris i els socials. Això implica:  

o Reconèixer els professionals que atenem a les persones amb paràlisi 

cerebral.  

o Crear xarxes de cooperació entre associacions i centres d’atenció, 

orientació i assessorament. 

 Investigacions socials per determinar les necessitats reals de les persones amb 

paràlisi cerebral a totes les comunitats autònomes. 



 L’acompanyament social per a la presa de decisions i la curatela de persones 

que no poden decidir per elles mateixes. És necessari informar i formar els 

membres de la família per a que puguin realitzar aquest acompanyament o 

curatela.  

 Una especial protecció de les dones amb paràlisi cerebral, perquè ens 

enfrontem a les situacions de discriminació més greus, com la violència de 

gènere o la intromissió a la seva vida íntima. És necessari promoure la nostra 

participació en la societat per a que puguin involucrar-se de la mateixa manera 

que els homes. 

 

És hora d’atendre la vulnerabilitat que patim les persones amb paràlisi cerebral, i de 

donar suport al nostre dret a ser ciutadans actius. 

L'Associació AREMI i totes les entitats que formem part del moviment associatiu de la 

paràlisi cerebral demanem la col·laboració de les institucions i de la ciutadania per tal 

d’aconseguir-ho. 

Junts construirem, a la fi, una societat per a tots i totes.  

 

Lleida, 09 d'octubre de 2019 

 

 


