
    

 

  

Manifest Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral 2022 

#JODECIDEIXO 

Les persones estem fetes de decisions. Decidir ens permet construir la persona que volem 

ser, la vida que volem viure. A Espanya hi vivim 120.000 persones amb paràlisi cerebral, 

15.000 de les quals a Catalunya. El 80% tenim grans necessitats de suport, és a dir, 

necessitem ajuda d'una altra persona 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. 

Totes les persones amb paràlisi cerebral i grans necessitats de suport hem de poder 

opinar sobre el nostre futur. Tenim dret a tenir serveis adequats a les nostres 

necessitats. Gràcies a aquests serveis, podrem viure de manera independent. 

Hem de poder decidir quins suports volem segons les nostres necessitats. Perquè 

totes les persones som úniques. I per a l'exercici dels nostres drets necessitem un vestit 

a mida d'acord amb les nostres necessitats. Hem de poder decidir sobre la nostra vida: 

amb qui volem compartir moments del dia. Quina roba ens volem posar. Quina 

pel·lícula volem veure. A quin equip volem animar. 

És injust que l’administració pública no pagui tots els diners que costa una plaça en 

un centre d’atenció a la paràlisi cerebral. Això posa en risc la nostra qualitat de vida i 

fa més febles les entitats. 

Les entitats i les persones amb paràlisi cerebral no podem continuar soles. Les 

administracions públiques han d'unir-se a nosaltres i donar suport a la vida 

independent de les persones amb paràlisi cerebral. 

 

Per tot això, demanem: 

 Garantir la sostenibilitat de les entitats d’atenció directa, perquè puguin millorar 

els seus serveis i així donar suport a la participació de les persones amb paràlisi 

cerebral i superar la crisi econòmica que ha augmentat per la pandèmia. 

 Incorporar l’enfocament social de drets als serveis dedicats a la discapacitat i 

a la dependència. 

 Reconèixer l'assistència personal com una figura de participació a la societat, 

diferent a la dels professionals de cures, teràpies i suport a la llar. 

 Reconèixer la Comunicació Augmentativa i Alternativa com una forma de 

comunicació vàlida en qualsevol context. Això inclou també el logopeda en 

els casos que sigui necessari.  

 Realitzar accions de sensibilització social i una política pressupostària per a la 

inclusió de dones amb paràlisi cerebral, amb major dependència econòmica 

de terceres persones. 

La vida en comunitat ha de ser igual per a tothom. Per això, cal tenir en compte les 

necessitats de cada persona. Estar a la societat és poder participar, poder canviar, ser 

part d’un món de totes i tots. Treballem perquè les persones amb grans necessitats 

de suport puguem dir alt i clar, jo decideixo! 


