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Creació
Les entitats que representem a les persones amb discapacitat d’Andorra hem acordat crear una
entitat comuna que, sense perdre l‘autonomia i entitat pròpia de cadascuna, ens permeti unir les
forces en l‘objectiu compartit de treballar per
garantir els drets inalienables de les persones amb
discapacitat i de les seves famílies i aconseguir que
puguin gaudir d’una bona qualitat de vida. Així
mateix, manifestem la voluntat de treballar
conjuntament amb les entitats públiques comunals, nacionals i internacionals- i privades amb
la finalitat que el col·lectiu que representem pugui
assolir una vida digna i la integració i participació
social. Per això, expressem la nostra vocació de ser
els interlocutors davant deis poders públics
i entitats, com a representants de nostre
col·lectius.” Andorra la Vella, desembre del 2007

.

Missió de la FAAD
“Vetlla per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i per la millora de qualitat de
vida d’aquestes persones i les seves famílies, mitjançant l’acció unitària, la coordinació, el
recolzament i el servei a les associacions que formen par de la FAAD, així com mitjançant l’exercici
de representació d’aquest col·lectiu davant els poders públics i les instàncies andorranes i
internacionals.”

La junta directiva de la FAAD a 31/12/2016
Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Agustina GRANDVALLET (AMIDA)
Anna PARRAMON (TRAMA em)
Francina ANGLADA (AAMA)
Manuel FERNÁNDEZ (AMARE)
Jordi MATENCIO (TTM)
Josep Maria BESOLI (AMPA-EENSM)
Nuria CAMPAMÀ (AUTEA)

Els socis de la FAAD a 31/12/2016 són:
Associació Andorrana per la malaltia d’Alzheimer (AAMA)
Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (AUTEA)
Associació de Malats Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica (AMARE)
Associació de persones amb Diversitat Funcional d’Andorra (AMIDA)
Associació de Mares i Pares de l’Escola Especialitzada Nostre Senyora de Meritxell (AMPA-EENSM)
Associació pel Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neurològiques Andorra (TRANAem)
Associació Andorrana de la Tartamudesa i d’altres trastorns de la parla (TTM-ANDORRA).
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PLA ESTRATÈGIC DE LA FAAD 2014-2018
Durant el setembre del 2014 s’aprovà el Pla Estratègic pel període 2014-2018. Es pot consultar a :
http://discapacitatsandorra.org/pla-estrategic-faad-2014-2018/
El pla es divideix en tres FITES principals de les que emanen unes línies estratègiques i uns
objectius concrets, les remarques per aquest 2016 són:

Una de les primeres fites a
tenir en compte havia, ha i
haurà de ser la reorganització
interna de la FAAD car la
visibilitat i la condició d’interlocutor preferent no estaven
pràcticament contemplats ni
com a missió ni com a visió de
l’entitat.
La presència a les xarxes
socials s’ha instaurat des del
setembre del 2014, i ja en
l’anterior memòria se’n feia
esment. Aquesta fita està en ple desenvolupament i les avaluacions de progrés s’han fet durant el
2016. Una revisió de les mateixes s’albira per l’Assemblea del març del 2017.
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Les accions en aquest àmbit
emanen d’un document de
Govern:
Estratègia d’Inserció
laboral 2016-2018. De fet s’han
fet algunes accions aquest 2016.
El Servei d’Ocupació ha emprés
l’orientació envers les persones
amb discapacitat, com sempre
s’havia demanat i com li
pertocava. Encara és aviat per
veure els fruits d’aquesta
reorientació. Esperem la informació escaient. Els programes
engegats a l’estiu no tenien en
compte prerrogatives bàsiques de còmput horari contractual, amb el que no es va poder participar
en el projecte que se’ns proposava. Consultats els assessors del Govern, pels propers plans se’ns
consultarà per tal d’encabir més persones en els programes d’ocupació per persones amb
discapacitat que des del nostre punt de vista s’haurien d’obrir també al sector privat, ara només
estava obert al sector públic i a les entitats sense ànim de lucre.
El Govern ja ha manifestat,
en contra del que va dir en
el CONADIS, que no hi
hauria nova llei dels drets
de les persones amb
discapacitat. S’ha estudiat i
enviat un informe del que
creu la FAAD que és un
projecte de llei de mesures
urgents que no ve a
solucionar les necessitats
més peremptòries de les
persones amb discapacitat,
tal com era la intenció del
mateix Govern expressat
en varis texts. Entenem que per les persones amb discapacitat és el text, ara per ara, més
important. Ja no cal, al nostre entendre, després de més de tres anys de la ratificació del Conveni
fer una llei de mesures urgents, el que cal seria ja fer la reforma integral i no deixar per més
endavant reformes necessàries per complir amb el Conveni (accessibilitat universal, discriminació,
tutela, etc.). Des de la FAAD s’ha expressat, i el Govern també ho ha fet, que ja no és temps
d’intencions sinó d’accions, ja no és temps de plans ni d’estratègies sinó de solucions a les
problemàtiques dels drets de les persones amb discapacitat. Pel que es veu ni la peremptorietat ni
les vulneracions de drets ni la situació de les persones amb discapacitat són vistes de la mateixa
manera pels diferents interlocutors.
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Xarxes Socials :
El setembre del 2014 es creà la web : www.discapacitatsandorra.org . D’ençà la posada en
funcionament tenim :
En quan al nombre de visites a la pàgina web:

Hi ha 40.000 vistes al lloc web (20041 el 2016)
En el Facebook 833 “M’agrada”

En el Twitter hi tenim 595 entrades
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Pressupost 2016
Aprovat per l’Assemblea General Ordinària del 26/09/2016
PRESSUPOST

2017

2016

2015

2014

37.305,90 €

37.305,90 €

41.750,00 €

37.100,00 €

0,00%

9.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

28,57%

46.305,90 €

44.305,90

48.750,00

44.100,00

4,51%

1.500,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00%

27.014,90 €

28.599,81 €

30.372,00 €

35.700,00 €

-5,54%

1.200,00 €

1.200,00 €

900,00 €

1.200,00 €

0,00%

850,00 €

850,00 €

850,00 €

1.000,00 €

0,00%

1.250,00 €

1.250,00 €

2.000,00 €

4.800,00 €

0,00%

300,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00%

Dia discapacitat i altres

5.191,00 €

3.606,09 €

8.428,00 €

43,95%

TOTAL DESPESES FIXES

37.305,90 €

37.305,90 €

44.050,00 €

Formació

1.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

3a part reformes

7.200,00 €

5.500,00 €

Varia 2017-2016 en %

Ingressos
Conveni
Aportació allotjats
TOTAL

Despeses
Local
Nòmines + CASS
Llum
Aigua i calefacció
Telèfon
Assegurances
Varis
Manteniment web

43.900,00 €

0,00%

43.900,00 €

4,51%

Despeses Extraordinàries

Sala Polivalent

800,00 €

1.500,00 €

Web

800,00 €

WC

900,00 €

TOTAL

46.305,90 €
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Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 2016
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Liquidació Pressupostària 2016.
EXERCICI
2016

PRESSUPOST

LIQUIDAT

DIFERÈNCIA

INGRESSOS
Conveni
Aportació socis
Altres

37.305,90
7.000,00

37.305,90
8.000,00
240,00

0,00%
14,29%
100,00%

TOTAL

44.305,90

45.545,90

2,80%

1.240,00

DESPESSES
Local
1.500,00
1.260,75
-15,95%
Nòmines + CASS
28.599,81
28.491,60
-0,38%
Llum
Aigua
Telèfon
1.200,00
1.325,54
10,46%
Assegurances
850,00
862,88
1,52%
Varis
1.250,00
2.729,32
118,35%
Manteniment web
300,00
100,48
-66,51%
Dia discapacitat i altres
3.606,09
2.062,80
-42,80%
Despeses extraordinàries
7.000,00
27.833,30
297,62%
Formació 1.500,00
2.557,87
70,52%
2a part reformes 5.500,00
25.275,43
359,55%

TOTAL

44.305,90

64.666,67

45,95%

-20.360,77

Algunes observacions a l’execució de pressupostària:
1) A l’aprovació del pressupost 2016 (set’15) es tenien presents una segona part de reformes
que no s’executaren el 2015, però que els romanents pressupostaris permetien.
L’assemblea general ja aprovà les reformes integrals però l’autorització del Govern arribà a
finals del primer semestre del 2016 data en la que es van confeccionar pressupostos i
s’executaren les obres que van finalitzar a meitats del mes de setembre del 2016 (vegeu
fotografies al final d’aquest document).
2) La despesa pagada aquest 2016 per les obres, mobiliari, equipaments informàtics, etc
ascendeix a 25.275,43 € acordant la junta i pactant amb els proveïdors la resta del
pagament pel 2017 de 10.288,31 €. Vegeu quadre de finançament a la pàgina següent.
3) A nivell d’altres partides es denota l’ajustament any a any de les mateixes tenint unes
variacions degudes a increments d’activitat (formació 4 activitats enlloc d’una, per
exemple)
4) A tenir present que ASCA ens va ajudar en 1864,38 en els premis Antoni Rogel que estan
reflectits en el liquidat. Despeses Premis Antoni Rogel 2427,63. Dia Internacional de la
discapacitat 1022,50. Presentació El Ball de la Vida 320,30 i Acte en memòria Pere Valls
156,75
FAAD – MEMÒRIA 2016 -
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QUADRE DE FINANÇAMENT REMODELACIÓ FAAD
Incendis
Marmolista
Pintura
Electricista
Fuster
Vidrier
Guixaire
TOTAL
Mobles
Informàtica
TOTAL

1.672,55 €
1.376,94 €
2.876,27 €
6.849,18 €
2.420,95 €
1.233,49 €
10.160,70 €
26.590,08 €
6.596,22 €
2.377,43 €
35.563,73 €

TOTAL
Pagat 2016
Resta 2017

35.563,73 €
25.275,43 €
10.288,31 €
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2016
750,00 €
900,00 €
1.859,08 €
4.985,07 €
1.458,34 €
900,00 €
7.620,53 €
18.473,02 €
4.424,98 €
2.377,43 €
25.275,43 €

2017
922,55 €
476,94 €
1.017,19 €
1.864,11 €
962,61 €
333,49 €
2.540,18 €
8.117,07 €
2.171,24 €
10.288,31 €

Pàgina 10 de 26

Auditoria financera i de gestió 2016.
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Memòria d’Activitats 2016
Si per algun esdeveniment pensem que hem de recordar aquest 2016 és la del traspàs del
president de la FAAD, Pere Valls. President de l’AAMA i també de la FAAD des del juny del 2014,
ens va deixar el juny del 2016. Va ser un president disruptiu per la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat. Des del primer moment l’esperit combatiu impregnà a tots els
membres de la FAAD posant de relleu allò que s’havia de defensar amb més incisió: La dignitat de
les persones amb discapacitat. La frase emanada de la normativa del Conveni de l’ONU pels drets
de les persones amb discapacitat de : res pels discapacitats sense els discapacitats, s’ha tornat
una de les nostres reivindicacions més incisives. Va propugnar, defensar i aconseguir que la nostra
entitat tingués la independència total dels poders públics, convertint la FAAD en un interlocutor
vàlid i preferent per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat al marge del Govern i
de les institucions tal com propugnen els nostres estatuts i els nostres objectius. Va impulsar el pla
estratègic de la FAAD, així com la posada en marxa de les converses amb els sectors públics i
privats per tal de preservar els objectius de l’entitat. Crític constructiu amb les poders públics, no
escatimà esforços per a fer més visibles a les persones amb discapacitat i les seves
problemàtiques. En definitiva una pèrdua important per la FAAD, però que es manté el seu esperit
en el si de les accions federatives. La FAAD i per exprés desig d’ell mateix li rendí homenatge el
passat 9/06/2016. Descansa en pau Pere.
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El 2016 ha estat un any molt procliu en el que respecta a una de les fites de la FAAD. És l’adaptació
de la legislació al Conveni de l’ONU que s’havia acordat en les reunions del CONADIS del 2015. De
fet el CONADIS del 2016 va donar un punt de partida per l’adaptació de la legislació i un reguitzell
de reunions amb els tècnics de Govern per tal d’intentar implementar el Conveni a la normativa
interna. Un cert desgavell, des del nostre punt de vista, es constata a l’inici car allò que s’acordà en
els CONADIS no s’estava complint i a més el Govern, pel que respecta a temes discriminatoris,
pretén deixar fora de les normes pròpies per les persones amb discapacitat per fer-nos entrar en
una llei d’igualtat marc amb les altres
persones amb, dient-ne, risc d’exclusió.
No cal dir que la posició de la FAAD és
contrària a aquesta proposta i així s’ha
fet saber. Al tancament de l’any Govern
ens havia lliurat un segon esborrany d’una llei de mesures urgents per adaptar la normativa
interna a les prerrogatives del Conveni i l’esborrany de la cartera de serveis socials i sociosanitaris.
Durant el mes de març vam poder “participar” en l’elaboració del reglament de prestacions
econòmiques que emana de la Llei de serveis socials i sociosanitaris.
Es posa entre cometes la paraula participar, car no és ben bé el que reflexa o millor dit el que
hauria de ser la nostra participació, al nostre entendre, en la confecció de polítiques i decisions
sobre les persones amb discapacitat. Allò que es comentava abans : res pels discapacitats sense els
discapacitats. En efecte l’article 4.3 del Conveni de l’ONU sobre els drets de les persones amb
discapacitat diu : “ En l’elaboració i l’aplicació de la legislació i les polítiques adoptades per aplicar
aquest Conveni, així com en l’adopció de decisions sobre les qüestions relacionades amb les
persones discapacitades, els estats part consulten estretament i fan col·laborar activament
aquestes persones, incloent-hi els infants discapacitats, a través de les organitzacions que les
representen.”. La consulta estreta i la col·laboració activa no es veu de la mateixa manera.
Únicament se’ns ha facilitat alguns texts per a que diem la nostra. Pels altres programes engegats
ni tant sols se’ns ha consultat, a excepció del tema de la inserció laboral. Per tant podem afirmar
que s’ha constatat que la normativa convencional del tractat no s’ha respectat en tots els casos,
segons el nostre parer. De fet, i des de la FAAD, s’ha hagut de posar en coneixement del Síndic, en
diverses ocasions, la vulneració per part del Govern d’aquesta normativa.
De totes formes la FAAD participa
activament de les comissions a les que se
la convida. De fet a finals d’any es crea la
Taula de Treball Transversal professionalitzada de les entitats socials per tal
d’elaborar un llibre blanc sobre la Igualtat.
D’aquest llibre blanc, purament diagnòstic,
s’hauran d’extreure les bases per
l’elaboració de la Llei d’Igualtat, que
insistim, no es diu que no a la participació i
fins i tot a la inclusió de les persones amb
discapacitat a la Llei, però els compromisos en el CONADIS foren que la Llei de Garantia dels drets
de les persones amb discapacitat del 2002 es modifiques per tal d’adaptar-se al tractat
internacional ratificat el 2013 i per tant la redacció d’una nova llei de garantia dels drets de les
persones amb discapacitat.
FAAD – MEMÒRIA 2016 -
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També s’ha participat en la constitució de la COPEC (Comissió de Participació de les Entitats
Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris) que emana de la Llei de serveis socials i
sociosanitaris que és un òrgan consultiu i assessor del Govern per elaborar el Pla nacional de
serveis socials i sociosanitaris i per formular propostes de millora en aquest àmbit. En definitiva un
òrgan no vinculant ni preceptiu.
L’any 2016 ha estat també un any on les notícies sobre les persones amb discapacitat han estat
molt presents en els mitjans de comunicació. Algunes vegades per encerts d’uns i desencerts
d’altres i a l’inrevés. Totes aquestes notícies estan publicades en la nostra pàgina web i estan a
l’abast de tothom.
Era notícia al mes de gener que l’Albert Llovera havia
acabat el Dakar. Una gesta que feia per segona vegada.
Ja des d’aquest mateix gener es reclamava els
compromisos amb l’ONU que l’Estat s’havia
compromès.
En el CONADIS del mes de febrer tant Govern com la FAAD es comprometen a un treball conjunt
per implementar mesures de millora dels drets
de les persones amb discapacitat. Es reivindica
una més gran participació de la FAAD i també
que aquesta participació sigui de més qualitat.
Les associacions fa molt de temps que
plantegen canvis en el CONADIS i sembla no
haver-hi, pel moment, intenció de canviar ni la
manera de treballar ni els objectius ni premisses del CONADIS. S’opina que és, per tant, un òrgan
inoperant pel que hauria de ser.
La FAAD signa durant el mes de febrer del 2016
un conveni de col·laboració amb la Universitat
de Lleida per tal que els estudiants dels graus
que imparteix la Universitat puguin fer els seus
pràcticums a la FAAD. La FAAD es converteix per
tant en un col·laborador de la UdL per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes.
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Durant el mes de març del 2016, el ministre d’afers socials, justícia i interior i la secretària d’afers
socials i ocupació visiten la FAAD i es reuneixen amb la junta directiva. Es lliura el pla estratègic de
la FAAD que es comenta succintament. S’exposa a la cúpula del ministeri els objectius de
col·laboració amb el Govern per tal de que l’adaptació legal amb el canvi de paradigma que
significa l’aplicació del Conveni de l’ONU provoqui una disrupció per tal de defensar els drets de
les persones amb discapacitat. El Sr. Espot posa de manifest la voluntat del Govern d’arribar a
acords amplis i enteses per tal de tancar
el marc legislatiu. De les paraules s’ha de
passar a les accions que és el que
necessita la diversitat funcional, segons
el mateix ministre. S’arriba també a
l’acord de treballar de manera més àgil
per coordinar esforços en tots els
àmbits. Es parla de la proposta de la
FAAD en quan als canvis que ha de tenir
el CONADIS per tal de tenir una millor
operativitat en consonància amb les
disposicions de la Llei i reglament i el
mateix Conveni. S’acorden diverses
reunions de treball per anar avançant en les normatives de desplegament de la Llei de Serveis
Social i Sociosanitaris. S’està d’acord en l’estudi de modificació del funcionament de la CONAVA
que promourà el mateix departament. Es parla de la coordinació amb els serveis d’Atenció
Primària i Promoció de l’Autonomia, en consonància amb les darreres modificacions que han
sofert les àrees del mateix departament d’Afers socials. Es lliura l’informe sobre les observacions
de la FAAD al document: Estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat al
Principat d’Andorra, que es donà en el darrer CONADIS. Es parla d’augmentar les tasques de la
FAAD envers la diversitat funcional i s’ha abordat el tema de la reforma dels locals.

Malgrat no estar d’acord amb el disseny i així
s’expressa al Govern, la FAAD col·labora amb el
ministeri en la difusió, demandes i repartiment de les
noves targes per a persones amb discapacitat.

En l’Assemblea General del març del 2016 s’accepta com
a nou membre de la FAAD l’associació TTM- Associació
Andorrana de la Tartamudesa i d’altres trastorns de la
parla, essent el seu representant el seu president Jordi
Matencio. Igualment durant el mes de juny TRANA –
esclerosi múltiple, amb Anna Parramon de presidenta,
retorna com a membre de la FAAD. A l’ésser membre
fundador s’accepta el seu retorn que es ratifica a l’Assemblea del mes de setembre del 2016.
D’aquesta manera les associacions federades passen a ser set.
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Durant el mes d’abril la FAAD
organitza la presentació del
llibre el Ball de la Vida. La sala
de la Llacuna es queda petita
per l’acte. Es tracta de la
història del fill del nostre
primer president de la FAAD,
l’Evarist i el model de superació de la família per poder
superar el tràngol inicial d’una discapacitat sobrevinguda.
L’extraordinària resposta al seu esforç és dins aquest llibre, El
ball de la vida, un relat verídic transmès i escrit des del cor,
que vessa humanitat, ens eixampla l’ànima i ens mostra la
reduïda dimensió que de vegades poden tenir els nostres
problemes, comparats amb situacions vitals tan crítiques que
només els autèntics herois, anònims i humils, poden superar.
El mes d’abril ens deixa una col·laboradora de la FAAD, na
Lídia Castañeda, que havia publicat un article en l’apartat d’opinió i a més era beneficiària dels
serveis de la FAAD. DEP.
Una delegació de la Junta directiva de la
FAAD s’entrevista amb el Comissari per
als Drets Humans del Consell
d’Europa Nils Muižnieks, a petició
expressa del mateix. Els temes principals
de la visita a Andorra del comissari són:
el marc jurídic i institucional de la
protecció dels drets humans a Andorra,
els drets de la dona i els drets dels
infants. La reunió amb la FAAD es centra,
segons demanda del mateix comissari,
en proporcionar-li informacions sobre la situació al voltant dels infants amb discapacitat. Es facilita
informació. Mitjançant el lliurament d’un informe, que a Andorra la inclusió educativa és virtual i
no real.
En el marc de la formació pels dirigents, ja començada el mes
d’octubre del 2015, sobre les competències directives als dirigents
d’entitats sense ànim de lucre, durant el mes de maig i juny, en els
locals de la FAAD es celebra
la continuació d’aquesta
formació que la imparteix
Lluís Rovira de l’EASEM
(1h30/sessió). Durant els
tres dies el gerent de la FAAD també imparteix
(30min/sessió) un curs monogràfic referent al Conveni de
l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Hi
són convidats tots els dirigents de les associacions
allotjades a la FAAD.
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Es publica a la premsa l’estudi sobre l’educació inclusiva real que no virtual.

La FAAD proposa diverses
millores per avançar cap a
l’escola inclusiva “real”
Escrit per: M. S. C.
Tot i que Andorra disposa de “l’estructura i les eines” per garantir l’escola inclusiva i que es va “pel
bon camí”, la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) considera
que encara hi ha millores a fer, sobretot en el que fa referència a l’aplicació i l’execució. Així ho va
traslladar al comissari europeu dels drets humans durant la seva visita al Principat. En el transcurs
de la trobada, des de l’entitat que agrupa les persones amb diversitat funcional es va remarcar que
cal no quedar-se en l’escola inclusiva “virtual” i avançar cap a l’escola inclusiva “real”. Maite
Martínez, vocal de la junta de la federació, va destacar que “l’objectiu de l’escola inclusiva és
garantir la inclusió social, si no no serveix per a gran cosa”....
Durant el mes de juliol la FAAD dona una
cadira per un infant discapacitat que el
policia Miquel Àngel García li lliurà a Massat
Maara Kenya.
Durant el mateix mes la FAAD posa de
manifest el canvi necessari dels barems de la
CASS en quan als aparells ortoprotèsics i els
altres actes mèdics ja que es considera que
estant obsolets.

En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el
26/09/2016 i després d’aprovar el pressupost del 2017, ha
estat el torn de l’elecció del president/a de la FAAD . L’única
candidatura presentada ha estat la de la presidenta
d’AMIDA Agustina Grandvallet, que ha estat per tant
elegida presidenta pels propers quatre anys. Segons els
estatuts la mateixa junta directiva elegirà els altres càrrecs a
provisionar entre els membres de la mateixa en una
propera reunió. D’aquesta manera la Sra. Grandvallet es
converteix en la quarta presidenta de la FAAD des de la seva
creació. El primer president fou n’Antoni Rogel, el seguí en
Lluís Sàmper al qui va substituir en Pere Valls.
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Durant la roda de premsa del
12/10/2016, tant la presidenta com la
vicepresidenta de la FAAD posen de
relleu les mancances envers les
persones amb discapacitat, els titulars
de premsa són :
DdA : Clam per una llei dels drets dels
discapacitats
Bon Dia : La FAAD denuncia retard en
l’informe per a l’ONU sobre els
discapacitats
Andorra Difusió: Els discapacitats reclamen la garantia dels seus drets i denuncien l’excessiva
burocràcia
El Periòdic: La FAAD reclama garanties pels drets dels discapacitats. Editorial: Només bones
paraules per al col·lectiu de discapacitats.
Ara.ad : La nova junta de la FAAD reivindica una llei de garantia dels drets dels discapacitats
La FAAD ja ho va incloure el 2015 però durant
el novembre del 2016 la web del Govern és
accessible a totes les Persones.

La FAAD es convidada a participar en al redacció del
llibre Blanc de la Igualtat. Malgrat que les persones
amb discapacitat reivindiquen la llei pròpia emanada
del Conveni de l’ONU, es considera que també s’han
de recercar sinergies amb altres col·lectius amb risc
d’exclusió social i la multidiscriminació.

També es participa en la constitució del
COPEC remarcant certes deficiències
constatades en els places residencials de dia
per a discapacitats. Se’ns lliura l’esborrany
de la tant reclamada cartera de serveis
socials i sociosanitàries en el vessant de les
prestacions tècniques i tecnològiques.
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Com cada any la FAAD felicita els Nadals i l’Any Nou amb una postal reivindicativa que s’envia a
totes les entitats i es publica a les xarxes socials.
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ACTIVITATS PROGRAMADES
PREMIS EN MEMÒRIA D’ANTONI ROGEL 2016.
L’any 2015 la FAAD recuperà els premis Antoni Rogel. Enguany es fa una proposta innovadora.
Aquest
any,
i
amb
la
col·laboració de l’ASCA, vam
poder
gaudir
de
l’obra
Evolució/Involució, que vol ser
una reflexió sobre la discapacitat
al llarg de la història de la
humanitat, des dels dies dels
nazis, passant per la prehistòria
o l'edat mitjana. Finalment, ens
preguntem quin és el nostre
present i cap on anem. Set dels actors de la companyia de teatre
inclusiu són persones amb discapacitat (paràlisi cerebral).
La companyia Al trot teatre de Tarragona ens va fer gaudir, amb la
història i moltes persones vam poder comprendre les dificultats de
vida de les persones amb discapacitat fins i tot en l’actualitat.
En quan als premis aquest 2016 van ser per:
El premi en reconeixement a l’esforç personal i a la integració en la
vida social participativa va ésser pel nostre estimat Pere Capdevila.
El premi en reconeixement a la tasca en pro i en defensa de les
persones amb discapacitat va recaure en l’anterior president de la
FAAD, Lluís SÀMPER.
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Dia Internacional de les persones amb discapacitat 2016
Enguany s’ha volgut encetar un objectiu que ja estava en el pla estratègic de difusió de la
discapacitat en la nostra societat. Sent un tema transversal que afecta a totes les persones amb
discapacitat, els familiars juguen un paper molt important, per això s’enceta aquest projecte amb
un col·loqui amb mares que tenen fills amb discapacitat sobrevinguda o congènita.
La invitació : Amb motiu de la
celebració del dia internacional de
les persones amb discapacitat, la
FAAD, amb aquest acte, enceta una
sèrie d’accions que tenen un doble
objectiu: la difusió de la diversitat
funcional entre la població i la
sensibilització sobre els familiars que
s'enfronten a la discapacitat. Qui
millor per explicar-nos-ho que tres
mares del país que han afrontat la discapacitat dels seus fills. El dia a dia, els processos curatius, la
lluita pels drets dels fills. Tres exemples que de ben segur no ens deixaran indiferents.
Participaran en el col·loqui : Annà Tohà, Neus Banús i Montserrat Llampayas, mares amb un fill
amb discapacitat. El moderador de l’acte serà el Sr. Ramon Nicolau, gran coneixedor dels temes
socials al Principat d’Andorra.
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Activitat de la Gerència 2016
A part de les accions de suport a les associacions, aquest 2016 i pel que fa a les persones que la
gerència a atès el nombre total ascendeix a 486. Per mesos seria :

Pel que fa als assumptes tractats s’ha de dir que la gran majoria de consultes ha estat per temes
relacionats amb la llei de serveis socials i sociosanitaris, 47%, temes de la seguretat social 37%,
temes de gent gran discapacitada i altres temàtiques, la resta.

Mencionar que moltes de les problemàtiques que s’han tractat són combinades. Persones sense
dret a pensió d’invalidesa de la CASS, amb problemes per tenir accés a les ajudes no contributives
de la Llei de Serveis Socials. Altres problemàtiques versen sobre persones de més de 65 anys que
són discapacitades i que el trànsit al que la norma obliga no sempre es fa de la millor manera, etc.
En quan al nombre de dossiers nous efectivament tractats amb ajuda a les persones a
confeccionar les diferents demandes més enllà de les consultes han sofert un augment
considerable:
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El nombre de dossiers nous que han comportat l’ajuda per l’usuari en la confecció d’una sol·licitud
s’han vist augmentats en relació al nombre de visites. En alguns casos s’han hagut que fer vàries
sol·licituds en el mateix dossier i també intervencions prop d’entitats privades i empreses per tal
de preservar els drets dels treballadors amb discapacitat en consonància amb la legislació de salut
i seguretat en el treball.
Quasi el 50% de les intervencions són per temes de serveis socials i sociosanitaris. S’ha constatat
una millora en l’atenció dels serveis socials a la població, però malgrat això l’augment del nombre
de visites i de temps dedicat a aquests afers, fa que la millora en el servei hagi encara, pensem, de
millorar. Moltes persones, després de la intervenció social, no tenen clars els seus drets ni tampoc
les seves obligacions. S’ha de tenir present que mai des de la FAAD es fa una primera intervenció,
car les persones que venen a la FAAD per primera vegada i tractant-se de serveis socials, se les
deriva a les treballadores socials de primària de la seva parròquia, en tots els casos i sense
excepció.
També es constata que el feed-back de les treballadores socials i dels seus superiors envers la
gerència de la FAAD és molt complex. En algunes ocasions en intervencions prima la contradicció
entre les accions i els drets de les persones i de minva dels mateixos. Des de la gerència es
considera que la FAAD és un òrgan col·laborador dels serveis socials i de protecció dels drets de les
persones amb discapacitat (com diuen els seus estatuts) i així s’actua sempre amb total
transparència d’actuacions. Tots els dossiers que surten des de la FAAD no tenen mai resposta cap
a nosaltres. En moltes ocasions s’esgoten terminis legals de resposta i no es dóna la mateixa ni als
interessats ni a la FAAD. És, en moltes ocasions, molt frustrant treballar en aquestes condicions
tenint en compte que l’objectiu és el benestar i els drets de les persones. Però com dèiem al
començament una certa millora es constata.
S’ha seguit amb la tònica engegada des de l’inici del treball d’aquesta gerència d’explicació
pedagògica dels drets de les persones amb discapacitat, orientant-les sobre els mateixos i mirant
de trobar les millors solucions a situacions moltes vegades caòtiques. S’ha continuat per tant amb
la filosofia de : No totes les demandes tenen una raó de ser en el sentit d’una prestació concreta a
la qual no es té dret. El que fem és orientar les persones envers els seus drets i allò que no pot ser
factible desaconsellem de fer-ho, evitant demandes incongruents. En tot cas no s’ha orientat a
confeccionar cap dossier en el que no es tingui la ferma convicció que l’usuari que reclama els
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drets no sigui susceptible de fer-los realitat i sempre després de les intervencions dels
professionals dels serveis socials públics.
En quan a les associacions, des de la gerència, s’ajuda a les que ens ho demanen en el seguiment
del seu dia a dia: redacció d’actes, assistència a reunions dels seus òrgans directius, convocatòries
d’assemblees, facturació, preparació d’esdeveniments etc.
En quan als informes de caire jurídic i reunions per les diverses normatives a aplicar i plans per les
persones amb discapacitat la gerència ha assistit a aquelles que expressament li ha encomanat la
junta directiva: CONADIS, COPEC, TTT pel llibre blanc de la Igualtat, Comissió pel seguiment i
difusió de l’art. 8 del Conveni ONU, reunions amb els tècnics de Govern sobre l’informe de
l’aplicació del Conveni ONU i Llei de Mesures Urgents, reunions amb la cúpula del ministeri per la
confecció del reglament de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitàries,
reunions amb el ministeri d’educació per la implementació d’una escola més inclusiva a nivell de
formació professional i batxillerat,etc.
A remarcar la tasca feta amb l’estudiant de la UdL en pràctiques que se la va fer participar en la
vida de la gerència de la FAAD a tots nivells.
També dir que el projecte de canvi de la nova seu en un espai més còmode per les associacions és
ja una realitat. Les reconduccions i estalvis pressupostaris han pogut dotar a la FAAD d’unes
instal·lacions modernes i funcionals, que malgrat tot, requeriran d’una darrera empenta per
acabar de completar el projecte durant el 2017.
I com l’any passat, dir que s’ha participat activament en la realització de les activitats de la FAAD
així com en el compliment de la missió encomanada de difusió de la diversitat funcional..
Gerència FAAD – Febrer del 2017.
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Obres de remodelació dels locals de la FAAD
A finals del 2016 les obres de remodelació, que es van aprovar per Assemblea General, ja estan
pràcticament acabades
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