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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 dant els poders públics i les instàncies andorranes i
internacionals.”

La junta directiva de la FAAD a 31/12/2015
President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Pere VALLS NAVARRO (AAMA)
Josep M. BESOLÍ JORDANA (AMPA-EENSM)
Francina ANGLADA FULLA (AMARE)
Manuel FERNÀNDEZ HERMOSO (AMARE)
Marc LATORRE OLIVEROS (AMIDA)
Maite MARTÍNEZ MORA (AUTEA)
Pere BABOT ABAD (AMPA-EENSM)
Agustina GRANDVALLET ORTEGA (AMIDA)

Els socis de la FAAD a 31/12/2015 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)
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PLA ESTRATÈGIC DE LA FAAD 2014-2018
Durant el setembre del 2014 s’aprovà el Pla Estratègic pel mandat de la nova Junta 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, a saber:

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 i seran informades en la propera Assemblea General.
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En el darrer quadrimestre del
2015 el Govern, mitjançant la
contractació d’una experta
(Dra. Berbel) ha engegat un
programa per la inserció
laboral de les persones amb
discapacitat. En aquest període
es va fer la fase d’entrevistes i
de reunions amb la diversitat
funcional. De moment no
tenim retorn del mateix. Però
ens consta de que sí s’està
treballant per tal de confeccionar
unes
estratègies
concretes en aquest àmbit.
En quan al Marc Normatiu,
durant el 2015 en seu del
CONADIS es van presentar
una sèrie de documents i
estratègies
per
la
implementació del nou
paradigma que emana de
la ratificació del Conveni de
l’ONU sobre el dret de les
persones amb discapacitat.
Es presenta, set’15, un
informe molt exhaustiu de
les reivindicacions històriques de la diversitat
funcional. Durant el 2015 no hem tingut notícia de cap avenç en aquest sentit. Ni tant sols de
l’informe que s’havia de presentar obligatòriament el novembre del 2015 en aplicació de la
disposició addicional 7a de la Llei 6/2014, de serveis socials i sociosanitaris. Tenim constància,
però, que des del Govern s’hi està treballant. Des de la diversitat funcional, i durant aquest 2015,
trobem que el grau de participació en aquest i altres àmbits no és satisfactori bis a bis dell canvi de
paradigma que en aquest sentit preconitza tota la normativa. Ja el nostre DAFO ho deia: la
normativa va per un costat i la realitat va en sentit contrari.
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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 :

Tenim per tant més de 20.000 visites al lloc web. En el
Facebook 736 “M’agrada” i 328 entrades al Twitter
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Pressupost 2015

Aprovat per l’Assemblea General Ordinària del 16/03/2015
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Balanç i compte de pèrdues i guanys 2015
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Liquidació Pressupostària 2015.

Algunes observacions a l’execució de pressupostària:
1) El Pressupost 2015 estava confeccionat amb la premissa que el pla anual de despesa (dites
extraordinàries) fos aprovat pel Govern. No va ser així limitant-se a subvencionar-nos allò que és
estrictament convencional.
2) Les despeses de personal són pressupostades per a tres persones durant el 2015. Fins el mes
d’octubre no s’incorpora la Núria Zurdo.
3) La liquidació de les aportacions de les associacions té en compte que en el 2015 s’ingressaren
part de les que es devien el 2014.
4) A notar que si la despesa de personal, a nivell d’execució, fos la prevista en el pressupost (3
empleats) i no hi hagués l’aportació de les associacions, el resultat del 2015 hauria estat d’un
dèficit pressupostari de prop de 2.500 euros, amb el que hagués estat inviable fer qualsevulla
activitat de les que es van fer, així com d’altres despeses necessàries.
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Auditoria financera i de gestió 2015.
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Memòria d’Activitats 2015
Durant el 2015 hi ha eleccions generals i tots els partits polítics amb representació parlamentària
poden copsar els nostres neguits. Tots ells es comprometen a posar més mitjans pel desplegament
normatiu envers les persones amb discapacitat i a garantir els nostres drets.

En aquestes reunions hi són presents totes les associacions de la diversitat funcional del Principat,
gest molt important per tal d’avançar en les reivindicacions i mancances històriques que estem
patint.
Només començar l’any el nostre vicepresident, Josep Maria
Besolí, és entrevistat a l’Ara i Aquí de RNA on parla de la
inserció laboral de les persones amb discapacitat en la
nostra societat. S’incideix molt en aquest tema, car és una
de les fites del nostre Pla estratègic.
Pere Valls i Marc Latorre de la Junta de la FAAD, són els
protagonistes d’una entrevista sobre accessibilitat i les seves
vicissituds en el nostre país al Diari Bon Dia. Es parla de la
normativa i de les grans dificultats d’accessibilitat que pateix la
diversitat funcional.
L’associació de Taxistes ATI ens lliura un xec de 238 euros que
corresponen a la recaptació d’un euro per trucada a la seva central que
es va fer durant el mes de desembre del 2014 per tal de col·laborar amb
el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. Es proposen
accions conjuntes a estudiar en un futur.
FAAD – MEMÒRIA 2015 -
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Albert Llovera es converteix en el primer andorrà amb
diversitat funcional a acabar l’exigent Rally Dakar 2015.
“Aquesta era la nostra intenció. Abans d’iniciar el Dakar ens
comentaven que era impossible que acabéssim tal com
l’organització havia plantejat aquesta edició de la prova i …
hem passat per segona vegada (o sigui de tornada) pel podi
de la “Plaza de Mayo” a Buenos Aires”. Felicitats per la gesta.

També durant el mes de gener acomiadem
l’assessor del Govern en matèria de Benestar,
Ramon Nicolau. Un gran professional i millor
persona que ajuda a la diversitat funcional a
avançar en aquest tortuós camí. El tenim a prop
d’aquí treballant i per tant no l’oblidem. Gràcies
Ramon.

L’escola de Ball Líquid Dansa fa durant el febrer
del 2015 un festival on els seus alumnes feien
demostracions de les seves aptituds, incloent-hi
persones amb discapacitat. Una part de la
recaptació està destinada a la FAAD (1.000€).

Les nostres associacions continuen la seva
participació per tal de divulgar la diversitat funcional
programa LA ROTONDA D’ATV.

al al

Durant el mes d’abril, després de les eleccions generals, l’extresorera de la FAAD i ex-presidenta d’AUTEA, Sra. Ester Fenoll, és
nomenada pel Govern Secretària d’Estat d’Afers Socials.

Durant el mes de maig ens deixa Christian
Iglesias, tot un exemple de superació i
protagonista de l’espai radiofònic Vivint la Vida
de RNA. Sempre estaràs en el nostre record.
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Es participa en la reunió anual del CONADIS el juny del
2015 on es parla de la llei de mesures urgents per
adaptar-nos al CDPD, la nova llei LGDPD i la llei
d’accessibilitat Universal, organització de tallers i dades
CONAVA. La reunió no és lo fructífera que s’espera car no
s’han pogut estudiar les propostes ni s’ha pogut dilucidar
amb anterioritat el que se’ns demanava a nivell del
contingut de la reunió.
La FAAD i els empresaris demanen al Govern
mesures per tal d’afavorir la inserció de les
persones amb discapacitat “amb ajudes directes,
incentius fiscals o ajudes a l’adaptació dels llocs
de treball”. La inserció laboral no es efectiva a
Andorra.
Es participa en el CONADIS extraordinari del finals de juliol
del 2015 on es parla de l’estratègia a seguir per tal de la
implementació dels condicionants que el CDPD donen als
Estats tant en el vessant jurídic com pràctic. Es presenten
esmenes a sengles reglaments presentats pel Govern i
se’ns encomana un informe de necessitats.
Lamentem, també, la pèrdua (set’15) de n’Astrid Gigó Sorribes, membre
de la junta d’AMARE i filla de la presidenta d’aquesta entitat.
Durant el mateix setembre es celebra l’Assemblea General
Extraordinària, on es vota el pressupost 2016 i on es torna a admetre
com a membre de la junta directiva de la FAAD, la Sra. Agustina
Grandvallet que ja havia entrat provisionalment durant el mes de Maig.
S’aprova també l’informe de la FAAD que s’envia al Govern, en
compliment dels acords del CONADIS del juliol. Igualment es contesta al
Govern sobre la situació de l’Associació TRANA en els locals de la FAAD.
La web de la FAAD disposa d’accessibilitat Universal
en virtut de la incorporació del mòdul INCLUSITE a la
mateixa web. És la primera web del país que té
aquesta accessibilitat que permet que les persones
cegues, les persones tetraplègiques, les persones amb
visió reduïda i manca de comprensió puguin navegar
pel nostre portal i tenir accés universal a tots els seus
continguts.
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Es participa a finals d’octubre en les jornades
d’Innovació Social i Discapacitat que organitza
l’Institut Guttmann i que és la darrera de les
tres jornades que s’han celebrat durant el
2015. Les conclusions de les sessions venen a
aportar el que proporciona el nou paradigma
per les persones amb discapacitat a ulls de la
CDPD (en quan a drets), el rol de les associacions en aquest segle XXI (eminentment reivindicatiu) i
les aportacions a la innovació social enfocats a la vida independent.
Durant el mes d’octubre la FAAD participà en la ronda de
converses que el departament d’Ocupació del Govern va
fer per la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
Ens visità la Secretària d’Estat d’Ocupació i la Dra. Sara
Berbel.
El Govern d’Andorra
anuncia
el
dia
Internacional de les
persones
amb
discapacitat (3/12) que inclourà en la web de Govern.ad i
paulatinament en totes les webs de Govern el mòdul d’accessibilitat universal INCLUSITE.
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 2015.
Enguany (20/05/2015) la FAAD recupera els premis Antoni Rogel que des del 2012 no s’havien fet.
L’acte d’aquest 2015 constava d’una
conferència a càrrec del Sr. Josep Maria
Canyelles expert en Responsabilitat Social
de les Empreses (RSE), de les
Administracions
(RSA)
i
de
les
Organitzacions del Tercer Sector (RSO)
intitulada La responsabilitat social com a
oportunitat empresarial. Hi van assistir les
màximes autoritats del país així com vam
tenir l’ocasió d’escoltar els discursos del president de la FAAD, el president de la CCIS, el president
de la CEA i de la M.I. Sra. Ministra de salut, afers socials i ocupació (els discursos estan penjats a la
web).
El premi en reconeixement a l’esforç personal i a la
integració en la vida social participativa va ésser pel
nostre estimat Albert Llovera.
El premi en reconeixement a la tasca en pro i en
defensa de les persones amb discapacitat va
recaure en l’anterior gerent de la FAAD, Joaquim
Juan.
A destacar el parlament que ens va fer l’Evarist
Rogel, fill del nostre fundador, Antoni Rogel:
Benvolgudes Autoritats, benvolguts senyors i
senyores.
És per a mi un honor donar la benvinguda un any més a l’acte de lliurament de premis en memòria
d’Antoni Rogel Travesset 2015 que organitza la Federació Andorrana d’associacions de persones
amb discapacitat.
Una federació d’associacions que treballa per garantir els drets de les
persones amb discapacitat i que per que puguin assolir la plena
integració i participació en la vida social. Vull agrair personalment a la
FAAD i les diferents associacions que en formen part la tasca que
realitzen i encoratjar-los a continuar, més units que mai, en la defensa
dels drets dels diferents col·lectius que representen.
Papa, tant de bo aquest acte no es celebrés avui, senyal que encara
estaries al meu costat i al nostre. Gràcies per animar-me a superar els
obstacles que m’he anat trobant pel camí. Sempre em vas recolzar en
els pitjors moments, com també ho vas fer en els més bons. Et trobo
molt a faltar com ho fa tothom a casa.
Per acabar vull agrair a tots els membres de la junta directiva de la
FAAD i de les associacions que en formen part l’organització d’aquest
acte i agrair-vos a tots l’assistència.
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Dia Internacional de les persones amb discapacitat 2015
Enguany la festa de les persones amb discapacitat és l’organització d’una activitat esportiva de
cúrling i una festa organitzada entre la FAAD i els joves de La Central del Comú d’Andorra la Vella.
Es tracta, en definitiva, de la inclusió de totes les persones en activitats. El nostre discurs es centra
en que els drets i la inclusió, malgrat estar contemplats en la diversa normativa, no són encara una
realitat, són una ficció. Es treballa per canviar la tendència, però encara no són realitat. I com deia
la ministra Ferrer en el seu discurs : “.... i que poc a poc entre tots puguem dir que, drets i inclusió
són una realitat i no una ficció.”. En la web trobareu els discursos en format videotext. Per primera
vegada també teníem intèrpret en llenguatge de signes (Na Yaiza). L’acte va ser presentat per dos
joves amb discapacitat.
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Activitat de la Gerència
A part de les accions de suport a les associacions, aquest 2015 i pel que fa a les persones que la
gerència a atès el nombre total ascendeix a 391. Per mesos seria :

Les persones ateses ens han suposat una mitjana anual de més de pràcticament una hora per
visita que hem tingut.
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, 53%, 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.
FAAD – MEMÒRIA 2015 -
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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:

El nombre de dossiers nous que han comportat l’ajuda per l’usuari en la confecció d’una sol·licitud
als diferents estaments ronda el 15% del total de visites. En alguns casos s’han tingut que fer
vàries sol·licituds en el mateix dossier. S’ha de tenir en compte que dossiers “històrics” també
s’han tractat. Són persones que fa varis anys que no se’ls hi ha donat el que els hi pertocava
(drets), segons normativa, i els hem continuat tractant. Malauradament alguns d’ells encara estan
anquilosats i esperem en breu que se’ls hi pugui trobar una solució.
La tendència que ha seguit la gerència és sobre tot la de fer pedagogia a les persones que ens
venen a visitar davant la desconeixença dels seus drets. En moltes ocasions les persones
recerquen aquell assessorament que molt probablement no troben en altres llocs. 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 ajudat a confeccionar cap dossier en el
que no es tingui la ferma convicció que l’usuari que reclama els drets no sigui susceptible de ferlos realitat.
Pel que fa als informes jurídics tractats, com ja s’ha dit en la memòria d’activitats, se n’han fet
varis en consonància amb el que el Govern ens ha anat demanant. Dir, però, que molta normativa
s’ha aprovat sense que es demanés el parer de la FAAD, contravenint allò que s’estipula en l’article
4.3 del Conveni de l’ONU o en la mateixa LGDPD. Els exemples més significatius els trobem en els
reglaments de la tarja d’aparcament de les persones amb discapacitat, la diferent reglamentació
de la CASS aprovada durant l’any, el format de la tarja de persona amb discapacitat, etc. Entenem
que la diversitat funcional ha de ser partícip de les normes que s’aprovin..
Finalment, 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. Entenem que s’ha
de fer un pas més envers les activitats de cadascuna de les associacions.
Gerència FAAD – Març del 2016.
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Obres de remodelació dels locals de la FAAD
Els locals actuals, tal com estant configurats, no donen resposta a les necessitats ni de la FAAD ni
de les seves associacions. Tampoc s’està complint la normativa en seguretat i salut en el treball, ni
la de les instal·lacions elèctriques. En aquest sentit s’ha estudiat
aquesta remodelació i complint el mandat de l’Assemblea General
Extraordinària del setembre del 2015, es contactà amb l’arquitecte
Albert Vilamayor, que de manera altruista ens confeccionà els
plànols de remodelació dels locals.
Local actual :

Proposta on es separa completament la gerència de la FAAD de l’espai que han de tenir les
associacions i on es configuren despatxos amb privadesa i una més gran sala polivalent d’activitats
per les associacions i un espai de treball comú :
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