CONCLUSIONS DE L’ESTUDI SOBRE LES NECESSITATS DE LES
FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A
CATALUNYA

INTRODUCCIÓ
La Federació Catalana Pro persones amb retard mental (APPS) en la seva “Planificació
Estratègica” 2001-2003 va establir tres eixos clars: 1) Foment de drets de les persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, 2) Millora dels serveis adreçats al
col·lectiu, i 3) Enfortiment de l’organització APPS.
Per desenvolupar correctament el Pla vam decidir com organització, fer al llarg
d’aquests anys diferents estudis i documents, destacant per sobre de tots l’ESTUDI
SOBRE LES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A CATALUNYA, donat que pensàvem que ens
aportaria coneixement sobre els nostres principals “clients”, i per tant ens permetria tres
coses essencials:
1. Mostrar a les administracions les principals necessitats del col·lectiu
2. Adequar els nostres serveis a les necessitats dels nostres “clients”
3. Crear nous serveis de suport tant per les entitats com per les famílies
Cal dir que els resultats de l’ESTUDI, realitzat al llarg de l’any 2002, han sobrepassat
amb escreix les nostres expectatives, donat que ens ha aportat dades que desconeixíem i
que ens ha seran molt valuoses per la planificació de servies adreçats a les famílies.
El que presentem a continuació són les conclusions principals de l’estudi, realitzat per
encàrrec d’APPS, per l’equip del Dr. Ramon Novell, així com les principals actuacions
que pensem des de la Federació que s’haurien materialitzar de forma immediata per
millorar la situació del col·lectiu de famílies de les persones amb discapacitat
intel·lectual de Catalunya.

RESUM DE LA FITXA TÈCNICA
L’equip investigador ha utilitzat:
“mètode de mostreig”: mostra aleatòria estratificada proporcional per grups
d’edat i grau de discapacitat amb quotes per regió de serveis socials
univers d’anàlisi: famílies de persones amb discapacitat intel·lectual residents a
Catalunya
mètode de recollida de la informació: entrevista personal a les famílies
tamany de la mostra: 321 entrevistes
marge d’error: per a dades globals és de +- 5,6% per a un nivell de confiança
del 95,5% sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=0,5).

PRINCIPALS CONCLUSIONS
1. La família, i la MARE en particular, és la principal “proveïdora de serveis” de la
persona amb discapacitat intel·lectual.
De les aproximadament 35.000 persones amb certificat de discapacitat intel·lectual que
hi ha a Catalunya (0,5% de la població total), només el 14,5% viuen fora de la llar.
El perfil estàndard de la família de la persona amb discapacitat intel·lectual és:
En el 80% dels casos, la parella està casada.
Cal destacar que la mare conviu amb la persona amb discapacitat en un
94% mentre que només en un 79% el pare.
La mitjana d’edat de la persona amb més dedicació (la mare) ronda els
50 anys.
A més de la persona amb discapacitat intel·lectual, hi ha germansgermanes en un 58% dels casos.
En un 20% de casos, hi ha a la família una altre persona amb
dependència (persona gran, etc.)
Un 60% de famílies reben suport a la llar per part d’un familiar no
remunerat.
El 70% de les famílies tenen una renda menor de 1.800 € mensuals (un
43% entre 600 i 1.200 €).
En un 45% dels casos només hi ha dues persones a la família que reben
ingressos, i en un 53% dels casos, els principals perceptors tenen un
nivell d’estudis primari.
2. La família, en especial la mare, que té un fill o filla amb discapacitat intel·lectual
pateix una sobrecàrrega psicològica (estrès), social i econòmica en relació a la resta
de famílies que pot conduir a la marginació social.
La família té una sobrecàrrega psicològica, social i econòmica motivada especialment
per:
Un empitjorament de la salut en un 40% dels casos (fins a un 60% quan
la persona amb discapacitat presenta greus afectacions).
Una reducció de la vida social en un 51% dels casos, donat entre d’altres
coses, hi ha una dedicació de més de 5 hores diàries a l’atenció de la
persona amb discapacitat en un 75% dels casos. Aquesta proporció
s’incrementa quan augmenta el grau de discapacitat
Un canvi o abandonament de l’activitat laboral en el cas de les mares ,
que en un 36% dels casos, ja que han hagut de deixar el treball o buscarne algun altre que s’adapti millor a la seva situació.
Un reducció real de la disponibilitat dels seus ingressos, donat que
voltant d’ 1/3 dels ingressos van a parar a l’atenció del familiar amb
discapacitat. Això li passa al 50% de les famílies. Cal dir que prop del
80% de les famílies no rep ajuts econòmics o resulten insuficients per
atendre les despeses derivades de l’atenció al seu fill o filla amb
discapacitat intel·lectual. És de destacar que el 48% de famílies declaren
que reben ajudes per part de la Generalitat i un 53% per part del Govern
espanyol.

3. La família té poca informació en relació als serveis i prestacions existents per fer
front a les seves necessitats i a les de llurs fill o filles amb discapacitat intel·lectual.
La família manifesta que l’accés a la informació ha estat difícil i fins i tot hores d’ara no
tenen clar de tenir-la. Això és concreta en:
Desconeixement d’alguns programes en un alt percentatge (des del 61% en el
programes de garantia social fins el 25% dels serveis de respir familiar).
Cal dir que la informació rebuda ha estat donada majoritàriament per personal
qualificat de les entitats (quasi un 38%) i no per personal qualificat de la
Generalitat (només un 14%).
4. La família de la persona amb discapacitat intel·lectual necessita més formació
sobre com atendre les necessitats del seu familiar.
Les famílies manifesten en seu desconeixement de com atendre millor al seu fill o filla,
ja que:
Quasi el 58% de famílies manifesten sentir-se indecisos sobre que fer amb el
seu familiar amb discapacitat intel·lectual.
Només el 28% declara que rep informació/entrenament suficient.

5. La família de la persona amb discapacitat intel·lectual vol participar més en la
planificació dels serveis d’atenció al seu fill o filla.
Les famílies se senten poc consultades en relació a les decisions que prenen el serveis
en la atenció al fill o filla, donat que:
Només una tercera part manifesta que sempre participa en les decisions, que es
demana la seva opinió i que es respecten les seves necessitats.
6. La família de la persona amb discapacitat intel·lectual té por pel futur del seu fill
o filla amb discapacitat intel·lectual.
Les famílies, en un 70%, manifesten la seva por pel futur del seu fill o filla. A més ens
diuen que:
No han rebut suport per planificar el futur del seu familiar i el necessiten (37%)
Per edat donen prioritat a la creació de serveis de:
0-4 anys
places públiques d’atenció precoç
places públiques d’escola bressol
5-20 anys

places públiques d’escola especial
servei públic de respir familiar

21-50 anys

places de CET
places de llar-residència

PRINCIPALS PROPOSTES
A la llum de l’estudi, i com a conseqüència lògica de les conclusions abans exposades,
així com del document elaborat també per la Federació APPS titulat “Carta de Drets
fonamentals de les persones amb discapacitat intel·lectual”, i partint d’una millora en la
política sanitària de prevenció de les discapacitats, proposem les següents línies
d’actuació i millora:
-PROMOCIONAR I MANTENIR SERVEIS
ESPECIALMENT A LES FAMÍLIES

D’INFORMACIÓ

ADREÇATS

1. Promoció de la informació específica pels mitjans de comunicació públics (tv,
ràdio, premsa, etc.).
2. Promoció de la informació via telemàtica, proporcionant accés, equipament,
connexió, etc. subvencionats.
3. Creació de la FINESTRETA ÚNICA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ, per
evitar el pelegrinatge de les famílies i de les entitats.
4. Promoció i manteniment de eines de comunicació i difusió específica (revistes,
webs, programes en mitjans de comunicació, etc.).
5. Promoció i manteniment de grups d’ajuda mútua (tipus “pare a pare”).
6. Promocionar i mantenir les accions associatives de informació, formació i
trobada.
-POTENCIAR ELS SUPORTS A LA FAMÍLIA EN LA PRÒPIA LLAR
1. Augment notable de l’assistència domiciliària subvencionada, per alliberar a la
mare de part de les feines de casa.
2. Augment notable dels serveis de “respir” i de “cangurs” subvencionats, donada
la poca renda familiar disponible.
3. Proporcionar suport psicològic subvencionat a la família
4. Augmentar notablement els ajuts econòmics (prestacions econòmiques) a la
família (“Viure en família”, etc.) i a la mateixa persona amb discapacitat.
5. Reduir la pressió fiscal, donada el nivell de despesa que genera tenir un fill o
filla amb discapacitat.

-PROMOCIONAR LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LA VIDA
LABORAL
1. Desenvolupar contractes específics (reducció de jornada, mitja jornada, etc.)
bonificats per el pare i la mare de persones amb discapacitat.
2. Augmentar l’horari d’assistència dels serveis existents (centres de dia, escoles,
etc.).
3. Promocionar i mantenir tant els centres i serveis de lleure especialitzat com
ordinaris que incloguin persones amb discapacitat
4. Augmentar, millorar i estendre els sistemes de transport subvencionat per a
persones amb discapacitat (p. ex. que el sistema utilitzat pel transport escolar
s’estengui als centres ocupacionals, centres de dia, etc.).
5. Desenvolupar plans de inversió i manteniment de la xarxa de serveis existents,
tant per infants (centres de lleure, etc.) com per adults (habitatge, centre
d’atenció diürna, centres especial de treball, centres de lleure, tutela...).

-PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ELS SERVEIS
QUE ATENEN ALS SEUS FILLS O FILLES
1. Facilitar la participació dels pares o tutors en la planificació tant dels serveis i
programes a desenvolupar com en les planificacions dels plans d’actuació que
elaboren les administracions (Plans d’Actuació Social, Plans Directors, etc.) que
tinguin per objecte l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.

Totes aquestes propostes haurien d’estar recollides en un CATÀLEG DE
PRESTACIONS I SERVEIS, aprovada per Llei del Parlament de Catalunya, que
assegurés la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i
les seves famílies.

