MEMÒRIA 2019

CARTA DEL PRESIDENT
El passat mes de juliol de 2019 es va iniciar una nova etapa a Dincat encapçalada
per una nova Junta Directiva disposada a treballar en la defensa dels drets de
les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta nova etapa respon a la
voluntat manifesta de les entitats associades de què Dincat parlés amb una
única veu i és amb aquesta premissa que, tant els membres de la junta com
l’equip directiu i tècnic, hem treballat durant els darrers mesos.
No obstant, no comencem de zero sinó que agafem el relleu de l’anterior Junta
Directiva, a la que vull agrair i reconèixer el seu esforç, dedicació i compromís
durant els darrers anys. Ha estat molta la feina feta i els resultats aconseguits
així ho constaten però, malauradament, hem de continuar treballant per poder
garantir l’exercici real i plenament efectiu del col·lectiu al que representem. És
cert que hem fet molts avenços i podríem fins i tot arribar a dir que la nostra
societat és cada cop més inclusiva. Però no ens podem enganyar. El camí cap a
una societat plenament inclusiva, en què la igualtat d’oportunitats estigui
garantida i els drets de les persones amb discapacitat siguin respectats, és molt
llarg i segurament estarà ple de dificultats.
Precisament en aquest camí és en el qual Dincat ha de demostrar la seva força
i aixecar la veu en nom de les persones, les seves famílies i les entitats que les
atenen. Ho farem apostant per la participació d’aquells a qui representem,
mitjançant la incidència pública, la sensibilització social i la representació
política, posant a les persones al centre de totes les nostres accions i
acompanyant-les en tot el seu procés vital. I ho farem com ho hem fet sempre:
amb il·lusió, passió, qualitat i professionalitat.

La nostra missió
Vetllar per la defensa i l’exercici ple dels
drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual i de les seves famílies en
l’àmbit territorial de Catalunya, missió que es
durà a terme, principalment, per mitjà de
l’actuació de les entitats federades.

La nostra visió
Ser la veu principal i el referent en la
defensa dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Els nostres valors




Manuel Palou i Serra




Manel Palou i Serra, President

Compromís amb les persones i el seu
projecte de vida.
Dignitat i igualtat de drets i
oportunitats.
Participació del col·lectiu en la presa
de decisions.
Competència, eficàcia i eficiència
en les nostres actuacions.
Transparència en la gestió de les
nostres entitats.

INFORME ECONÒMIC

PARTICIPACIÓ
Dincat posa les persones al centre de la presa de decisions. La
finalitat
dels
consells
de
participació
és
fomentar
l’autorepresentació de les PDID i les seves famílies en òrgans de
presa de decisions.
Som pioners en la inclusió de les persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies en l’òrgan de govern principal, la
Junta Directiva.
 Consell de participació de famílies
(104 Famílies: 61 Dones + 43 Homes)
4 Grups de Treball que han realitzat 35 reunions el 2019
 Redacció de 7 decàlegs temàtics o documents
informatius
 Redacció de 4 Cartes i enviament a través de la Junta a
diferents estaments de l’Administració Pública
 Realització de 3 contactes amb Organismes de
Participació Social
 Realització de 2 contactes amb altres entitats i de treball
en xarxa
 Participació en 3 activitats d’actes polítics, reunions de
treball o d’esdeveniments relacionats amb la DID
 Consell de participació de persones amb DID
(15 PDID: 4 Dones + 11 Homes)
1 Grup de Treball que ha realitzat 11 reunions el 2019
 Redacció de 4 Documents Reivindicatius lliurats a la
Junta Directiva i difosos entre les Entitats i les Xarxes
Socials
 Realització de l’acompanyament en 5 Processos de
Participació política i/o pública
 Realització de 3 contactes amb altres entitats i de treball
en xarxa
 Participació en 1a Persona en 9 activitats d’actes
polítics, reunions de treball o esdeveniment relacionats
L’Observatori
de Drets és una eina on un grup de
amb la DID
 Realització
2 formacions
informatives
i
persones
donen adeconèixer
els drets
i demanen
que es
d’apoderament
defensin
quan aquests es vulneren. Dincat hi dóna

suport tècnic.

Durant el 2019 des de Dincat hem seguit apostant per donar veu a les
famílies. La visió i l’experiència que aporten és fonamental per impulsar
accions que s’ajustin i responguin a les veritables necessitats de les
persones amb discapacitat intel·lectual i les del seu entorn més proper.
Les famílies són coneixedores del dia a dia i la seva expertesa i els seus
coneixements són d’un valor incalculable. Qui millor que les famílies i
les persones amb DI poden conèixer les necessitats i mancances que
tenen i pateixen?
El Consell de Participació de Famílies ha estat, és i ha de ser un eix clau
i essencial a tenir en compte per Dincat i forma part de la seva raó de
ser. Es tracta d’un espai de participació i d’intercanvi que ens permet
conèixer de primera mà les necessitats i demandes d’aquestes persones
i transformar-les en accions eficients en benefici del col·lectiu. Tot i que
el Consell és un òrgan indispensable i reconegut per Dincat, encara
queda molt camí per recórrer. Hem de reforçar el nostre paper com a
altaveu de totes les famílies, a les que representem per aconseguir que
la seva veu no només s’escolti en el marc de la nostra Federació, sinó
perquè les seves demandes també siguin escoltades i ateses pel
conjunt de la ciutadania i de les administracions públiques. I és que
només escoltant a totes les parts podrem aconseguir una societat
totalment inclusiva en la que els drets, que els tenim, i les necessitats
de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, que
les patim, siguin defensats, reconeguts i exercits en igualtat de
condicions.
Finalment, agrair a les famílies membres dels Consell i dels diferents
Grups de treball la feina que han fet i fan i encoratjar-los a continuar en
aquesta tasca.
Jordi Durà Mena

SERVEIS A LES PERSONES
Diferents etapes de la vida, diferents serveis

INFÀNCIA I JOVENTUT
EDUCACIÓ INCLUSIVA
Hem treballat per avançar cap un model que ofereixi les mateixes
oportunitats a tots els alumnes (Art. 24 CDPD). Principals activitats/fites
2019:
 Projecte de Transformació dels Centres d’Educació Especial (CEE)
 Participació en el Programa Estatal “Red para una Educación
Inclusiva”

ETAPA ADULTA

ÀREA VIDA INDEPENDENT EN ENTORNS COMUNITARIS
Hem treballat per tal que les Persones amb DID puguin decidir com volen
viure en la comunitat i amb els suports que necessitin (Art. 19 CDPD).
Principals activitats/fites 2019:
 Reconversió a Servei de la Cartera de Serveis Socials, de l’antic
Programa Subvencionat de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.
 S’inicia la Planificació, conjuntament amb el DTASF, de la Prova Pilot
d’Assistència Personal per a Persones amb DID a Catalunya.
ÀREA SOCIOLABORAL
Hem treballat per tal que les persones amb DID accedeixin al Mercat de
Treball, en igualtat de condicions: Legals, Tècniques i Formatives. També en
la orientació dels Serveis Ocupacionals cap a la personalització i la comunitat
(Art. 27 CDPD). Principals activitats/fites 2019:
 Es participa, conjuntament amb el Departament de Funció Pública,
en el procés per la Convocatòria Específica de Funcionariat Públic per
a Persones amb DID, amb l’assessorament d’aquesta i l’adaptació del
material d’estudi.
 Es desenvolupen les Proves Pilot de la Metodologia de Treball
Personalitzat per a Persones amb DID i Grans Necessitats de Suport
que volen entrar al món laboral.

ENVELLIMENT

PROCÉS DE JUBILACIÓ
Hem treballat per la millora de la Qualitat de Vida a través de la cura de la
salut i de l’acompanyament en tot el seu procés de jubilació (Art. 25 i 26
CDPD). Principals activitats/fites 2019:
 Sensibilització en diferents CAP de Catalunya respecte la salut i la
salut mental de les Persones amb DID.

SERVEIS I SUPORT
Dincat organitza els serveis i suports per a les persones amb
discapacitat intel·lectual a través de les entitats seguint el que
determina la Convenció de Drets de les Persones amb
Discapacitat. Principals activitats/fites 2019:











Autogestió i Autorepresentació (Art. 21 i 29 CDPD)
 Elaboració de la Guia de Suport per a Grups de
Persones Autogestores.
Accessibilitat cognitiva (Art. 9 i 21 CDPD)
 Elaboració i/o Adaptació de diferents material per
l’Administració Pública i per les Entitats de Dincat.
Drets (Art. 12 i 29)
 Jornada de Treball d’Entitats Tutelars al Caixa
Fòrum sobre “Jo decideixo: Les figures jurídiques de
l’Assistència, del Poder Preventiu, Autotutela i
Voluntats Anticipades”.
Ètica (Espai de Reflexió Ètica en Atenció Social de Dincat)
 Jornada de Treball al Monestir de Pedralbes sobre
“El valor de la intimitat en els Serveis d’Habitatge”.
Salut (Art. 25 i 26 CDPD)
 Elaboració dels Prospectes Farmacològics d’ús més
habitual en Lectura Fàcil.
Victimització (Art. 15, 16 i 17 CDPD)
 Elaboració del Protocol Marc de Prevenció, Detecció
i Intervenció en l’abús a Persones amb DID.
Oci inclusiu (Art. 9 i 30 CDPD)
 III Jornades de Treball d’Entitats d’Oci a Lloret de
Mar sobre “Com abordem la Inclusió des de l’Oci?”.
Voluntariat inclusiu (Art. 9 i 29 CDPD)
 Elaboració de la Guia de Suport a les Persones amb
DID que volen fer de voluntàries.
Gènere (Art. 6)
 Participació activa de les Xarxes de promoció i
reivindicació dels drets de les dones amb
discapacitat.

PROGRAMES
ESPECÍFICS
DIRECTA
Programa FAMÍLIES

D’ATENCIÓ

APODERAR LES FAMÍLIES
Hem treballat per la promoció i defensa d’un Lideratge
Organitzatiu de Base Familiar que apoderi a totes les
famílies per assolir la màxima qualitat de vida de tots els
seus membres (Art. 7 i 23 CDPD). Principals activitats/fites
2019:
 Servei de Conciliació Familiar:
 Modalitat de Personal de Suport.
 Modalitat d’Estades en Entorns Comunitaris.
 Servei de Suport Familiar:
 Modalitat de Formació per a Famílies
(Xerrades/Tallers).
 Modalitat de Grups d’Ajuda Mútua i Programa
T’Acompanyem.
 Assessorament Familiar.
 Jornada de Famílies “Tothom és família” a
Fundesplai.

Programa ACCEPTA – Exclusió Social
INCLUSIÓ SOCIAL
Hem treballat per tal que les Persones amb DID tinguin els suports
necessaris que els permeti desenvolupar la seva vida com
qualsevol altre ciutadà (Art. 11, 12, 13, 14 i 18 CDPD). Principals
activitats/fites 2019:
 Elaboració de la Figura del Facilitador en Processos
Judicials
 Difusió del Catàleg “Ajustos de Procediment en accés a la
Justícia per a Persones amb DID”
 Creació de la Taula de Treball amb la Coordinadora de
Comunitats Terapèutiques, pisos de reinserció i centres de
dia per a Drogodependents de Catalunya.
 Suport, assessorament i acollida a 246 persones amb DID
en risc d’exclusió social a Catalunya.

Programa PADIVA – Pluridiscapacitat
SUPORT A LA PLURIDISCAPACITAT
Hem treballat per tal que les persones amb Pluridiscapacitat
tinguin les mateixes oportunitats de vida amb els suports
necessaris que qualsevol altre ciutadà de Ple Dret (Tot l’Articulat
CDPD). Principals activitats/fites 2019:
 PADIVA Menors
 Suport terapèutic a 20 famílies del CEE Folch i
Camarasa.
 PADIVA Adults
 Integració de 31 Persones de nova entrada al
programa de la Xarxa d’atenció a persones amb
discapacitat i assessormentt a 136 serveis.

SERVEIS A LES ENTITATS
Incidència pública i representativitat










Representació política .
Difusió pública.
Publicacions.
Sensibilització social:
o 30 de març reivindicació – Exigim oportunitats.
o Querella Arcadi Espada per delicte d’odi contra les
Persones amb DID.
Acord per la inserció laboral de les persones amb
discapacitat i/o problemes de salut mental – Cocarmi i
DTASF.
Esmorzar amb representants de partits polítics - 30
d’octubre
Taula pel Pacte Nacional de la Discapacitat.

COMUNICACIÓ

Informació i assessorament





Servei d’assessorament jurídic a entitats associades.
Seguiment de la situació de concerts i subvencions a algunes entitats.
Acompanyament a entitats respecte l’IRPF, la COSPE i IMSERSO 2019.
Difusió d’ofertes de contractació de serveis i línies de subvenció.

Formació i intercanvi entre entitats




Grups de treball actius: servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar,
figura d’assistents personal, voluntariat i oci inclusiu, entitats tutelars,
centres d’educació especial, formació dual.
12 Plenaris d’entitats sobre habitatge, conciliació familiar, SIOAS,
concertació, subvenció de l’IRPF i sobre el Pla Estratègic de Serveis
Socials (2020-2024).

Coordinació i gestió de programes





Promoció del servei d’atenció a famílies (SAFDID) entre les entitats
associades.
Coordinació de subvencions demanades i distribuïdes des de Dincat.
Programa de vacances.
Projectes d’interès per a la millora de la gestió de les entitats.

COMUNICACIÓ













Enviament de 8 notes de premsa a mitjans de
comunicació generalistes i sectorials de tot el
territori.
Organització, convocatòria i difusió a MMCC de l’acte
reivindicatiu Omplim la Plaça Catalunya del 30 de
març, pel dret a vot, i del 3 de desembre, pel Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat
Intel·lectual.
Manteniment xarxes socials (twitter i Instagram).
Posada en marxa del Llibre Blanc de Comunicació.
Creació dels Vídeo-Manuals de Gestió de Twitter i
Instagram per a les entitats.
Organització d’una jornada de treball amb partits
polítics amb representació al Congrés dels Diputats.
Enviament regular del recull mediàtic.
Suport i difusió dels projectes de l’entitat.
Suport en la creació de materials i cartells per
campanyes (3 de desembre, Mi Voto Cuenta...).
Manteniment del contacte i relació amb les entitats
a través de la Xarxa de comunicació.

COL·LABOREN

CONTACTE
C/ Joan Güell, 90-92 baixos
08028 Barcelona
Tel. 93 490 16 88 - Fax 93 490 96 39
info@dincat.cat

www.dincat.cat

