
 
FINALITATS DE LA FUNDACIÓ  

(Segons l’Art. 2 dels Estatuts)  

La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe 
d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i 
altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de 
la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i 
laboral.  

Per a acomplir aquest fi la Fundació podrà, a títol enunciatiu, que no limitatiu:  

a) Exercir funcions tutelars, ja sigui com a tutor, protutor, curador o administrador 
dels seus béns, en els casos en què, prèvia la corresponent resolució judicial, la 
Fundació accepti dur-la a terme d’acord amb els mitjans econòmics i personals 
de què disposi.  

b) En l’aspecte sanitari, promoure la recerca i aplicació dels mitjans més avançats, i 
aconseguir una medicina més activa i preventiva, en el seu cas, que millori la 
condició física i suposi un menor grau de dependència dels paralítics cerebrals i 
altres discapacitats afins.  

c) Constituir o promoure la dotació de beques de recerca científica i formació de 
professionals especialitzats.  

d) Promoure la creació, a títol enunciatiu, que no limitatiu, de: centres d’acollida i 
de residència, centres especials d’ensenyament i, en el seu cas, la integració en 
l’escolarització general, etc.  

e) Igualment, promoure la dotació de beques per l’accés dels paralítics cerebrals i 
altres discapacitats afins al món de l’ensenyament i al món laboral.  

f)  Promoure la creació de llocs de treball adients per als beneficiaris i llocs de 
treball protegits, d’acord amb les normes d’aplicació.  

g) Creació de tots aquells serveis, gratuïts o no, que es considerin adients per a 
millorar la situació física, psíquica, familiar, social, laboral, cultural i d’integració 
global de les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins, 
especialment en els següents camps: educatiu, familiar, residencial, esportiu, 
cultural, de lleure i d’integració social i laboral.  



 
h) Organitzar campanyes d’informació i de divulgació, per qualsevol mitjà escrit, 

oral o audiovisual, per a sensibilitzar la societat sobre la realitat de la situació 
dels afectats de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins.  

i)  Foment de la pràctica de l’esport adaptat i específic de persones afectades de 
paràlisi cerebral i discapacitats afins.  

j)  Treballar per a la igualtat i la no discriminació, per qualsevol motiu, de les 
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins, incentivant 
d’una manera especial el reconeixement social dels valors igualitaris i fomentant 
la presència i participació activa de les dones.  

k) Treballar per la integració dels beneficiaris de la Fundació i les seves famílies en 
la realitat cultural i lingüística de Catalunya.  

l)  Organitzar un sistema de coordinació de tots els serveis existents per a 
paralítics cerebrals, especialment a Catalunya, amb la finalitat d’orientar i 
assessorar tots els beneficiaris i llurs famílies.  

m) Fomentar, facilitar i respectar la tasca del voluntariat en el si de la pròpia 
entitat.  

n) Fomentar la participació activa a l’entitat dels beneficiaris, les famílies i els 
voluntaris.  

La Fundació podrà dur a terme les activitats pròpies per a les quals ha estat creada, 
ja sigui directa o indirectament, mitjançant la constitució de societats o la 
participació, per qualsevol títol, en d’altres ja existents, sempre que les unes i les 
altres tinguin finalitats anàlogues o complementàries a les de la Fundació, i d’acord 
amb allò que preveu la Llei.  

En queda exclòs tot ànim de lucre.  

Les activitats que ho requereixin seran dutes a terme per persones amb la 
corresponent titulació.  

                                                                                                                         
 

BENEFICIARIS  
(Segons l’Art. 3 dels Estatuts)  

Seran beneficiaris de la Fundació les persones afectades de paràlisi cerebral i altres 
discapacitats afins, ja siguin infants, joves, adults o ancians.  
 
 


