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Presentació
La Fundació va ser creada per un grup de pares i 
mares preocupats pel futur del seus fills.

Està inscrita al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 1.165.

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.
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Programa Porta a Porta

La nostra entitat, a través dels seus vehicles adaptats,
ofereix el transport porta a porta a persones afectades
de paràlisi cerebral amb la finalitat d’oferir el suport el
suport logístic necessari per a facilitar l’accés al lleure,
l’esport, l’assistència a cites sanitàries, etc.
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Sense Transport No hi ha Esport

La FCPC ofereix aquest servei als esportistes del Club

Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona per garantir que els

esportistes amb paràlisi cerebral tenen accés a una

activitat de pràctica a centres esportius municipals.
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Beneficis de l’esport
FÍSICS. Eviten atròfies, facilitem mobilització i
circulació i millorem l’autonomia personal.

PSICOLÒGICS. Millora l’autoestima, la imatge d’un
mateix i treballem la superació personal.

SOCIALS. Fomentem el treball en equip i el
respecte. Saber guanyar i saber perdre.

CIUTADANS. Facilitem l’exercici del dret com a 
ciutadà de gaudir dels espais públics i afavorim la 
visibilització del  col·lectiu  i sensibilitzem                  
el seu entorn.
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Recursos que ho fan possible

• Subvencions públiques.Per a sufragar el cost del
personal: conductors i assistents personals.

• Ajuts privats. Per a renovar la flota i pagar
l’assegurança.

• Reciclatge de taps. Per a pagar el combustible amb
els fons recaptats.
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Per què reciclem taps?

El reciclatge de taps de plàstic per separat té una bona
retribució perquè el cost del plàstic del tap sovint és
superior al cost de la resta de l’ampolla.

Es premia el fet de dur el material per separat.

La FCPC cobra a 200 € (aprox) la tona de plàstic aportat.

(Es va actualitzant segons el preu del plàstic).

Veieu aquí el procés de reciclatge
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Transparència i traçabilitat

La nostra entitat rep directament l'ingrés dels diners del
reciclatge per part de l’ONG que duu els taps a reciclar a
la planta recicladora. Conegueu Iniciatives Socials del
RECICLATGE.

Les entitats que col·laboren amb nosaltres reben un
certificat de col·laboració.

Si alguna entitat col·laboradora té pesadora es poden
pesar a domicili i certificar el total de kg aportats.
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Gràcies per la vostra col·laboració!


