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Voluntariat pel programa “Viu l’estiu” 
 
Entitat i Filosofia. 
 

La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral va ser creada l’any 1996 per 
un grup de pares de persones afectades de paràlisi cerebral preocupades pel futur 
dels seus fills i d’altres persones en la seva mateixa situació, així com de la societat 
que els haurà d’acollir el dia que ells faltin. 
 

La nostra missió és donar dignitat a les persones amb paràlisi cerebral  posant les 
seves capacitats en valor, dotant-los d’una major autonomia personal i 
incrementant la seva qualitat de vida, oferint-los programes de recolzament 
adaptats a les seves necessitats i a les de les seves famílies, per contribuir així a 
l’acompliment del seu projecte vital. 
 

La Paràlisi Cerebral és un trastorn global de la persona, de caràcter persistent, tot i 
que no invariable, consistent en un desordre del to, la postura i el moviment, a 
causa d'una lesió no progressiva al cervell abans que el seu desenvolupament i 
creixement siguin complets. Aquesta lesió pot generar l'alteració d'altres funcions 
superiors i interferir en el desenvolupament del SNC (Sistema Nerviós Central). 
 
 

Perfil de la persona voluntària. 
 

Persones responsables i compromeses, empàtiques, comunicatives i amb ganes de 
donar el seu temps i ganes d’aprendre. 
 

Condicions. 
 

Persones a partir de 16 anys amb maduresa suficient.  
Amb certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. 
 

Tasca a realitzar.  
 

Col·laborar en les activitats d’acompanyament a activitats lúdiques i culturals a 
persones amb paràlisi cerebral residents a la Llar Llull 163.  
 

A més haurà d’atendre també les necessitats bàsiques dels assistents amb el suport 
de personal d’assistència de la FCPC. 
 
 

Adreça de l’activitat.  Carrer Llull 163. Barcelona. 
 
 

Període de voluntariat.  Del 31/07/2017 al 01/09/2017.  
Dilluns i divendres TALLERS de 16:00 a 20:00h.  
Dimecres. ACTIV.CULTURALS. Horaris a determinar. 
Dimarts i dijous PLATJA de 10:00 a 14:00h. 

 

Límit d’inscripció.   17/07/2017 
 

Formació imprescindible oferta per la FCPC.  
Dilluns 24/07/2017. De 10 a 14h. C/ Llull 163. 
  
Compromís requerit.  Mínim 1 dia. 
 
Fes la inscripció a través de la nostra web  
https://fcpc.cat/formulari-peticio-informacio/  


