
NOU PROTOCOL DE (RE)HABILITACIÓ PER ALS NENS I NENES 
AMB DIFICULTATS MOTRIUS  

Les famílies, mares i pares de nens i nenes amb seqüeles motrius per ictus 
perinatal, infantil o dany cerebral i síndromes 

EXPOSEM:  

Que és necessari un circuït  de rehabilitació ininterromput per als infants amb 
dany cerebral per part del Departament de Salut de la Demarcació de Lleida per a 
garantir la millora del funcionament de les parts afectades.  
 
Que hi ha dos premisses que fan urgent la posada en marxa d’aquest circuït:  
 

1- Els nens i nenes estan en procés de creixement, i per tant les afectacions també 
estan en canvi continu.  

2- Els nens i nenes són posseïdors d’un gran valor: la Neuroplasticitat. Això els 
atorga una enorme capacitat per redreçar les ordres cerebrals Els estudis 
dedicats a la rehabilitació neuronal infantil verifiquen que l'aplicació de la teràpia 
més adient en cada cas atenua les dificultats motrius, de logopèdia..., i en fan 
millorar la funcionalitat. 
 

Que actualment hi ha un Protocol d’atenció Precoç depenent del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb certa però deficient coordinació amb el metge 
rehabilitador i el neuròleg del Departament de Salut, on s’hi ofereix una fisioteràpia 
regular i global per a tots els nens i nenes amb dificultats motrius fins als sis anys (que 
normalment acaba als quatre). Quan s’acaba el període d’atenció per part del CDIAP, 
les famílies queden sense rehabilitació contínua restant en una situació de confusió i 
desemparament. 

 
Aquest Protocol fins als sis anys, implica una atenció per part d’un/a fisioterapeuta que, 
per filosofia de l’associació CDIAP a la qual pertany, ofereix una fisioteràpia global, 
sense treballar específicament la part afectada. Constatem també el desconeixement 
que les metgesses rehabilitadores manifesten a les consultes sobre el tractament que 
es segueix al CDIAP, que normalment dista de les indicacions que les doctores fan a 
les famílies. És a dir, es deriva al CDIAP per a fer rehabilitació, però el CDIAP 
manifesta que aquell no és un centre rehabilitador. 

L’assistència rebuda per part del CDIAP és incompatible amb rebre rehabilitació 
per part de Salut, a excepció de moments puntuals on es constata un empitjorament 
funcional. Només aleshores es reben unes sessions limitades de rehabilitació (de 15/20 
hores), ja sigui domiciliària o teràpia ocupacional, on s’hi fa una feina totalment diferent, 
sistemàtica i específica de les parts afectades. I aquest és tipus de tractament 
necessari, i cal que sigui ininterromput. 

Les causes per les què es posa fi a la rehabilitació per part del Departament de Salut 
són, d’una banda la incompatibilitat que hi ha a nivell burocràtic entre ser atès per un 
departament o a un altre, i de l’altra, respostes dels metges on admeten que “no hi ha 
més recursos”, “aquesta feina l’ha de fer el CDIAP” o “els nens han de descansar de la 
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fisioteràpia per tenir una vida més “normal”. Considerem que una vida “normal” 
s’aconsegueix  quan es treballa el membre afectat ininterrompudament, com a mínim 
una sessió setmanal per membre afectat durant el període de creixement.  
 
En cas contrari, les famílies es veuen obligades a fer fisioteràpia privada, però aquesta 
ja no estarà lligada a la metgessa rehabilitadora. A aquesta mancança cal sumar-li la 
gran deficiència que tenen les Terres de Lleida en empreses i infraestructures 
dedicades a la innovació en rehabilitació infantil, o la manca de recursos econòmics de 
les famílies per pagar regularment aquestes sessions privades. 
 
Davant les mancances i descoordinacions detectades, i de la indefensió en que es 
troben els infants davant aquestes deficiències,  
 

DEMANEM: 

o Considerar que un nen amb una lesió cerebral té una lesió per tota la vida, igual 
que un síndrome és per tota la vida, i per tant hi ha unes seqüeles permanents, 
que solament poden millorar amb la  constància en el tractament.  

o Tenir en compte que una fisioteràpia global és positiva en els primers anys 
de vida, sempre i quan sigui paral·lela a una rehabilitació específica dels 
membres afectats que duri durant tot el seu desenvolupament, i que no 
acabi als quatre o sis anys de vida.  

o Deixar un tractament per “descansar” acaba suposant un retrocés. Per tant, 
per tenir una vida el més normalitzada possible és necessària una atenció per 
part del Departament de Salut com a mínim una vegada a la setmana, impartida 
per un professional rehabilitador, i amb la possibilitat que les famílies puguin 
assistir. 

o Cal evitar que la responsabilitat recaigui en remeis alternatius privats, que 
suposen una desigualtat entre els infants de famílies que econòmicament 
poden o volen i les que no, i entorpeix encara més la possibilitat d’una infància 
com la de qualsevol nen sa. 

 

Per tant, DEMANEM un nou Protocol de Rehabilitació paral·lel 
al protocol del CDIAP, que no sigui incompatible amb aquest 
últim, i que atengui als nens i nenes amb dificultats motrius 
causades per dany cerebral i síndromes, de manera 
ininterrompuda i durant tot el seu desenvolupament.  

 

 

 


