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Comarques Gironines
Els efectes del coronavirus

El repte de l’atenció a les
persones grans dependents
NOU TEMPS · La Fundació Support
ha fet un pla de contingència per
assegurar les persones que
acompanyen i també planteja el debat
sobre entorn domiciliari o residencial
Ure Comas
GIRONA

“Arreu del món emergeix
el problema de garantir
l’atenció a les persones
grans dependents. Sigui
en el domicili propi, sigui
en espais residencials. A
mesura que avança l’epidèmia, els entorns domiciliaris, amb suports individualitzats i flexibles, s’estan adaptant millor que
els espais residencials.”
Aquesta és la reflexió que
Josep Maria Solé, director
de la Fundació Support,
feia fa uns dies al seu
compte de Facebook després de participar en una
reunió internacional sobre la pandèmia i que expressava una opinió comuna a nivell internacional. La Fundació Support,
que atén més d’un miler de
persones, té com a objectiu defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de
les persones amb discapacitat –psicosocial, intellectual,
deteriorament
cognitiu relacionat amb el
procés d’envelliment–, al
mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar, la dignitat, cap a la vida autònoma, la inclusió social i en la
comunitat. Com totes les
entitats del sector social,
s’ha hagut d’adaptar a la
nova situació generada
per la Covid-19, com ara
amb la posada en marxa
d’un pla de contingència
per assegurar, sobretot,
les persones que acompanyen. Però també s’ha fet

una reflexió sobre com
afectarà això el futur de
l’entitat i de l’àmbit social.
Així, altres aspectes assenyalats en el mateix apunt
eren, per exemple, com les
necessitats d’atenció en
l’àmbit social havien quedat en un terme secundari, que la manca d’EPIs havia fet emergir el problema dels espais residencials i també la manca de
seguiment de les recomanacions de l’OMS en matèria de respecte als drets
humans de persones
grans i persones amb discapacitat en l’accés a la salut, i especialment en l’accés a les atencions intensi—————————————————————————————————

Caldrà revisar les
polítiques que
potencien l’atenció
residencial

Un referent de Support fa una
visita a domicili a una dona
acompanyada ■ FUNDACIÓ SUPPORT

—————————————————————————————————

ves. “Superada l’emergència, sense dilació, caldrà
revisar la priorització de
les polítiques socials, que
ara mateix (especialment
a Catalunya i Espanya, potenciat per la llei de la dependència) està potenciant la despesa en atenció
residencial contra els suports en el propi domicili i
en la pròpia comunitat.”
Les reflexions del director de la Fundació Support s’emmarquen en
aquesta crisi per la Covid i
les seves conseqüències
més a curt termini, però
també amb la mirada posada en el futur. La mateixa fundació ha experimentat els problemes

més importants en l’atenció residencial i no pas en
la comunitat, i això, d’alguna manera, emfatitza
l’aposta que fa aquesta
fundació, que acaba de celebrar els 17 anys i que des
d’en fa set s’ha allunyat
del paradigma paternalista basat en el mecanisme
de la tutela per apostar pel
que emana de la convenció dels drets de les persones amb discapacitat de
les Nacions Unides, que fa
que totes les actuacions
de la fundació es basin en
el suport a la presa de decisions i el respecte als
drets, la voluntat i les preferències de les persones
que acompanya. ■

Gairebé 35.000 accions fruit de l’acompanyament
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Fundació Support té una
plantilla d’un centenar de
professionals. Amb un 70,7%
de la plantilla integrada a
l’àrea social, ha fet el 2019 un
total de 34.646 accions derivades de l’atenció a les persones acompanyades, tant
accions directes d’acompanyament personal i/o a fer
gestions (compres, acompanyaments en l’àmbit de la salut...) com indirectes (reunions de coordinació, tramitacions de suports d’atenció
domiciliària) i 17.348 visites al
lloc de residència, 1.042 activitats d’oci (compra de roba,

cinema, activitats de lleure,
celebracions d’aniversaris,
etcètera) i 4.959 acompanyaments mèdics (CAP, centre de salut mental, especialistes, etcètera). El balanç de
l’any passat també destaca
que es va activar el pla de voluntariat dirigit a promoure la
incorporació de voluntariat a
l’entitat, afavorir la participació social de les persones
acompanyades i millorar la
seva qualitat de vida i el benestar emocional. Altres dades d’aquest any també són
que s’han acceptat 38 mecanismes d’assistència versus

27 tuteles. La fundació assumeix el 50% de les assistències de tot Catalunya, un total
de 86 casos respecte als 173
del conjunt de la resta de les
demarcacions catalanes. Les
27 tuteles assumides aquest
any fan referència a persones
majors de 70 anys o que han
estat designades sense la intervenció de la fundació en el
procediment judicial. La fundació accepta una mitjana de
3,5 càrrecs nous per setmana
i no ha rebutjat mai cap cas.
Ha acceptat tres mesures
cautelars durant aquest període de confinament.
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El primer dia de sortida dels nens de casa, ahir, ens va
deixar moltes imatges boniques de nens entusiasmats
i feliços de poder sortir al carrer després d’un mes i
mig. Realment ho necessitaven. Alhora, però, també
es van veure algunes imatges una mica preocupants.
Sobretot de determinades zones amb una certa aglomeració de gent, en què no es mantenien els dos me-

Sortir amb seny
Lurdes Artigas

tres de distància, persones sense mascareta, seient en
bancs, nens jugant amb amics que es trobaven... La situació es pot complicar encara més a partir de dissabte que ve, quan podrà sortir tothom a passejar. És clar
que cal començar a sortir, però cal fer-ho amb seny. La
situació ha començat a millorar als hospitals, però les
xifres encara són altes i cal ser prudents.

La xifra

Josep Maria Solé Director de la Fundació Support

34.646

“El dret a optar no existeix”

—————————————————————————————————

accions derivades de l’atenció a les persones acompanyades ha dut a terme la fundació Support durant el 2019

REFORMA · “En el model d’atenció social avui preval una atenció institucionalitzadora que s’ha de
reformar” RESIDÈNCIES · “No es mereixen una mala fama perquè fan bona feina”
Per tant, és possible que en les
discussions polítiques i pressupostàries dels propers anys sigui
més fàcil conservar el que hi ha
que no pas reestructurar. No serà fàcil i caldrà polítiques molt
valentes. També hem de pensar
que al voltant del sistema de serveis socials hi ha interessos.

U.C.

GIRONA

E

Josep Maria Solé en una imatge d’arxiu ■ FUNDACIÓ SUPPORT

En el cas de la Fundació Support, el 54% de les persones
viuen fora de residències.
Sí, fora del centre residencial, al
seu propi domicili o a vegades
sense domicili o al carrer. També ens arriben persones a través
d’un encàrrec i una resolució judicial. En aquestes situacions
utilitzem els recursos del treball
social, com el vincle, que la persona entengui que els oferim un
canvi de vida i que som honestos. Hem deixat de forçar les situacions, d’utilitzar el poder que

encara ens donen les lleis vigents, per canviar la situació
perquè sabem que això no funciona. Segons el tractat de drets
humans, no hauríem mai d’imposar la nostra voluntat a la de
les persones, sinó ajudar-los a
gestionar la seva voluntat.
Dins aquest marc, de quina manera hi afecta a curt, a mitjà i a
llarg termini la pandèmia?
Hi haurà una conseqüència directa perquè els temps de crisi
són els pitjors per canviar coses.

871668-1227168Q

109004-1227344Q

117648-1219235Q

s podria haver afrontat
aquesta situació des
d’unes altres bases?
Queda clar que en el model d’atenció social avui preval
una atenció institucionalitzadora que, d’una manera claríssima,
s’ha de reformar. En el món de
les persones amb discapacitat
això ho veiem molt clar perquè
és evident el dret a la vida independent en el si de la comunitat
i de rebre els suports que diu
l’article 19 de la convenció de
drets de persones amb discapacitat, que no es compleix. Ja fa
molt temps que aquest és el paradigma del que hauria de ser,
però avui el màxim suport públic que pots obtenir per organitzar suports al voltant d’una persona gran dependent a casa seva
són uns escassos 400 euros, als
quals se’ls pots afegir a partir de
l’acció municipal algunes hores
suplementàries i poc més. I si
aquesta persona opta per, en
lloc de ser atesa a casa seva, ser
atesa en un recurs residencial,
1.600. El dret a optar, doncs, no
existeix, no és real. No ens agrada aquesta orientació tan clara
cap a la institucionalizació i, de
fet, ens hi hem rebel·lat.

Amb tot plegat, les residències
de gent gran sembla que hagin
adquirit una mala fama.
No se la mereixen, perquè fan
bona feina. No són hospitals, són
llars on la gent és atesa. I estan
pensades per rebre recursos sanitaris de l’entorn. Una persona
que viu en una residència té un
sistema mèdic equivalent al de
la persona que viu a la casa del
davant. Les residències no tenen
l’obligació de tenir metge allà
per a qualsevol cosa. Potser en el
futur sí que haurem de plantejar-nos que hi siguin per aquest
tipus de necessitat, per quan calgui molt suport. No és un problema que ho hagin fet malament,
sinó que no estan pensades per a
una situació d’alta necessitat de
suport sanitari. T’han de posar
en una residència perquè ets dependent, no perquè tens unes
necessitats sanitàries d’alta intensitat. (L’entrevista sencera a
www.elpuntavui.cat) ■

