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L’entitat de tutela Support
detecta abús o espoli en el
40% de la gent gran que atén

Madrid, destí
principal de les
empreses que
han marxat de
Girona el 2021

uReclama recursos per afrontar la nova llei que elimina la incapacitació

SOCIETATS, PERÒ LES QUE ARRIBEN HO
FAN AMB MÉS FACTURACIÓ u21

uEl director diu que el 70% dels usuaris estan per sota del llindar de pobresa u13
MARC MARTÍ

uA LA PROVÍNCIA SE’N VAN MÉS

Les mascaretes
deixaran de ser
obligatòries a l’aire
lliure el juliol 4
u

ANIOL RESCLOSA

El nou director del Diari de Girona, ahir.

Josep Callol
assumeix la direcció
del Diari de Girona 8
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u REPORTATGE

MARXA LENTA CONTRA EL «DESBALLESTAMENT» DE CORREUS. Una cinquantena de treballadors de Correus van fer

u

ahir una rodada lenta pel centre de Girona. Els sindicats que van convocar la protesta, CCOO i UGT, van assegurar que la situació es reprodueix a tot
l’Estat espanyol però a les comarques grionines és especialment dura perquè s’ha suprimit el servei a moltes zones rurals. u21
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Comarques Local

Els càmpings gironins creen el
Camp&Go per a autocaravanes
u De moment, vint-i-cinc
establiments s’han adherit
a la iniciativa, que ofereix
serveis i tarifes especials
A.S. GIRONA

Support-Girona gestiona el suport jurídic de 1.044 persones.

MARINA LÓPEZ/ACN

Support detecta
abús o espoli en
el 40% de la gent
gran que atén
u L’entitat reclama recursos per afrontar el repte

de la nova llei, que elimina incapacitació i tutela
ACN. GIRONA

n La nova llei sobre la capitat jurí-

dica de les persones amb discapacitat suposa «un gran repte»
per a les entitats que n’assumeixen funcions de suport jurídic i
social. La llei s’apropa a la Convenció internacional de drets de
les persones amb discapacitat del
2006 i suprimeix les figures que
més contravenien la seva capacitat de decisió, com la tutela, la incapacitació o la pàtria potestat
respecte a persones adultes.
El director de Support-Girona,
Josep Maria Solé, va concretar
que l’entitat ja fa anys que treballa per adaptar la manera de funcionar al paradigma de Nacions
Unides i que això ha fet que estiguin preparats per afrontar el repte, defensant els drets de les persones que atén i acompanyant-les
en els processos de desenvolupament personal i inclusió social.
Però això no treu que l’entitat hagi
detectat ja alguns possibles problemes on cal abocar recursos per
evitar que «més drets» acabi suposant «més risc» per a persones
en una situació més vulnerable.
Una d’aquestes situacions, va
dir Solé, són els abusos i l’espoli
patrimonial que han detectat en
quatre de cada deu usuaris del
grup de gent gran: «La nova legislació fa més necessari que mai millorar tots els sistemes de detecció
i d’intervenció ràpida perquè les
eines que teníem fins ara, de
prendre nosaltres la decisió, ja no
hi serà».
Una altra alerta que va llançar
Support-Girona està relacionada

amb el paper que fan els bancs
quan l’entitat necessita fer gestions en compte vinculats als usuaris a qui donen suport per resolució judicial. Solé va alertar que
han hagut d’interposar reclamacions davant els jutjats per aquestes situacions, però que tot i així,
no s’acaben solucionant de manera àgil. Per això, va advertir que
no els «tremolarà la mà» si cal acabar denunciant els bancs per la
via penal per obstrucció a la justícia. Fins ara, han interposat unes
200 demandes, de les quals els
jutjats n’han resolt favorablement
148 i n’hi ha 52 de pendents.
Support-Girona gestiona mecanismes jurídics de suport de
1.044 persones. I el ritme d’arribada de nous usuaris, va alertar
Solé, és «trepidant», amb quatre
casos nous de mitjana cada setmana. Sobretot després de l’aturada per la pandèmia que va suposar un descens en el nombre de
nous suports el 2020 (96). En el
que portem d’any, la xifra s’ha enfilat a 81.
En relació amb el perfil d’usuaris, Solé va advertir que hi ha
molts casos de pobresa i prop del
70% es troben per sota del llindar:
«Proveir les necessitats bàsiques
en aquest context es fa molt difícil, sobretot apostar per la vida comunitària i deixar enrere la vida
residencial». També han augmentat els casos de més complexitat. I no només en persones
grans, sinó en joves d’entre 18 i 25
anys amb discapacitat psicosocial, consum de tòxics i comportaments agressius.

n Els càmpings gironins creen el
Camp&Go, amb serveis i tarifes
especials per als autocaravanistes. Vint-i-cinc càmpings ja s’han
apuntat a aquesta iniciativa davant l’increment de demanda
d’aquesta forma de viatjar.
El Camp&Go inclou una tarifa
reduïda per a aquests campistes
itinerants, que sovint no passen
totes les vacances al mateix indret. Es tracta de pernoctar (arribar tard i marxar aviat), en parcel·les especifiques per a autocaravanes. Molt sovint són par-

Zona de caravanes en un càmping gironí.

cel·les més grans, ubicades a l’entrada del càmping per no despertar els altres clients quan l’autocaravanista arriba o marxa, amb
preses d’aigua i desguàs i llum.
Un estudi presentat l’any passat per la UdG indicava que el 80%
de les pernoctacions que fan els

DDG

turistes que viatgen en autocaravana o furgoneta adaptada es fan
a càmpings. És una manera de viatjar que va a l’alça i, segons l’estudi, la meitat dels turistes que
opten per aquesta manera de viatjar tenen un poder adquisitiu
més elevat que la mitjana.
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