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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL GIRONINA

Gairebé 5.000 gironins tenen acreditada
una discapacitació superior al 75%
A la demarcació hi ha 24.584 discapacitats, un 57% d’aquests, amb disminució de tipus físic
DANI VILÀ / Girona

Un de cada cinc discapacitats que hi ha
a les comarques gironines tenen reconegut un grau de disminució superior al
75%. Això suposa que gairebé 5.000 dels
●

En només cinc anys, el
nombre de discapacitats a
les comarques gironines
ha passat dels poc més de
17.000 als més de 24.500
que hi ha comptabilitzats
en l’actualitat. Els accidents de trànsit són un dels
factors que està afavorint
aquest increment, però
també els avantatges fiscals o l’oportunitat de rebre ajudes públiques per a
les persones que estan en
una residència.
L’acreditació d’un grau
determinat de discapacitació permet tenir avantatges a l’hora de comprar un
cotxe, hi ha l’exempció de
pagar un 12% de la matriculació, la desgravació de
certes quantitats de diners
segons els ingressos al
moment de fer la declaració de renda, o deixar de
pagar un 4% de l’IVA d’un
vehicle si s’acredita mobilitat reduïda.
Un 57% dels discapacitats gironins tenen alguna
mancança física. El president de Mifas, Pere Tubert, assenyala que en pocs
anys han canviat molt els
tipus de discapacitats físics. «Abans eren afectats
per la poliomielitis i tetraplègics amb poca esperança de vida, però ara amb
els accidents hi ha casos
cada dia més greus, afectats a la medul·la, traumatismes cranioencefàlics».
Els accidents laborals també suposen un nombre important de discapacitats, la
majoria amb problemes físics. En aquests casos, el

24.500 discapacitats que té la demarcació
de Girona tenen el nivell de discapacitació
més alt. Segons dades del Departament de
Benestar i Família el juny del 2006, el
nombre de discapacitats a la demarcació

s’ha incrementat un 42% des de l’any
2001. El col·lectiu més nombrós és el de
discapacitats físics, que suposen un 57%
del total. Els accidents de trànsit i l’allargament de l’esperança de vida dels disca-
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Font: Departament de Benestar i Família.Dades a juny del 2006.

suport psicològic és vital
per garantir tant com sigui
possible la normalització
de la vida quotidiana en
poc temps.
De les xifres, també cal
subratllar el gran nombre
de persones amb discapacitats psíquiques o malalties mentals. Aquests dos
grups aglutinen més d’un

La capital gironina és, òbviament, la
ciutat de la demarcació amb més discapacitats. En concret té registrats 4.287
discapacitats, dels quals 2.501 tenen
algun problema físic. També s’ha de
posar en relleu el gran nombre de discapacitats psíquics i malalts mentals
que té la capital gironina. Aquests dos
col·lectius sumen més de 1.300 persones. Pel que fa a les persones cegues o
amb problemes visuals, Girona en té
comptabilitzades 257, mentre que amb
problemes auditius n’hi ha censades
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terç dels discapacitats gironins i suposen més de
8.000 persones.
En el cas dels discapacitats amb una minusvalidesa superior al 75%, un
20,3% de les persones discapacitades a la demarcació, cal subratllar que la
majoria necessiten una
persona que els ajudi a fer

tasques quotidianes. Un
26,5% dels discapacitats
tenen reconeguda una discapacitació d’entre el 65 i
75%, mentre que el 52,8%
es troben en el primer grau
de discapacitació, amb un
percentatge de disminució
del 33 al 64%.
Per comarques, la Selva
és la que té un major per-

4.287, a la ciutat de Girona
●

pacitats són els principals motius que expliquen l’augment de gironins amb discapacitació física, però també la possibilitat
d’obtenir ajudes o beneficis fiscals si
s’acredita algun tipus de discapacitació.

173. Just al darrere de Girona, s’hi situa Figueres, amb uns 1.770 discapacitats, on predominen com a la resta de
poblacions els discapacitats físics, que
a la capital de l’Alt Empordà superen el
miler. Amb molt poca diferència hi ha
Blanes, amb 1.690 discapacitats; Salt,
que s’acosta als 1.300, o Olot, als
1.123. Per sota del miler de discapacitats hi trobem poblacions com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o Lloret de
Mar, entre les principals ciutats i municipis gironins.
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centatge de discapacitats
físics, un col·lectiu que representa un 60,5% de tots
els discapacitats de la comarca. L’entitat Mifas, associació de referència per
als discapacitats físics, lamenta que encara avui les
entitats «cobreixin bona
part de les responsabilitats
que haurien d’assumir les
administracions», segons
Pere Tubert. És un sentiment general de moltes entitats que reclamen major
suport del govern per tirar
endavant projectes socials
per a un o altre tipus de discapacitats. La majoria
d’entitats sense ànim de
lucre potencien als seus
centres l’autonomia dels
discapacitats i la inserció
laboral, sigui en empreses
ordinàries o en centres especials de treball creats específicament per cobrir
aquesta demanda.

El Departament de Benestar i Família a la demarcació de Girona ha constituït aquest estiu la taula de
planificació territorial que
ha de permetre elaborar un
nou pla d’actuació social
(PAS). En aquesta taula de
planificació, hi participen
tots els municipis de més
de 20.000 habitants i tots
els consells comarcals de
les comarques gironines.
La directora dels serveis
territorials de Benestar i
Família a Girona, Pepa
Celaya, avança que la voluntat del departament és
la confecció d’un estudi de
necessitats i una revisió de
les previsions que s’havien fet. A través d’aquest
estudi es volen actualitzar
els recursos socials que actualment té la demarcació
de Girona i veure si s’ha
complert amb els projectes
que s’havien previst en
l’últim pla d’actuació social. Celaya també avança
la voluntat que, arran
d’aquest treball, que durarà uns mesos, es pugui fer
una projecció de quins
equipaments cal construir
en els propers anys. El departament considera prioritari establir les prioritats
de futur de la demarcació i
cobrir les principals mancances en matèria social,
sobretot, en places geriàtriques en determinades
comarques de la demarcació.
●

Abusos de les targetes d’aparcament
Tot i alguns avantatges fiscals que
poden aconseguir els discapacitats, cal
pensar en les grans despeses que suposa adaptar bona part dels materials
quotidians a les seves limitacions físiques. Per exemple, un discapacitat que
es compri un cotxe ha d’escollir un cotxe de canvi automàtic, ja que aquests
vehicles faciliten l’adaptació. Això suposa encarir el preu del vehicle entre
2.000 i 2.500 euros. L’adaptació de
l’accelerador i els frens al volant suposa una altra inversió de 2.000 euros
●

més. L’adaptació d’una casa per fer-la
accessible amb cadira de rodes també
requereix una important inversió. Les
associacions de discapacitats físics adverteixen que han detectat abusos dels
avantatges de tenir un certificat de discapacitació. Han detectat famílies on
un discapacitat té al seu nom 3 o 4 vehicles per estalviar-se alguns impostos.
Uns abusos que també es produeixen
en les targetes de discapacitats que donen dret a aparcar en pàrquings especials per a aquest col·lectiu.

