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APROVACIÓ DEFINITIVA

ELS ESTRALLS DE LA CRISI

Gen necessita un cop de mà
Una dona amb tres fills autistes, sense feina ni ingressos, s’enfronta a una amenaça de
desnonament d’un pis de lloguer H No paga des del juliol i no sap quin serà el seu següent pas
FERRAN NADEU

Segurament, si Genevieve Reyes, filipina, de 36 anys, divorciada i amb
tres fills, a qui diuen Gen, fos milionària, la seva vida tampoc seria fàcil. Però sense un euro i a punt de
perdre la casa, la inquietud és evident i comprensible. Amb tot, la
principal responsabilitat d’aquesta dona que conserva un estat d’ànim aparentment optimista és seguir atenent, abans que la vivenda o a buscar una feina, els seus
tres fills, Guillem, Abraham i Patrick, de 9, 5 i 3 anys. Tots són autistes. No és l’únic cas. Als EUA, diu,
hi ha famílies amb més germans
amb aquest trastorn o grup de trastorns. Però és molt inusual. «L’autisme no és hereditari, però la càrrega genètica influeix», diu. I la seva parella i ella presentaven una
compatibilitat genètica que va propiciar que els seus tres fills ho pateixin.
La història de Gen comença a les
Filipines, d’on se’n va anar als 17
anys per poder estudiar a la univer-

titat que vetlla per les famílies amb
fills discapacitats intel·lectuals.
Quan la dona rep aquest diari,
Abraham dorm, malalt. Guillem
i Patrick juguen a la taula. El petit
s’aixeca per veure la tele, demana
que l’agafin en braços per acostarlo a la imatge. Però ni tan sols s’adona que l’han agafat, relata Gradillas.
Salta a la vista que fa tan sols un
any, aquesta no devia ser una llar
en risc d’exclusió. I no obstant, està a les portes de ser-ho. El lloguer,
de 800 euros, no es paga des del juliol. I aquí no hi ha relat hipotecari. No deixa de resultar paradoxal: Gen no té ni un euro i el seu futur pinta malament. Però no hi ha
un dolent clar en aquesta història.
Ella no va comprar un pis gràcies
a una hipoteca que l’ofegui. Senzillament, es va quedar sense ingressos. No hi ha dolent, diu, perquè a més a més els propietaris no
ho semblen. Van tolerar els impagaments fins que la situació es va
tornar insostenible. Així que sense
dolent, la crisi és la resposta. Però

«No puc caure,
els nens depenen
de mi», afirma
Gen sobre el seu
estat d’ànim

A partir de 6 anys,
el tractament es
paga. Guillem va
estar 3 anys sense
estimulació

sitat. Filla d’una mare soltera, no
tenia opcions de fer-ho al seu país.
Ara, en la pràctica, ella se sent mare soltera també. Està divorciada i
no té font d’ingressos de cap mena.
Té estudis en Turisme, professió a
la qual abans es dedicava, però en
el cas que algú li oferís una feina
hauria d’anar acompanyada d’una
flexibilitat que gairebé l’obliga a
treballar a casa. Com si els temps
estiguessin per reclamar condicions especials per treballar.

ja no té gaire interès preguntar-se
com va arribar fins aquí, sinó com
tirarà endavant. I s’acaba ensorrant: «No puc caure. Els nens depenen de mi».
Pel que fa al tractament dels
seus fills, l’inquieta com afrontarlo, tenint en compte que el circuit
públic d’atenció en aquesta mena
de casos a Catalunya només arriba
fins als sis anys. A partir d’aquesta
edat, toca pagar l’atenció. Com a
resultat d’això, Guillem, el gran,
es va passar tres anys sense estimulació, cosa que, recalca Gradillas,
és bàsica per al futur del menor:
«L’estimulació és tan bàsica com
el menjar. Com més estimulació hi
ha, més independència tindran en
el futur».

TONI SUST
BARCELONA

Cada cas, diferent
Amb aquesta situació, Gen té una
bossa de diners que li ha donat un
grup d’amistats per sobreviure un
temps, més aviat curt. I, sobretot,
tres fills per atendre que també li
donen alegries. María Gradillas,
portaveu d’Aspanias, subratlla que
tenir un fill autista no prepara els
pares per afrontar la mateixa situació multiplicada. «Cada un és un
món». En cada un, segueix, l’autisme es manifesta d’una manera diferent, de manera que l’obstacle
més gran mare-fill, que pot ser la
comunicació, suposa un repte diferent en cada un dels tres nens:
«Fins a aquest estiu no he pogut
connectar amb Abraham», diu Gen
sobre el mitjà. Aspanias és una en-

33 Amb dos dels tres nens 8 Gen, Guillem i Patrick, a casa.

el context L’ATENCIÓ ALS AFECTATS
QUÈ ÉS UN CDIAP
J Un Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
és un element integrat en la xarxa
d’atenció pública que depèn
de Benestar Social i Família.
L’atenció precoç es dirigeix a
nens de 0 a 6 anys que presenten
disfuncions, trastorns i/o
desharmonies en el seu
desenvolupament, o que estan
en risc de patir-ne. Més enllà
dels sis anys, l’atenció és
necessàriament de
caràcter privat.
A PARTIR DELS 6, EL SAT
J El SAT, Servei d’Atenció
Terapèutica, està pensat per als
més grans de sis anys. Aspanias
presenta així el seu: «De caràcter

clínic i psicopedagògic,
mitjançant un equip de
professionals especialitzats en
la discapacitat intel·lectual i els
trastorns del desenvolupament».
L’entitat cobreix les àrees
d’intervenció en psicologia,
logopèdia i fisioteràpia.
LES BEQUES
J Moltes famílies, com la de
Gen, no poden pagar un
tractament. Una opció són les
beques. Aspanias atorga les
Ramón Molinas, que suposen un
any de tractament individual per a
nens o adolescents més grans de
sis anys amb TDAH, trastorns
d’aprenentatge, síndrome de
Down, autisme o síndrome
d’Asperger, entre altres.

Tractaments per setmana
Avui dia, Abraham té logopeda els
dilluns al matí i psicòleg els divendres al matí. En els dos casos, sessions de 45 minuts. Patrick té psicòleg el dimarts. I Guillem, el dissabte: la mare ha aconseguit una beca
d’Aspanias després de tres anys de
desert terapèutic per al seu primogènit.
I aquesta és la història de Gen,
mare de tres nens autistes, que necessita un cop de mà. H

L’Eurocambra
augmenta la
protecció al
ciutadà en les
hipoteques
ELISEO OLIVERAS
BRUSSEL·LES

El Parlament Europeu va aprovar
ahir definitivament la nova directiva de crèdits hipotecaris de la Unió
Europea (UE), que reforça la protecció dels consumidors, obre la via
als acords de dació del pis en pagament de la hipoteca i estableix una
tolerància raonable quan el comprador tingui dificultats financeres greus.
L’Eurocambra va donar el seu vot
final al text pactat amb el Consell de
Ministres de la UE després d’aconseguir que l’Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en
anglès) pugui exercir una lleu supervisió de la correcta adaptació d’aquesta directiva a la legislació nacional als Vint-i-vuit que eviti que es
desvirtuïn les seves disposicions.
La directiva va ser aprovada per
una amplíssima majoria de 596 vots
a favor, 31 en contra i 65 abstencions. Els governs tindran un termini
de dos anys per traslladar la directiva a les seves legislacions nacionals.
La nova legislació europea fixa
uns estàndards d’informació mínims garantits que siguin fàcilment
comparables i evitin abusos sobre
les condicions del préstec, els tipus
d’interès i les comissions a pagar pel
consumidor. El tipus d’interès de re-

La nova directiva exigeix
tolerància amb qui tingui
problemes per pagar el pis
ferència haurà de ser objectiu, clar i
no manipulable.
La normativa prohibeix la pràctica habitual de condicionar la concessió de la hipoteca a l’adquisició
d’un contracte d’assegurances o altres productes del mateix banc o caixa. El pagament anticipat de la hipoteca tampoc podrà ser penalitzat.
La nova directiva obre la possibilitat d’entregar el pis com a pagament per saldar el deute de la hipoteca si així s’ha pactat prèviament
en el contracte entre el consumidor
i l’entitat bancària. La directiva estableix que els estats no poden prohibir aquesta pràctica.
TOLERÀNCIA EN LLOC DE DESNONAMENT /

La directiva també exigeix una tolerància raonable en el cas que el comprador afronti dificultats financeres
greus i que el desnonament i l’execució forçosa del deute no sigui la
primera opció que apliquin els
bancs. Els càrrecs per impagament
de les quotes quedaran limitats i es
requerirà als estats que adoptin mesures per facilitar que els consumidors saldin els deutes. Les entitats
bancàries, per la seva part, tindran
l’obligació de verificar que el client
disposi d’una capacitat real de tornar el préstec. H

