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El món del disminuït

CARLES ALSIUS I JURIOL, ADVOCAT

Carles Alsius i Juriol és un advocat de Palafrugell 
que, al llarg de la seva trajectòria professional, ha 
vist el millor i pitjor de les sales de vistes dels jut-
jats gironins, defensant sempre els interessos dels 
seus estimats clients. Juntament amb el seu pare, 
va ser un dels fundadors de la tradicional Cantada 
d’Havaneres de Calella de Palafrugell i és mem-
bre del Rotary Club Costa Brava de Platja d’Aro. 
Hem anat a conversar amb ell una estona sobre 
els drets legals de les persones discapacitades i, 
molt amablement, ens ha atès al seu despatx pro-
fessional de Palafrugell.

Carles, series tan amable d’ex-
plicar als lectors de la revista 
què és una incapacitació par-
cial i una de total? Quants 
professionals intervenen en 
aquests casos jurídics?
A partir de la majoria d’edat, te-
nim el dret de gaudir de tots els 
drets que la llei ens concedeix. 
Als menors d’edat i als qui te-
nen delimitat el raonament per 
a valorar la transcendència de les coses (contractes, 
compromisos, etc.), la llei preveu que cal protegir-los. 
Aquells a qui han detectat una incapacitat parcial ne-
cessiten ajuda de protecció en alguns actes; els d’in-
capacitació total necessiten una gran ajuda. En tots 
aquest casos hi intervenen assistents socials, metges 
especialistes, el fiscal, el jutge i el metge forense. 

El futur és incert per als qui pateixen una dismi-
nució física, psíquica o sensorial, sobretot després 
de la mort dels pares. Quins son els tràmits legals 
que es fan perquè aquests tinguin un bon asses-
sorament?
Els pares han de preveure de nomenar un tutor per-
què el dia en què no hi siguin vetlli pels interessos del 
fill com si es tractés d’ells mateixos. Si no escullen 
cap tutor, la Generalitat té un departament que se’n 
fa càrrec.

Un jutge diu que els qui tenim alguna disminució 
podem ser víctimes de desaprensius. Què vol dir 
això?
El jutge vetlla pels interessos dels discapacitats junta-
ment amb el fiscal. Això vol dir que aquests necessi-
ten una protecció contra els desaprensius.

Els monitors de pisos tutelats han d’estar especia-
litzats per a fer aquesta feina?

Els monitors, com tothom, han de fer la seva feina 
ben feta, amb responsabilitat i vetllant pels interessos 
del conjunt.

Quin judici ha estat per a tu el més difícil de re-
soldre?
Els assumptes legals cal estudiar-los profundament 
i no s’ha de voler incloure tot en el camp del dret. 
Hem de ser modestos i reconèixer el límit de la nostra 
incompetència davant una situació que no té segu-
retat, i val més saber refusar un cas i recomanar-lo a 

un col·lega que conegui millor el 
tema per a no fer servir el client 
com a conillet d’Índies. El millor 
advocat és el que porta menys 
plets. Cal evitar recórrer a la jus-
tícia; només s’hi ha de recórrer 
en darrer terme.

Quines aficions tens en les te-
ves estones de lleure?
Treballar la fusta i cantar havane-
res amb amics i familiars.

Volem agrair a Carles Alsius la bona estona que ens 
ha dedicat a fer aquesta entrevista i, sobretot, a do-
nar a conèixer la seva professió; hem aprés moltes 
coses que desconeixíem de la justícia. Sabem que és 
un gran advocat i que els seus companys i amics de 
professió se l’estimen molt, però també és molt sim-
pàtic i molt bona persona.
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