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La federació Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS) va subrat-
llar ahir la importància dels re-
cursos humans i els materials in-
vertits els últims anys per atendre 
i reinserir persones amb VIH-sida 
que a més tenen exclusió social 
i que han patit addiccions, i va 
alertar dels efectes devastadors 
de les retallades en aquest àmbit.
 ECAS va destacar els fruits 
aconseguits gràcies a la tasca fe-
ta per la xarxa de residències i 
pisos de suport a persones amb 
VIH-sida des de fa 22 anys. Com a 
exemple, la federació d’entitats 
ha realitzat un vídeo amb testi-
monis de persones afectades que 
expliquen com van aconseguir 
sortir d’una situació límit que els 
havia portat a l’aïllament, el car-
rer o la prostitució. Es tracta d’un 
vídeo produït per a la jornada so-
bre sida i món local celebrada el 
24 d’octubre a Lleida. Cada any 
unes 250 persones inicien el re-
corregut cap a la reinserció gràci-
es a aquesta xarxa.

 La federació va recordar que 
Catalunya és un referent en el 
camp de la intervenció soci-
al, l’acompanyament i la rein-
serció d’afectats, i va exposar 
les conseqüències sofertes per 
molts d’ells, en situació de vul-
nerabilitat social, a causa de les 
retallades pressupostàries. En-
tre altres problemes, va desta-
car la retallada i el bloqueig de 
l’accés a la renda mínima d’in-
serció, i que persones per a la 
qualitat de vida de les quals els 
fàrmacs són bàsics ja que no per-
ceben cap ajuda hagin d’afron-
tar el copagament sanitari i l’eu-
ro per recepta. Un problema que  
recau econòmicament sobre les 
entitats que els atenen.
 ECAS considera que les reta-
llades tant del Govern com de 
l’Executiu central al Pla Nacio-
nal sobre la sida suposen un greu 
problema. Dins de la dificultat 
global, els immigrants en aques-
ta situació són els més desprote-
gits, segons les entitats, que re-
corden que atendre les persones 
amb VIH-sida perquè es reinserei-
xin socialment no sols és qüestió 
de sensibilitat social, sinó de be-
nefici econòmic, ja que qui torna 
a treballar ja no 
depèn d’ajudes 
públiques. H
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Entitats que 
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ECAS adverteix de 
l’efecte de les retallades 
en el col·lectiu d’afectats

Vegeu el vídeo de la 
notícia amb el mòbil  
o a e-periodico.cat

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ D’EDITORS DE DIARIS ESPANYOLS

La premsa vol que s’obligui Google 
a pagar per les seves notícies

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’Associació d’Editors de Diaris Es-
panyols (AEDE) exigirà al Govern 
que aprofiti la pròxima reforma de 
la llei de propietat intel·lectual per 
protegir els mitjans davant de Go-
ogle News i altres motors de recer-
ca per internet que ofereixen gratu-
ïtament les seves notícies, segons ha 

Exigirà al Govern el 
canvi en la nova llei de 
propietat intel·lectual 

avançat el nou president de l’enti-
tat, José María Bergareche. Els edi-
tors aspiren a rebre una compensa-
ció per l’ús de les seves informacions 
a la xarxa i sense que això afecti els 
usuaris particulars que després les 
utilitzen. «Sense nosaltres, a inter-
net hi hauria molt poques notícies 
noves», va reiterar.
 Els motors de recerca de notíci-
es estan ocasionant «un indubtable 
perjudici econòmic a la premsa, i po-
sen en perill el futur dels diaris digi-
tals i, per tant, l’accés dels ciutadans 
a una informació lliure i de qualitat 

a internet», va afirmar Bergareche 
durant l’assemblea de l’AEDE cele-
brada dimarts passat. Iniciatives si-
milars a la de l’associació espanyola 
s’han posat en marxa a Alemanya, 
França, Itàlia, Suïssa i Estats Units.

FONT DE LES INFORMACIONS / El 80% de 
les notícies que circulen per inter-
net han sorgit dels diaris, però 
aquests no es beneficien en absolut 
d’això. De fet, el 80% de la publicitat 
que s’inverteix a internet passarà a 
les arques dels grans buscadors. L’as-
sociació acusa els buscadors de vul-

nerar els drets de propietat intel-
lectual.
 Al setembre, el Consell de Minis-
tres d’Alemanya va aprovar un pro-
jecte de llei que tenia l’objectiu que 
els motors de recerca com Google 
hagin de pagar una taxa als mitjans 
alemanys per mostrar els seus titu-
lars i un parell de línies del cos de 
les seves notícies al seu servei Goo-
gle News. Actualment hi ha una in-
vestigació en curs a càrrec de la Co-
missió Europea. Al Brasil, les princi-
pals capçaleres han decidit donar-se 
de baixa del buscador fins que Goo-
gle News els pagui per usar els seus 
continguts.
 A l’assemblea de l’AEDE es va ele-
gir com a president José María Ber-
gareche, que és membre del con-
sell d’administració d’El Correo i Dia-
rio Vasco, en substitució de Conrado 
Carnal, conseller director general 
del Grup Zeta. H

BALANç DE L’APLICACIÓ D’uN DECRET POLèMIC

Caos i disparitat de criteris en 
l’atenció sanitària a sense papers

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

C
aos, desconcert i desaten-
ció sanitària o atenció  
molt dispar. Així resu-
meix Metges del Món 

l’aplicació del polèmic decret llei 
del Govern central que des de l’1 de 
setembre passat priva els immi-
grants sense papers d’una targeta sa-
nitària que cobreixi les seves neces-
sitats. Només els embarassos, parts i 
postparts, els menors i els casos d’ur-
gència per malaltia greu o accidents 
van quedar exclosos de les restricci-
ons, que han aplicat fil per randa 
nou comunitats: Madrid, Aragó, Cas-
tella-la Manxa, Balears, Cantàbria, 
Extremadura, la Rioja i Múrcia, to-
tes governades pel PP, i Canàries 
(CC). L’entitat humanitària els ha 
atorgat un semàfor en vermell en un 
exhaustiu informe en què analitza 
com s’està aplicant la nova normati-
va en les diferents autonomies. 
 Fins i tot algunes comunitats han 
anat més enllà del que marca el reial 
decret i, segons informa Metges del 
Món, han atorgat al personal admi-
nistratiu en lloc del sanitari la potes-
tat de decidir el que és una urgència 
o no. També n’hi ha on les persones 
sense papers van començar a ser re-
butjades al maig, abans que la nor-
ma entrés en vigor.
 L’informe atorga el semàfor en 

L’oenagé avisa que 
molts centres de salut 
no saben què és  
el que han de fer

Metges del Món 
denuncia desiguals 
nivells d’assistència  
segons l’autonomia 

ambre a les comunitats que apli-
quen la norma però que han arti-
culat un procediment d’atenció a 
les persones excloses més enllà dels 
mínims establerts: Castella i Lleó, 
Comunitat Valenciana i Galícia, 
del PP, i Navarra (UPN). I el verd és 
per a Catalunya (CiU) i Andalusia, 
Astúries i Euskadi (PSOE), per no ha-
ver aplicat el reial decret o bé, com 
és el cas català, haver establert me-
canismes per continuar assegurant 
l’assistència al col·lectiu.

DESCONCERT GENERALITZAT / Però més 
enllà d’aquestes disparitats, Metges 
del Món denuncia un desconcert ge-
neralitzat, tant entre el personal sa-
nitari i administratiu com entre els 
mateixos usuaris. Parlem, per exem-

ple, de derivació de pacients d’un 
servei a un altre, respostes contra-
dictòries, denegació de la targeta sa-
nitària o de l’assistència a pacients  
que sí que hi tenen dret, criteris dife-
rents en un o un altre centre de la 
mateixa comunitat... En resum, se-
gons informa l’oenagé, molts cen-
tres de salut no saben com tractar 
aquests pacients.
 A Castella-la Manxa, Aragó, Bale-
ars i Madrid és on més casos d’exclu-
sió i de més gravetat recull l’infor-
me. Els exemples van des del malalt 
crònic a qui se li reclama el paga-
ment per les diàlisis a què se sotmet  
fins a situacions de falta de tracta-
ment postquirúrgic, passant per la 
denegació d’atenció a una embaras-
sada d’alt risc. H
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GALÍCIA (PP)

Requisits per obtenir 
subvenció

Tenir reconegut
l’accés a l’atenció 

Ingressos inferiors 
a l’IPREM*

NAVARRA (UPN)

No tenir antecedents 
penals a Espanya

Persones en situació 
irregular que assisteix

Dones embarassades

Menors de 18 anys

PAÍS VALENCIÀ (PP)

Sense recursos
*Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples

MADRID
(PP)

J Els casos de dues dones, una 
a Tenerife i l’altra a Castella-la 
Manxa, són exemples flagrants 
d’aquest caos. A Mercedes, em-
barassada de 22 anys, amb dia-
betis, no la van atendre ni li van fer 
la primera ecografia fins a les 20 
setmanes. Fàtima no pot anar al  
metge per rebre tractament des-
prés de la cirurgia d’extirpació de 
mama a què va ser sotmesa per 
un carcinoma.

OPERADA I 
SENSE METGE

exemples


