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Línies que no s’han de creuar
La Seu Vella de Lleida acollia aquesta setmana passada l’acte d’entrega a un grup
de diputats lleidatans de les més de 46.000 firmes recollides en només quatre me-
sos exigint el blindatge de les ajudes públiques que es destinen als discapacitats,
campanya impulsada per les 17 entitats d’atenció a aquest vulnerable col·lectiu i
que s’agrupen sota el paraigua d’Allem. Aquesta iniciativa, que reclama l’atenció
del Parlament, s’ha posat en marxa després que aquestes associacions hagin vist
brutalment retallades les línies de finançament, fins a arribar a casos extrems com
la reducció en un 35 per cent del pressupost dels centres especials de treball o la
baixada a la meitat de l’import que han de gestionar entitats que, a la pràctica, su-
posen l’única sortida perquè els discapacitats portin un dia a dia normal. Els ajuts
de la llei de Dependència, mentre es va aplicar, van suposar un brillant miratge en-
cara que es va esllanguint a poc a poc i totes les promeses de millorar el sector més
desvalgut de la societat estan quedant en paper mullat. Que la situació econòmica
encara es troba en un moment delicat és més que evident, però entre tots hem d’evi-
tar creuar unes línies roges que marquen clarament si un Estat és de benestar o no.
Educació, salut i atenció als més febles haurien de ser punts intocables de qualse-
vol govern i, per desgràcia, no és així. Descuidar aquests sectors portarà greus con-
seqüències i en un futur pròxim les podrem comprovar si no ho frenem abans en-
tre tots.

Unaltre fiasco internacional
La brutal guerra que s’està lliurant a Síria des de ja fa tres anys i que ha costat més
de 140.000 vides sembla no tenir fi, i més quan l’ONU s’ha vist incapaç d’aproxi-
mar les faccions enfrontades en l’última ronda de negociacions que va acabar dis-
sabte en fracàs. Fins i tot el mateix mediador, l’algerià Lajdar Brahimi, va demanar
disculpes a la població siriana per la seua ineficàcia, gest que l’honra. No obstant,
la situació és tan crítica que de res serveixen les paraules si no van acompanyades
de fets que posin fi a aquesta vergonya internacional.
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DIARI SEGRE SLU

AQUESTA SETMANA

❚ La sala Montsuar de l’IEI acull
dimecres un homenatge a qui va
ser abat de Montserrat, Aureli M.
Escarré, amb motiu del 50è ani-
versari de les seues declaracions
a Le Monde criticant l’esperit poc
cristià del franquisme.

L’IEI recorda l’abat
Escarré i la seua
crítica al franquisme

ElMercat de les
Rebaixes tornarà a
omplir l’Eix

Més de 240
estudiants a la
First Lego League

dimecres

❚ L’Eix Comercial obrirà dijous vi-
nent una nova edició del Mercat
de les Rebaixes a fi de rematar la
temporada, que no ha sigut es-
pecialment pròspera. Els comer-
ços presentaran les seues ofertes
fins dissabte.

❚ El campus de Cappont serà l’es-
cenari dissabte d’una nova edició
de la First Lego League, amb rep-
tes englobats sota el títol Natu-
re’s Fury. La competició reunirà
més de 240 alumnes de 20 cen-
tres docents.

19
dijous

20
dissabte

22

Nosaber estar
EL MATEIX dia que Kilian Jor-
net era elegitAventurer de l’Any
2014 per la prestigiosaNational
Geographic Society, el president
del Govern d’Espanya, Mariano
Rajoy, participava en un míting
del partit islamista d’Erdogan,Jus-
tícia i Desenvolupament, aAnka-
ra. Dos formes oposades de ser
presents al món amb resultats
també contraposats. La primera
dóna el prestigi de dir amb el cap
ben alt quan un volta pel món
“sóc català com l’aventurer guar-
donat”. L’altra recorda altres
temps en els quals el ciutadà vi-
atger amb passaport espanyol ha
d’anar explicant que ell no el va
votar pas a aquell senyor del mí-
ting, que no tothom és com ell ni
pensa el mateix.En Jornet va re-
bremés de 75.000 vots –més que
mai, com informa laNational– i
va superar amb escreix els altres
dotze candidats al premi que re-
coneix les fites aconseguides en
matèria d’exploració, esports
d’aventura, conservació i huma-
nisme. Els organitzadors en van
destacar els mèrits personals, el
fet d’haver batut diversos rècords
que semblaven impossibles i el de
donar a conèixer mundialment
l’skyrunning. En Rajoy, en canvi,
passava per allí tot inaugurant les
obres de la línia 3 del metro, rea-

litzades per l’empresa catalana
Comsa, acompanyat de laminis-
tra de FomentAna Pastor que fe-
ia de contrapunt exòtic envolta-
da d’islamistes, homes sense ba-
dar boca –ja se sap que els idio-
mes no són pas el punt fort dels
governants espanyols.

Delsmanaires del PP,n’he vis-
tes de tots colors però no imagi-
nava que el seu president arribés
a participar en un acte electoral
de l’AKP, un partit que està vi-
rant cap al islamisme radical, que
un dia sí i un altre també aprova
reformes legals antidemocràti-
ques i aplica sistemàticament la
censura mentre es multipliquen
els casos de corrupció governa-
mental.Mirant les imatges deMa-
riano Rajoy pujant a l’escenari i
escampant petons i abraçades a
lamultitud enfervorida (maimés
ben dit), que enarborava i ager-
manava banderes islamistes i es-
panyoles, vaig recordar una es-
broncada que li engaltà Javier So-
lana, en la seva època de minis-
tre d’Afers Exteriors, a un direc-
tor general que va acabar ambun
lacònic i demolidor: “En diplo-
màcia es pot fer quasi de tot
menys el ridícul, qui no hi sap es-
tar millor que no hi vagi”.No va
caler cessar-lo, va dimitir. Però ai-
xò ja no es porta.

PEPMÒDOL
MYWAY

Lladresdenotícies
ELSAGREGADORS de notíci-
es són aquelles pàgines web
–Google News és el cas més fa-
mós, però no l’únic– l’activitat
empresarial de les quals consis-
teix a copiar,mitjançant un pro-
grama informàtic denominat ro-
bot, les notícies que apareixen
a les pàgines dels diaris i les ex-
hibeixen en el seu propi espai
virtual.A canvi, diuen, oferei-
xen al diari visibilitat i més pu-
blicitat en la mesura que el ma-
jor nombre de visites genera
més ingressos publicitaris. Els
primers a creure’s aquesta fal·là-
cia dels lladres de notícies van
ser els mateixos editors de dia-
ris, seduïts per la pelegrina te-
oria que a internet tot és gratis
(que l’hi preguntin aTelefónica)
i que l’única supervivència eco-
nòmica és la que concedeix la
venda d’anuncis a la web. És clar
que, gràcies a la gegantina po-
sició de domini al mercat publi-
citari d’internet, Google ven a
uns preus que fan inviable el ne-
goci dels seus competidors-víc-
times.

A mesura que aquesta teoria
s’ha desmentit, els editors eu-
ropeus han demanat als seus go-
verns que adoptin mesures de
protecció de la propietat in-
tel·lectual en l’àmbit de la pro-

ducció periodística. Per fi el Go-
vern espanyol ha imitat els seus
col·legues continentals (França
i Alemanya) i ha aprovat un
avantprojecte de llei pel qual
obliga els agregadors de notí-
cies a negociar amb els editors
un preu raonable per la utilitza-
ció que fan de les notícies pro-
pietat dels diaris. Mai és tard i
és possible que, amb mesures
legislatives i una mica de valen-
tia per part dels editors, se sal-
vi finalment la llibertat d’infor-
mació.

JUANCAL
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Els editors europeus

han demanat als seus

governs que adoptin
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agregadors de notícies
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