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Entitats i residències, en suspens
per l’augment del copagament
Els pressupostos del 2014 preveuen una reducció del finançament públic

Imatge d’arxiu d’una residència d’ancians de Lleida.

SEGRE

“Anem enrere”, va afirmar Ro-
da, amb referència al fet que fa
anys ja funcionava aquesta me-
na de copagament.“Amb la llei
de la Dependència tot va canvi-
ar perquè semblava que hi ha-
via diners per a tothom, però
després s’ha vist que no és així.

Si el Govern central no aporta
diners, la Generalitat ha de trau-
re’ls d’algun lloc”, va afegir.

A més d’una reforma del co-
pagament, que fins ara només es
basava en el nivell de renda dels
usuaris, la Generalitat també
prepara una ordre que tindrà en
compte el patrimoni a l’hora de
determinar la capacitat econò-
mica dels usuaris. “Una cosa és
el patrimoni i una altra és el ren-
diment que dóna aquest patri-
moni”, va afirmar Crespo. “Hi
ha molta gent gran que té casa i
no en trau cap rendiment”, va
afegir.

PATRIMONI

El 2014 es tindrà en

compte el patrimoni per

determinar la capacitat

econòmica dels usuaris

Benestardiuque
el copagament
sols afectarà les
rendesmésaltes

■ La consellera de Benes-
tar Social, Neus Munté, va
minimitzar els efectes de
la pujada del copagament
dels serveis socials i va as-
segurar que els canvis que
es faran“només afectaran
aquelles persones que ja
estiguin pagant l’import
màxim establert en la car-
tera de serveis socials, que
actualment és del 4,5 per
cent”. Munté va afirmar
durant la seua comparei-
xença en la comissió de
Benestar del Parlament
que “aquesta modificació
només afecta les rendes
més altes. La resta d’usu-
aris continuarà aportant el
mateix”. Munté també es
va referir a la nova ordre
que es basarà en el patri-
moni dels usuaris. “No es
tindrà en compte la resi-
dència habitual, excepte
quan la persona benefici-
ària passi a disfrutar d’un
servei residencial i sempre
que al domicili no hi vis-
qui cap persona al seu càr-
rec”, va afegir.

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ Les residències de gent
gran, discapacitats i les entitats
socials que els donen servei tor-
nen a estar en suspens després
que el departament de Benestar
Social i Família de la Generali-
tat anunciés que els pressupos-
tos per al pròxim 2014 preve-
uen una reducció del finança-
ment públic dels serveis socials.
Això es tradueix en un augment
del copagament per part dels
usuaris. El que queda per veure
és com i a qui afectarà.

Si bé la Generalitat trau ferro
a l’assumpte i afirma que la re-
forma només s’aplicarà a les ren-
des més altes (vegeu el desglos-
sament), les entitats i residènci-
es es queixen de la falta d’infor-
mació davant d’aquesta nova ti-
sorada. La presidenta de les En-
titats Catalanes d’Acció Social
(ECAS),Teresa Crespo, va ex-
pressar ahir a aquest diari la se-
ua preocupació per aquesta re-
forma. “No sabem com queda-
rà realment, però un augment
en el copagament ha d’estudiar-
se molt bé perquè no afecti la
població més feble. El Govern
ha de garantir els serveis públics
de forma igualitària per a tot-
hom”, va afirmar. Per la seua
part, el delegat a Lleida de l’As-
sociació Catalana de Recursos
Assistencials, Ricard Roda, va
explicar que aquest 2014 s’abai-
xarà encara més el pressupost.

Magical acull la
quarta edició de
LleidaDrone

TECNOLOGIA

❘LLEIDA ❘ El Magical Media aco-
llirà el pròxim dia 14 de de-
sembre la quarta edició de
Lleida Drone. En la trobada
es duran a terme presentaci-
ons de diverses empreses que
ofereixen serveis de vídeo i
fotografia amb drones (avi-
ons no tripulats).També es-
tan previstes demostracions
de vols amateurs i professio-
nals. En paral·lel, es durà a
terme la Retro Consoles
Party, una activitat per recu-
perar les consoles de video-
jocs antigues, i el tercer Co-
de and Beer sobre aplicaci-
ons de Google.

Llaràs, president
dels forners
catalans

GREMIS

❘ LLEIDA ❘ El president del Gre-
mi de Forners de lesTerres de
Lleida, Manel Llaràs, ha es-
tat escollit president de la Fe-
deració Catalana d’Associa-
cions de Flequers per un pe-
ríode de tres anys. Entre els
objectius del nou president
dels forners catalans es troba
constituir laTaula del Pa en-
tre les diverses administraci-
ons i actualitzar el decret de
comercialització i venda
d’aquest producte bàsic. Un
altre dels objectius que té és
apostar per les escoles de for-
mació.

Les infeccions
de sida i el
rebuig social
nobaixen

SALUTDIAMUNDIAL

Unmoment de la lectura del manifest, ahir a la plaça Paeria.

❘ LLEIDA ❘ El nombre d’infeccions
pelVIH a Ponent es manté esta-
ble en els últims anys (des del
2007 s’han detectat 205 nous
casos), segons va afirmar ahir
president de l’associacióAntisi-
da Lleida, Joan Fibla, amb mo-
tiu de la celebració del DiaMun-
dial d’aquesta malaltia. La pla-
ça Paeria va acollir la lectura
d’un manifest i diverses perso-
nes van confeccionar el lema Per
una societat moVIHlitzada.“A
diferència dels avanços en el
tractament de la malaltia, la ba-
talla que continuem perdent és
la del rebuig social”, va explicar
Fibla, i va remarcar la importàn-
cia de la prevenció. “Qualsevol

ITMAR FABREGAT

persona és susceptible d’infec-
tar-se, de manera que la lluita
contra elVIH és una lluita de to-
ta la societat”, va afegir. Fibla va
valorar de forma positiva l’anun-
ci del conseller de Salut, Boi
Ruiz, de destinar una partida es-

pecífica del pressupost a la llui-
ta contra elVIH, encara que va
afegir que espera que aquest
anunci es concreti commés avi-
at millor.Antisida va instal·lar
ahir taules divulgatives en diver-
sos punts de Lleida.

Lleida celebra el Dia
Mundial del VIH

ENPRIMERAPERSONA

María
AFECTADA PEL VIH

«No s’acaba
elmón quan
tens el VIH»

■ María és una lleidatana
de 48 anys a qui van diag-
nosticar elVIH l’any 2001.
“Al començament t’enfon-
ses, però després d’adones
que pots portar una vida
normal amb la medicació
adequada”, explica.

María no es cansa de re-
petir que el més important
és la prevenció, però, en
cas de rebre un diagnòstic
positiu, recomana posar-
se en mans de professio-
nals. “Els meus familiars
i amics ho van acceptar bé,
però encara queda molt
camí per recórrer per des-
estigmatitzar la sida”, con-
clou.

Lanotícia a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


