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Sense sopa, sense
foc, sense medecina
Jordi Panyella

La cosa funciona com una cadena de transmissió, i si
falla una baula, potser encara aguanta perquè la resta
fan l’esforç d’allargassar-se; però si en fallen dues, la
situació ja comença a ser molt precària, i si el problema és en tres baules, la catàstrofe està assegurada.
Això és el que passa a moltes cases, on la pobresa comença afectant el règim alimentari; sense diners sufi-

cients per pagar la factura energètica, no es pot cuinar
un àpat en condicions. La mateixa falta de recursos
provoca després que en aquella casa s’hi passi fred, i
passar fred i gana a casa és una experiència terrible.
Producte d’això emmalaltir és inevitable, però aleshores cau la tercera baula, la que condueix a la catàstrofe: ni medecines tenen dret a tenir els pobres?
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Cocarmi va presentar ahir la recollida de signatures per modificar el copagament ■ ACN

Desesperació entre
els discapacitats pel
nou copagament
a Demanen que les persones dependents tinguin diners per a
despeses a Usuaris de residències han de pagar 1.300 euros
Sònia Pau
BARCELONA

Més de 300 farmàcies
participen en la vuitena
recollida solidària de
medicaments ■ ELISABETH MAGRE

farmàcies: nosaltres tenim necessitats i ells, els
contactes”, diu Pérez, que
relata com molts avis han
de mantenir fills i néts, i
recorda que en els seus
pisos per a persones amb
drogodependència o sida
n’hi ha que no tenen cap
ingrés. “Cremes dermatològiques, llàgrimes per als
ulls, laxants, antigripals i
mucolítics –indica– són
productes quotidians que
aquestes persones no poden assumir.”
Un cas habitual que
cobreix la Creu Roja és el
de menors asmàtics als
quals el pediatre recomana una vacuna d’un preu
elevat que el sistema de salut no cobreix. ■

Recollida de medicaments en marxa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’ONG Banc Farmacèutic ha
organitzat per vuitè any una
recollida de medicaments
per abastir les entitats socials que atenen persones
sense recursos. Fins dissabte, 374 farmàcies tenen instal·lat un punt de recollida i
s’intentarà arribar als 25.000
medicaments, uns 3.000
més que l’any passat. “Són
fàrmacs molt bàsics com els
antisèptics, per fer cures; mucolítics; medicaments per als
refredats; analgèsics; cremes
dermatològiques, o bé productes sanitaris com ara gases, esparadraps i termòmetres”, explica la coordinadora

de la campanya, Marta Seda.
Entre els principals col·lectius
que se’n beneficiaran, hi ha
les persones sense sostre,
amb drogodependències,
amb malalties psíquiques i
famílies joves amb infants.
Dissabte al matí se n’havien
recaptat 14.000 unitats.
És evident que la crisi
afecta la salut de les persones, tot i que és complicat
posar-hi xifres. Ho ha fet la
Creu Roja, que amb l’últim
informe de l’Observatori de
Vulnerabilitat va demostrar
que el 76% dels seus usuaris
admeten que la crisi els ha
malmès la salut.

Les persones amb discapacitat estan acostumades a no tenir-ho fàcil, però no estan disposades a
acceptar situacions que
veuen “injustes”. L’última
mala notícia és una nova
ordre de copagament, que
per ara afecta els usuaris
de residències. La novetat
és que s’incorpora el patrimoni entre els criteris
per establir el copagament
que ha d’afrontar l’usuari
de tal manera que n’hi ha
que amb una prestació de
600 euros mensuals n’han
de pagar 1.300 i molts que
es quedaran amb 130 euros per passar el mes.
El Comitè Català de Representants de Persones
amb Discapacitat (Cocarmi) rebutja aquest copagament de serveis de la llei de
la dependència i recorda
que només Catalunya i el
País Valencià han començat a posar-lo en marxa.

Les frases

—————————————————————————————————

“No és just. Volen
que ens tornem a
quedar tancats a casa
i que perdem drets
conquerits fa anys”
Isabel Juscafresa

VIU EN UNA RESIDÈNCIA A GIRONA
—————————————————————————————————

“Si he de pagar 1.300
euros al mes, hauré
de tornar a casa
i tornar a dependre
de la família”
Raquel Blanca

VIU EN UNA RESIDÈNCIA A GIRONA

“És un model confiscatori
de copagament”, va denunciar ahir el president
de la federació, Antonio
Guillén, que va demanar a
Benestar Social que obri
un diàleg amb el sector per
replantejar els números.
Una de les persones que
ja han rebut la carta amb
el que haurà de pagar és
Raquel Blanca, que té 30

anys i viu en una residència a Girona. Té una lesió
medul·lar causada per un
accident de trànsit quan
en tenia 19 i cobra 600 euros al mes. En paga 305
per la residència i n’haurà
de pagar 1.300, perquè a
l’hora de fer els càlculs
compten la indemnització
de l’accident. “Em veuré
obligada a tornar a casa.
Perdré l’autonomia que
he guanyat i tornaré a dependre de la família”, es
lamenta. Isabel Juscafresa també viu en una residència a Girona i l’han informat que li quedaran
130 euros. “No en tinc ni
per pagar el taxi per anar
al metge –es queixa– i és
evident que no podré tenir vida social.”
Cocarmi s’afegeix a la
campanya de recollida de
firmes per presentar una
ILP al Congrés en què reclamaran uns criteris clars
i justos per fixar el copagament. El lema és No al copagament confiscatori. ■

