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Des que el Govern de la Generalitat va crear, el 1988, un departa-
ment específic per als afers socials _que llavors es deia de Benestar
Social_, un total de quatre conselleres i un conseller s'han fet càrrec
de dirigir-lo, tot i que el nom hagi anat variant i s'hagi modificat pel
de Benestar i Família _del novembre de 1999 al desembre del 2006_

i el d'Acció Social i Ciutadania, que és com es coneix actualment i des
de l'inici de la vuitena legislatura del Parlament. Amb tot, l'únic home
que ha encapçalat el Departament, Antoni Comas, ho va fer durant
més temps _onze anys i mig_ que el que fins avui sumen totes juntes
les quatre conselleres que el van succeir: Irene Rigau, Anna Simó,
Carme Figueras i Carme Capdevila.

En les entrevistes que es reprodueixen a continuació, les persones
que han dirigit les polítiques socials de l'autogovern català i qui ho fa
en aquests moments, la consellera Carme Capdevila, reflexionen al
voltant de les grans qüestions plantejades durant el seu mandat i també
sobre els reptes socials actuals. Repassen l'evolució que han experi-
mentat les polítiques socials i analitzen les expectatives que té plante-
jades avui l'estat del benestar amb legislacions com la nova Llei de ser-
veis socials catalana i l'anomenada Llei de la dependència, d'àmbit esta-
tal. És, doncs, una mirada a l'acció social en perspectiva, que també
mira el present i es projecta cap al futur, defugint volgudament la polè-
mica partidista.

Entrevistes: VViicceennçç  RReellaattss  ii  CCaassaass
Fotografies: IIvvaann  GGiimméénneezz  CCoossttaa

L'acció social
en perspectiva
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Antoni  Comas  i  Balldellou (Barcelona, 1934), economista, va ser conseller de
Benestar Social del juliol de 1988 al novembre de 1999.També havia estat regidor de
CiU a Barcelona i va ser diputat al Parlament.Actualment està jubilat i retirat de la pri-
mera línia política, però es manté vinculat a CDC com a militant de base. Col·labora
activament com a voluntari en diverses entitats socials i és vicepresident de la
Federació de Cristians de Catalunya.

Irene  Rigau  i  Oliver (Banyoles, 1951), llicenciada en psicologia, va ser consellera de
Benestar i Família entre el novembre de 1999 i el desembre de 2003, després d'haver
ocupat diversos càrrecs al Departament d'Ensenyament. Actualment és diputada al
Parlament, portaveu de CiU a la Comissió d'Educació i presidenta de la Comissió par-
lamentària d'Estudi de la Situació de la Discapacitació a Catalunya.

Anna  Simó  i  Castelló (Els Alamús, 1968), llicenciada en filologia catalana, va ser con-
sellera de Benestar i Familia del desembre del 2003 al maig del 2006.Abans havia estat
secretària nacional de Política Social d'ERC i regidora a l'Hospitalet de Llobregat.
Actualment és diputada i portaveu adjunta del grup republicà al Parlament i vicesecre-
tària d'Acció Política d'Esquerra.

Carme  Figueras  i  Siñol (Molins de Rei, 1955), diplomada en físiques, va ser conselle-
ra de Benestar i Família del maig al desembre de 2006. Va ser regidora de Molins de
Rei pel PSC entre el 1983 i el 2006 i ha estat diputada al Parlament les quatre últimes
legislatures. Ara és portaveu adjunta del grup socialista a la cambra, presidenta de la
mesa de la Comissió de Salut i membre de l'executiva del PSC.

Carme  Capdevila  i  Palau (La Floresta, 1954), llicenciada en ciències, habilitada com
a educadora social, és l'actual consellera d'Acció Social i Ciutadania.Té una llarga expe-
riència professional en el camp de la protecció a la infància. Va ser regidora de Sant
Hilari Sacalm per ERC, partit del qual va ser vicesecretària general d'Acció Política.
Diputada al Parlament des del 2003, la legislatura passada va presidir la Comissió de
Política Social de la Cambra.
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VVoossttèè  ttéé  ll''hhoonnoorr  dd''hhaavveerr  eessttaatt  eell
pprriimmeerr  ccoonnsseelllleerr  ddee  BBeenneessttaarr  SSoocciiaall  ii
eell  qquuee  mmééss  vvaa  eessttaarr  eenn  eell  ccààrrrreecc  __oonnzzee
aannyyss  ii  mmiigg,,  ddeess  qquuee  eess  vvaa  ccrreeaarr  eell
DDeeppaarrttaammeenntt  aa  mmiittjjaannss  ddee  11998888  ii  ffiinnss
aall  nnoovveemmbbrree  ddee  11999999..  CCoomm  eess  vvaa
oorrggaanniittzzaarr  llaa  ccrreeaacciióó  dd''uunn  ddeeppaarrttaa-
mmeenntt  eessppeeccííffiicc  ppeerr  aa  aaffeerrss  ssoocciiaallss??

La Conselleria va començar el
juliol de 1988 agafant competències
de vuit departaments diferents, però
abans ja s'havia fet feina. Del 1980 al
1988, la majoria de les competències,
les de serveis socials, estaven a
Sanitat, sota la responsabilitat del
conseller Josep Laporte. En aquella
primera etapa es va fer molta feina,
començant per obtenir les competèn-
cies de l'Estat i lluitar per un finança-
ment just, que no es va aconseguir,
però s'hi va lluitar molt. En aquells
moments, el finançament de tota la

Generalitat, l'Estat el feia en funció
del cost dels serveis que tenia assu-
mits. Com que en serveis socials
l'Estat havia fet molt poques coses a
Catalunya durant el franquisme i el
postranquisme, teníem un finança-
ment absolutament deplorable.
D'escoles i hospitals n'hi havia, però
de residències, molt poques. Em
sembla que llavors se'n van transferir
cinc de grans i alguna de petita...
Aquests eren els diners que arribaven
de l'Estat i va caldre posar-ne treient-
los d'altres llocs _de carreteres o d'on
fos, perquè llavors jo encara no era al
Govern_ i procurant assumir compe-
tències que no es tenien, com les de
discapacitats. Els primers vuit anys
del doctor Laporte van ser destinats a
obtenir i ordenar les competències.
La primera Llei de serveis socials,
aprovada per unanimitat el 1985 i que

ha regit fins ara, la va presentar el
conseller Laporte en la segona legis-
latura. Nosaltres vam haver de donar
vida a aquesta Llei, completant-la
amb altres normes sectorials __per a
discapacitats, de barreres arquitectò-
niques, el programa “Vida als anys” de
gent gran, etc. Abans de crear-se el
Departament ja s'havia treballat molt
i bé.

II  ddee  llaa  sseevvaa  eettaappaa  ddee  ggeessttiióó,,  qquuiinneess
pprriioorriittaattss  eenn  ddeessttaaccaarriiaa??  CCoomm  llaa  ddeeffii-
nneeiixx??

Les nostres prioritats eren aconse-
guir les competències que ens falta-
ven i fixar uns principis de gestió. El
primer principi era aconseguir que
tot el que féssim tendís a la universa-
litat; això que ara s'ha fet i que caldrà
veure com funcionarà econòmica-
ment. Res del que es va fer dificulta-

ANTONI COMAS:
“Si l’actuació social no pensa

molt en la reinserció, no hi haurà
mitjans per atendre-ho tot”
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va el camí cap a la universalització
dels serveis socials. El segon era tre-
ballar conjuntament amb la societat
civil. Partint d'on partíem, no s'hau-
ria avançat com es va fer en el camp
dels discapacitats o de la gent gran
sense la participació de la societat
civil, que hi treballava bé i ajuntàvem
esforços. En aquests dos àmbits
Catalunya era un referent internacio-
nal, i així ho vaig poder constatar en
el camí conjunt que fèiem amb les
regions anomenades Quatre motors
d'Europa (Llombardia, Waden
Wurtemberg, Rhone Alps i
Catalunya). Un tercer aspecte pel
qual vam lluitar molt _i que potser
actualment no es considera tant_ era
el d'anar cap a la integració o inserció
de la persona sempre que es pugui. És
bàsic atendre la gent gran i els disca-
pacitats, però el xec sol no funciona.

NNiinnggúú  nnoo  ppllaanntteejjaa  rreeppaarrttiirr  xxeeccss
iinnddiissccrriimmiinnaaddaammeenntt......

Avui hi ha molta gent que es queda
sense feina als cinquanta anys, per una
crisi industrial o un procés de preju-
bilació, i cal treballar per tornar-la a
inserir i fer que se senti realitzada, i
això no es fa prou.Això val també per

a un drogoaddicte o un exreclús que
s'ha de reinserir. La feina dels serveis
socials no és fer caritat, i els xecs, si
van sols i sense inserció, són la caritat
d'abans però tecnificada. A més, si no
es fa una actuació social que pensi
molt en la reinserció de la persona a
la societat, tampoc no hi haurà mit-
jans econòmics per atendre-ho tot.
L'actual sistema econòmic cada dia
deixa gent al carrer i si es vol fer una
actuació social de cara al segle XXI

amb respecte i afecte a la persona, cal
reprendre la línia de cercar la inser-
ció. Quan vam crear el salari social, la
renda mínima d'inserció, remarcà-
vem molt que la gent que el cobrés
fes un esforç per tornar a inserir-se.
Encara que no s’assolís del tot, l'es-
forç hi havia de ser. No es pot conver-
tir en un simple sou...

LLaa  nnoovvaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  eess
pprrooppoossaa  uunniivveerrssaalliittzzaarr  ll''aaccccééss  aallss  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss,,  ggaarraannttiinntt-llooss  aa  ttootthhoomm,,
nnoo  ssoollss  aallss  sseeccttoorrss  eexxcclloossooss..  CCoomm  llaa
vvaalloorraa??  

Això queda molt bonic però jo no
em vaig atrevir mai a plantejar-ho en
una llei perquè es requereixen molts i
molts diners. La Llei de la depen-

dència hi pot ajudar, però jo, com el
ministre Solbes, crec que cal fer molt
bé els números abans. Costa molt poc
de posar-ho en una llei, però cal
veure com es finança.

LLaa  LLlleeii  pprreevveeuu  eell  ccooppaaggaammeenntt  ppeerr  aa
lleess  ppeerrssoonneess  ddee  rreennddeess  mmééss  aalltteess......

Això, d'alguna manera, ja ho vam
iniciar nosaltres amb els acolliments
residencials de gent gran, que es cos-
tejaven amb una part de la pensió que
cobrava la persona usuària. També es
mirava els béns que tenia la família
perquè no podíem fer-nos càrrec de
cuidar el vell i que resultés que els
seus parents se li quedessin el patri-
moni. Això del copagament ja es va
començar a fer llavors i potser s'hau-
rà de fer en moltes més coses... Hi ha
qui diu que la sanitat també hi haurà
d'entrar. El copagament està molt bé,
però, tot i així, finançar els serveis
socials serà molt car.

LLaa  LLlleeii  ss''aapplliiccaarràà  ddee  mmaanneerraa  qquuee
nnoommééss  eess  ttiinnddrraann  eenn  ccoommppttee    iinnggrreess-
ssooss  ppeerrssoonnaallss  ddee  ll''uussuuaarrii  ii  nnoo  eellss  ffaammii-
lliiaarrss..  HHoo  ccoonnssiiddeerraa  uunn  aavveennçç??

Jo hi estic d'acord, però en serveis
socials costa poc fer un discurs fàcil.
Perquè hi ha moltes famílies i fills
que  fan donar en vida els béns als
vells. En un moment determinat vaig
prohibir que entressin notaris a les
residències sense permís, perquè
quan els tenen ben desplomats els
deixen allà... Quan vaig començar a
ser conseller, les residències que ens
va passar l'Estat totes eren de gent

ANTONI COMAS  DIÀLEGS

“La feina dels serveis socials no és fer caritat, i
els xecs, si van sols i sense inserció, són la caritat
d'abans però tecnificada.” 



“S'ha de treballar pels
valors bàsics que fan la
persona responsable de

si mateixa i del seu
paper en la societat.”
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vàlida, no n'hi havia d'assistides. Per
què? Perquè la gent es moria en
general sent vàlida, un fet que va
començar a canviar de seguida i que
ens va obligar a fer-les totes assisti-
des. El cervell  és l'element que més
s'ha ressentit de l'allargament de la
vida i per això més del 50% dels
usuaris de les residències són perso-
nes amb demències, molt fràgils i
vulnerables. Per tant, considero que
costa molt poc dir que les famílies no
han de pagar, però no totes les famí-
lies són iguals. Una cosa és tractar la
persona que no té béns, de la qual
s'ha de cuidar la col·lectivitat, i una
altra cosa és que a aquella persona li
hagin buidat els béns, se n’aprofitin
uns quants i l'hàgim de cuidar entre
tots. I axò passa, eh?

CCoomm  vveeuu  llaa  pprreetteennssiióó  qquuee  lleess  ccllaass-
sseess  mmiittjjaanneess  ttiinngguuiinn  aaccccééss  rreeaall  aallss  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss  ppúúbblliiccss??

En la meva època això ja es donava
perquè no es discriminava ningú,
encara que, segons la renda que es
tenia, s'havia de pagar més. La quota
de cada vell que ingressàvem en una
residència era en funció de les seves
rendes bàsicament. Les rendes dels
fills també es consideraven quan
cobraven per sobre de 500.000 pes-
setes al mes o tenien molts béns. Em
sembla recordar que ningú havia de
pagar el cost de la residència dels
seus pares si no cobrava més d'un
milió de pessetes, que en aquell
temps era molt. Això es va començar
a fer així. No és que la gent amb ren-

des no tan baixes no s'atenguessin;
s'atenien igual però el que havien de
pagar no era exactament el mateix.

VVoossttèè  ppaarrllaa  ddee  llaa  nneecceessssiittaatt  dd''uunnaa
ccoonncceeppcciióó  iinntteeggrraall  ddee  lleess  ppoollííttiiqquueess
ssoocciiaallss,,  qquuee  eenn  bbuussqquuii  llaa  iinnsseerrcciióó..  DDee
ffeett,,  aarraa  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss  tteenneenn
ccoomm  aa  oobbjjeeccttiiuu  uunnaa  vviissiióó  mmééss  gglloobbaall  ii
pprreevveennttiivvaa  qquuee  nnoo  ppaass  ffooccaalliittzzaarr
nnoommééss  eellss  sseeccttoorrss  aaffeeccttaattss  mmééss  eessppee-
ccííffiiccss..  CCoommppaarrtteeiixx  aaqquueessttaa  iiddeeaa??

La prevenció sempre és molt
important en qualsevol cosa, però
quan el problema ja hi és _la drogo-
addicció, la disminució..._ bé s'ha de
tractar. Es pot pretendre que els vells
siguin el màxim d'autònoms possible,
però quan no ho són s'han de tractar.
La prevenció està bé, però no s'ha de
fiar tot a la prevenció perquè els pro-
blemes existeixen.

EEnn  ttoott  ccaass,,  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss
ss''hhaann  ddee  ddiirriiggiirr  aa  ttootthhoomm  oo  nnoommééss  aallss
sseeccttoorrss  eenn  ppeerriillll  dd''eexxcclluussiióó??

S'han de dirigir a tothom, i no és
veritat que abans no es fes així. En el
cas dels discapacitats no es mirava la
renda, s'atenia a tothom per anar als
tallers ocupacionals, per exemple.
També en el cas de la gent gran. Fos
quina fos la seva situació, no quedava
desatesa. És cert que en l'etapa ante-
rior a la meva i quan es va crear el
Departament, les residències públi-
ques bàsicament eren per a gent indi-
gent o de rendes pràcticament inexis-
tents, però això va anar canviant.

VVoossttèè  hhaa  ccoonnttiinnuuaatt  vviinnccuullaatt  eenn  qqüüeess-
ttiioonnss  dd''aacccciióó  ssoocciiaall  ccoomm  aa  vvoolluunnttaarrii  ii
pprroommoovveenntt  ààmmbbiittss  ddee  rreefflleexxiióó  ssoobbrree  eell
tteemmaa..  QQuuiinneess  ccoonncclluussiioonnss  nn''hhaa  ttrreett  ddee
ccaarraa  aall  ffuuttuurr  ddee  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss??

ANTONI COMAS  DIÀLEGS
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La reflexió és que un país sense
valors té poques solucions des de tots
els punts de vista. El discurs de
Sarcozy a França, el comparteixo, en
aquests temes, no en d'altres. Ens
hem dedicat molt temps a llençar els
valors per la finestra. Hem considerat
que la família era qualsevol cosa i es
fumien del president Pujol quan pro-
pugnava els valors familiars. A vega-
des hi havia crítiques quan es deia que
els primers responsables dels fills són
els pares... En la nostra societat d'avui
es parla molt més de drets que de
deures _que en volem pocs_ i es dei-
xen de banda els valors de l'esforç, la
tenacitat, les obligacions. Un dels dies
més tristos de la meva vida va ser
quan, a instàncies meves com a conse-
ller i d'acord amb el Departament de
Justícia, el Parlament va haver de
modificar el Codi civil català per dir
que no tan sols eren responsables els
pares respecte dels fills, sinó també
els fills respecte dels pares. Haver de
posar això en una llei és trist, però a
mi cada divendres _suposo que ara
deu passar igual_ m'abandonaven una
colla de vells al carrer _normalment
en una sala d'urgències, però també
en qualsevol altre lloc_ o en temps de
vacances ens deixaven vells de qualse-
vol manera. La Llei es va aprovar per
unanimitat, va ser un èxit, però el
motiu era ben trist. La qüestió dels
valors crec que ha de ser molt impor-
tant i cal buscar valors àmpliament
compartits, perquè una societat
sense valors no va enlloc ni nacional-
ment ni socialment.

CCaalleenn  vvaalloorrss,,  ppeerròò  ssii  nnoo  hhii  hhaa
rreeccuurrssooss  ii  pprreessssuuppoossttooss  ssoocciiaallss......    

És evident que si no hi ha recursos
no hi ha res, però moltes vegades amb
pocs recursos s'han fet coses impor-
tants, mentre que, en d'altres, s'han
dedicat molts recursos que s'han
esvaït. Els recursos hi han de ser i
tenim la sort de viure en un món en
què els recursos hi són. Els valors
essencials han de començar per l'edu-
cació dels infants, les famílies i l'esco-
la. Quan era regidor recordo haver-
me queixat que es parlés dels mestres
com de treballadors de l'ensenya-

ment. Per mi un mestre és un mestre,
un periodista un periodista, un cape-
llà un capellà i un pare un pare. Cal
dir les coses pel seu nom, perquè
defineixen molt. Els pares no han de
ser amics dels fills, sinó pares. S'ha de
treballar pels valors bàsics que fan la
persona responsable de si mateixa i
del seu paper en la societat. El poti-
poti no va enlloc.

VVoossttèè  ccoomm  aa  ccoonnsseelllleerr  vvaa  iinnttrroodduuiirr
eell  ssaallaarrii  ssoocciiaall,,  llaa  rreennddaa  mmíínniimmaa  dd''iinn-
sseerrcciióó  PPIIRRMMII,,  ii  aarraa  ssoovviinntt eess  ppaarrllaa  ddee
llaa  nneecceessssiittaatt  dd''aavvaannççaarr  ccaapp  aa  uunnaa  rreennddaa

ddee  cciiuuttaaddaanniiaa..  CCoomm  hhoo  vveeuu??
Ho veuria bé sempre que no es dei-

xés de banda la inserció de la perso-
na, perquè no ens hem d'acostumar a
tenir drets i no deures. Qui rep un
salari social, té el deure de fer el que
pugui _encara que moltes vegades no
pugui fer res_ per sortir d'aquesta
situació, tornar-se a inserir en la
societat i valer-se per si mateix. En
cas contrari, es pot entrar en el camí
pervers de l'estat del benestar. En la
meva època ja havíem detectat que hi
havia discapacitats físics a qui no els
interessava el treball que se'ls oferia

perquè no els compensava amb la
prestació d'invalidesa. El salari social
que vam crear era bàsic i posava l'ac-
cent a estar condicionat a un procés
d'inserció, encara que haig d'admetre
que en alguns casos es produïen
alguns efectes perversos. Això ho he
vist més clar no sent conseller... Cal
exigir que qui rep un ajut de la socie-
tat faci els esforços per tornar a val-
dre's per si mateix i ser útil a la socie-
tat.

QQuuee  llaa  ggeenntt  ggrraann  ppuugguuii  eennvveelllliirr  aa
ccaassaa  sseemmpprree  hhaa  eessttaatt  uunn  ggrraann  rreeppttee..

DIÀLEGS  ANTONI COMAS

“L'Estatut anterior ja ens donava competències
exclusives en matèria social i el nou ara encara
ens ens dóna més i, per tant, s'hauria d'acabar
aquesta broma de mal gust que ens les limitin.” 
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NNoovveess  lllleeiiss  ccoomm  ll’’aannoommeennaaddaa  ddee  llaa
ddeeppeennddèènncciiaa  hhoo  ffaarraann  ppoossssiibbllee??

Ho pot fer més possible, però no
serà sempre fàcil ni possible. Abans
no s'arribava a la situació degradada a
què avui arriba una persona gran.
Vivim més anys però els últims són
molt més durs. I no hi ha en les famí-
lies la disponibilitat de temps ni els
coneixements tècnics per cuidar cer-
tes anomalies mentals. Ningú vol anar
a una residència i s'ha de procurar
l'envelliment a casa, però el suport
pluridisciplinari a casa no sempre serà
possible amb certes malalties i caldrà
ingressar els malalts.

VVoossttèè  jjaa  rreeccllaammaavvaa  eell  ttrraassppààss  ddee
ll''IIMMSSEERRSSOO  aa  mmiittjjaannss  ddeellss  nnoorraannttaa..  AA
CCaattaalluunnyyaa  llii  ffaalltteenn  ccoommppeettèènncciieess  ppeerr
ffeerr  uunneess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss ppootteennttss??

Falten competències en vellesa i en
altres camps com el de la immigració,
que és tot un altre repte, que s'ha fet
més gran del que jo preveia. L'Estatut
anterior ja ens donava competències
exclusives en matèria social i el nou
ara encara ens ens dóna més i, per
tant, s'hauria d'acabar aquesta broma
de mal gust que ens les limita.

LLaa  iimmmmiiggrraacciióó  eerraa  iinncciippiieenntt  qquuaann
vvoossttèè  eerraa  aall  GGoovveerrnn  ii  aavvuuii  ssuuppoossaa  uunn
1122-1133%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  ccaattaallaannaa..  QQuuèè
ccrreeuu  qquuee  ccaall  pprriioorriittzzaarr  eenn  aaqquueesstt
ààmmbbiitt??

Crec que la immigració se'ns n'ha
anat de les mans. Aquí hi cap tothom
que vulgui venir a fer d'aquest el seu
país, però hi ha de venir disposat no

tan sols a reclamar drets, sinó a veure
que va a una societat que té els seus,
de drets. Moltes vegades sembla més
una repoblació que no un procés
d'immigració, i això s'ha de vetllar,
amb un major control d'entrada. La
terra és de tots i no es pot tancar,
però la immigració s'ha de regular i
no pot arribar de qualsevol manera.
Els països que els darrers anys han
treballat molt la qüestió, tots consi-
deren que cal la immigració però
regulant bé la que necessiten i la que
no. Perquè si un dia arriba un cicle
econòmic recessiu tindrem molts
problemes. La immigració s'ha d'assu-
mir, hi sóc favorable, però s'hi han de
posar pautes.

QQuuiinn  ppaappeerr  hhaann  ddee  ffeerr  aavvuuii  lleess  eennttii-
ttaattss  ddeell  TTeerrcceerr  SSeeccttoorr  eenn  lleess  ppoollííttii-
qquueess  ssoocciiaallss??

Tenen un paper bàsic. Als vells, per
exemple, no se'ls pot separar de la
societat, de la mateixa manera que no
es pot transigir davant dels que recla-
men que no volen tenir al costat de
casa un taller per a discapacitats o un
centre per a drogodependents.
Aquesta concepció d'integració social
forma part dels valors, perquè els
vells i els discapacitats també aporten
aspectes positius a la societat. I si les
associacions de veïns i altres entitats
del barri s'hi impliquen, tot funciona
molt millor. Recordo que al barri de
la Sagrada Familia de Manresa l'asso-
ciació de veïns va crear una residència
de vells que la Generalitat ajudava i
en aquell barri no hi havia cap vell
abandonat ni amb problemes, perquè
la mateixa gent del barri responia. Si
la residència hagués estat de la
Generalitat no hauria anat així...

LL''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ppeerr  ttaanntt,,  hhaa  ddee
pprrootteeggiirr  mmoolltt  lleess  eennttiittaattss  dd''iinniicciiaattiivvaa
ssoocciiaall??

És clar. La política, l'ha de marcar
l'Administració, però la feina d'inte-
gració al barri que fan tantes entitats
_com la Fundació Santa Eulàlia de
l'Hospitalet_ al capdavant de residèn-
cies i centres de dia per a gent gran és
inestimable. La Generalitat no la
podria fer. Els serveis socials no
poden ser tractats només des de
l'Administració pública; d'això n'estic
convençut. El Tercer Sector és bàsic
per a la qualitat i la humanització per-
què hi ha coses que només es poden
fer des de la societat civil.
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VVoossttèè  vvaa  tteenniirr  aallgguunneess  ppoollèèmmiiqquueess
aammbb  aajjuunnttaammeennttss  ppeerr  eeqquuiippaammeennttss
ssoocciiaallss..  QQuuiinnaa  rreellaacciióó  ss''hhaa  dd''eessttaabblliirr
eennttrree  eell  GGoovveerrnn  ii  eellss  aajjuunnttaammeennttss??      

Vam tenir algunes polèmiques ali-
mentades per controvèrsies polítiques
que no tenien res a veure amb els ser-
veis socials. Ens retreien que teníem
casals i oficines de benestar social i el
Govern actual encara no ha aclarit ben
bé què en vol fer.Amb tot, vull recor-
dar que durant la meva gestió es van
traslladar als ajuntaments i consells
comarcals totes les competències d'a-
tenció primària en serveis socials. És
clar que hi ha d'haver un traspàs de
competències als ajuntaments, però
parlant de quins i com.

LL''ooppoossiicciióó  ll''aaccuussaavvaa  mmoolltt  ddee  ffeerr
cclliieenntteelliissmmee  aammbb  eellss  bbaarrrriiss..  HHoo  rreeccoorr-
ddaa??

Fa set anys que ja no sóc conseller i
crec que s'ha demostrat que tot això
era fals. Si algú creu que els líders veï-
nals podien ser manipulats, anava
fresc, eh? Sobretot els d'aquella època,
que eren de la línia dura. El que passa
és que si un és el conseller responsable
dels serveis socials, ha de ser als barris
i als centres que requereixen l'impuls
de l'Administració. Jo segueixo anant
discretament a la Mina i he de dir que
a segons quins barris s'hi veien pocs
responsables polítics abans i també
ara, excepte quan hi ha actes oficials. I
crec que per fer feina en un lloc s'ha
d'estimar, visitar i estar amb la seva
gent. Jo intentava complir amb la
meva obligació.

TTaammbbéé  vvaa  sseerr  ppoollèèmmiicc  qquuaann  vvaa  ddiirr
qquuee  aa  CCaattaalluunnyyaa  nnoo  hhii  hhaavviiaa  ppoobbrreess......
ii  rreessuullttaa  qquuee  eennccaarraa  nn''hhii  hhaa..

Haig de reconèixer que em vaig
expressar molt malament i va ser just
que em critiquessin per allò. Jo volia
dir que amb els índexs d'ingressos
que es valorava la pobresa, aquí n'hi
havia poca, però no em vaig explicar
bé. Contra la pobresa, el millor
també és treballar per la inserció. Un
programa amb el qual vam tenir èxit
va ser amb el de reallotjament dels
gitanos del campament de Riu Sec, a
Ripollet, en pisos de diferents barris.
S'obligava la gent a fer cursos de reci-
clatge durant dos anys perquè
poguessin tenir una professió. Allò es
va fer bé.Al barri de  Sant Cosme, del
Prat de Llobregat, també es va fer una
bona tasca en un pla de lluita contra la
drogoaddicció, perquè buscava que hi
hagués reinserció.

LLaa  ssoocciieettaatt  hhaa  vviissccuutt  uunnaa  pprrooffuunnddaa
ttrraannssffoorrmmaacciióó  eellss  ddaarrrreerrss  aannyyss  eenn  qquuèè
ss''hhaann  ffeett  ggrraannss  rreepptteess  ccoomm  eellss  ddee  ll''eenn-
vveelllliimmeenntt  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó,,  eell  ccrreeiixxee-
mmeenntt  ddee  llaa  iimmmmiiggrraacciióó  oo  lleess  ccrriissiiss
iinndduussttrriiaallss  ffrruuiitt  ddee  lleess  nnoovveess  tteeccnnoolloo-
ggiieess..  LLaa  ssoocciieettaatt  eessttàà  pprreeppaarraaddaa  ppeerr
aaffrroonnttaarr-llooss??

Certament, res no és igual de com
era fa cinc anys... I en la nostra societat
la gent jove patirà perquè està més pels
drets que pels deures. Ens ve gent
d'Europa que mentalment està més ben
preparada que la nostra joventut. Sense
esforç personal no hi ha res i em sembla
que la societat està massa adormida.

PPaarrttiicciippaa  ddeellss  mmaallss  aauugguurriiss  ddeellss  qquuee
ddiiuueenn  qquuee  ll''eessttaatt  ddeell  bbeenneessttaarr  eessttàà
aammeennaaççaatt??

Tal com l'estem muntant, si no hi
ha un treball de reinserció que possi-
biliti que determinats usuaris _dro-
goaddictes, alguns discapacitats, etc._

es tornin a defensar per si mateixos,
pot ser molt poc sostenible.

VViissttaa  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa,,  ccaannvviiaarriiaa
aallgguunnaa  ccoossaa  ddee  llaa  sseevvaa  ggeessttiióó  ccoomm  aa
ccoonnsseelllleerr??  

No vaig quedar gens content del
que la Conselleria va fer amb els
malalts mentals. Les dificultats venien
del fet que els centres estaven com-
partits amb les diputacions i no ens
vam acabar d'entendre mai, però el
cas és que no ho vam poder absorbir i
fer una política més potent de pre-
venció, tractament i suport a les famí-
lies. D'això és del que més m'acuso.
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VVoossttèè  vvaa  sseerr  ll''úúllttiimmaa  ccoonnsseelllleerraa  ddee
BBeenneessttaarr  ddeellss  ggoovveerrnnss  PPuujjooll,,  ddeesspprrééss
ddee  ttrreess  mmaannddaattss  sseegguuiittss  dd''AAnnttoonnii
CCoommaass,,  qquuee  vvaa  mmaarrccaarr  uunnaa  llíínniiaa  mmoolltt
pprròòppiiaa..  QQuuiinneess  pprriioorriittaattss  vvaa  vvoolleerr
ddoonnaarr  aa  llaa  sseevvaa  ggeessttiióó??

Atès que estàvem a les portes del
segle XXI, ens semblava adient, en
una nova etapa, redefinir la missió del
Departament de Benestar Social. Ho
plantejàvem d'acord amb el model de
societat que defensa Convergència i
Unió, de societat catalana que manté
la seva identitat catalana oberta al
món, emprenedora i que sap generar
riquesa, però que alhora té l'exigència
de ser una societat acollidora i cohe-
sionada. D'aquí venia el que va ser un
dels elements referencials d'aquells
quatre anys: la defensa  d'una societat

inclusiva. Redefiníem la missió del
Departament per defensar un model
de societat acollidora i incloent, que
es basava en la construcció d'un país
que pensava en tothom _homes,
dones, infants, gent gran, nouvin-
guts..._, tant si vivien als pobles com
als barris, en una visió global. Ens
proposàvem lluitar contra les formes
d'exclusió noves i velles _que és el
pinyol de tota política social_, però
també insistint en el desenvolupa-
ment comunitari dels pobles, barris i
ciutats i el foment dels valors del
civisme i la convivència com a ele-
ments claus de la cohesió social.
També defensàvem que s'hi havien
d'incorporar de manera decisiva les
polítiques de suport a les famílies. Per
això quan assumeixo el Depar-

tament, a la fi de 1999, les incloem de
forma especial i més tard fins i tot
donaran nom a la Conselleria.

EEll  ccaannvvii  ddee  nnoomm,,  ddee  BBeenneessttaarr  SSoocciiaall
aa  BBeenneessttaarr  ii  FFaammíílliiaa,,  vvoolliiaa  ssuuppoossaarr  uunn
ccaannvvii  pprrooffuunndd,,  ddoonnccss??

Sí, perquè fins aquell moment les
polítiques de família, a diferència del
que passava a països europeus, eren
considerades pel pensament política-
ment correcte de l'època una opció
conservadora. En canvi, nosaltres
enteníem que s'havia d'incrementar el
suport a la família perquè és l'àmbit
privilegiat de la solidaritat, interge-
neracional i intrageneracional. Calia
superar l'endarreriment que vivíem
en aquest camp. Davant dels reptes
que comporta l'allargament de la

IRENE RIGAU:
“En política social, a més de tenir

clar el discurs, cal garantir
l’eficiència en la gestió”



“Si l'objectiu de les polítiques
socials és la universalització, difícil-
ment s'aconsegueix una universalit-

zació de zero a cent, sinó que cal
fer-ho amb progressivitat.”
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vida, la incorporació massiva de la
dona en el món del treball, la necessi-
tat de conciliar la vida laboral i fami-
liar... calia adoptar mesures de suport
que facilitessin a la família l'acompli-
ment de la seva funció.

AAmmbb  vvoossttèè  ddee  ccoonnsseelllleerraa,,  eell  22000033,,
aarrrriibbaa  llaa  pprriimmeerraa  LLlleeii  ddee  ssuuppoorrtt  aa  llaa
ffaammíílliiaa,,  qquuee  ééss  llaa  qquuee  aarraa  ss''eessttàà  ddeesseenn-
vvoolluuppaanntt..  CCoomm  ccrreeuu  qquuee  ss''hhaann  dd''iimm-
ppuullssaarr  lleess  ppoollííttiiqquueess  ddee  ffaammíílliieess  ppeerr
rreeccuuppeerraarr  eell  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  ssuuppoorrtt  qquuee
eennss  sseeppaarraa  aammbb  EEuurrooppaa??

Respecte a l'àmbit de l'Estat, aques-
ta Llei va ser una vegada més un pre-
cedent important, perquè universa-
litzava prestacions econòmiques, ajuts
i serveis, establia mesures de suport a
les famílies en matèria fiscal, preveia
mesures de conciliació de la vida
familiar i la vida laboral, incorporava
mesures destinades a famílies amb
persones en situació de dependència i
a famílies en situació de risc d'exclu-
sió social. El que cal, al meu enten-
dre, és complir plenament amb el
contingut de la Llei, atès que conti-
nua vigent.

PPeerr  qquuèè  vvaa  aarrrriibbaarr  ttaann  ttaarrdd  uunnaa  lllleeii
ppeerr  aa  lleess  ffaammíílliieess??

Primer es van impulsar un conjunt
de mesures interdepartamentals en-
globades en un pla de suport a la
família. Amb el nou model de finan-
çament vàrem poder fixar nous drets
socials en l'àmbit familiar, com ara la
universalització dels ajuts de 0-3, el
complement de persones vídues... A

escala parlamentària, la força política
més oberta a això, perquè també
constava al seu programa, era ERC, i
és amb aquest partit, amb qui vam
aprovar la Llei, que la vaig negociar
amb qui ara és el president del
Parlament.

DDee  ffeett,,  eellss  aajjuuttss  ppeerr  aa  ffiillllss  jjaa  ss''hhaa-
vviieenn  eessttaabblleerrtt  aabbaannss  qquuee  ssoorrttííss  llaa
LLlleeii......

Sí. Els ajuts expliquen i demostren
l'evolució de les polítiques socials. Si
l'objectiu de les polítiques socials és la
universalització, difícilment s'aconse-
gueix una universalització de zero a

cent, sinó que cal fer-ho amb pro-
gressivitat. Nosaltres vam començar a
dissenyar l'ajut per a famílies amb
rendes molt baixes; l'any següent es
va incrementar el topall per arribar a
famílies de renda mitjana i, finalment,
ja es va arribar a la universalitat. En el
moment d'aprovar la Llei és quan es
va reconèixer el dret universal, però
abans hi havia hagut uns tres anys de
progressivitat, perquè la universalitat
requereix rebaixar les barreres que
dificulten l'accés al servei o la presta-
ció i alhora tenir més dotació econò-
mica per poder créixer en serveis i

prestacions. Són aquests dos camins,
que cal recórrer paral·lelament.

EEnn  aaqquueellll  mmoommeenntt  vvaann  hhaavveerr-hhii  ccrríí-
ttiiqquueess  ppeerrqquuèè  ll''aajjuutt  nnoo  eess  lliimmiittééss  aa
ddeetteerrmmiinnaaddeess  rreennddeess......  

Hi va haver tot tipus de crítiques...
Els analistes podran comprovar com
evolucionen els discursos, si és per
conviccions o conjuntures. Perquè
aquest ajut va ser molt criticat quan
CiU el va implantar, però les matei-
xes forces polítiques que el critica-
ven, com ara el PSC, en el programa
electoral van prometre que l'esten-
drien fins a setze anys. Enteníem que

l'ajut tenia la particularitat d'atendre
un període, dels zero als tres anys,
que genera moltes despeses a les
famílies i que a partir dels tres anys ja
hi ha una inversió pública a través de
l'oferta escolar. L'ajut va aparèixer
amb una lògica: des del Govern de la
Generalitat s'havia donat cobertura
educativa a l'etapa obligatòria dels sis
als catorze anys i progressivament,
d'acord amb la LOGSE, s'havia allar-
gat fins als setze anys i vam ser la pri-
mera comunitat autònoma que la vam
anticipar a tres anys. Per tant, un cop
vam tenir reconegut i universalitzat

IRENE RIGAU  DIÀLEGS

“Em sembla que estem vivint una etapa en què es
reconeixen verbalment i fins i tot legalment molts
drets, però no es creix proporcionalment en serveis.” 
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l'ensenyament dels tres als setze anys
ens vam preguntar què calia fer dels
zero als tres anys. Vàrem iniciar la
creació de trenta mil places de llars
d'infants i l'ajut econòmic directe a
les famílies.

VVoossttèè  vvaa  aappoossttaarr  ppeerr  oobbrriirr  eell  ddeebbaatt
ddee  llaa  ccoonncciilliiaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  llaabboorraall  ii
ffaammiilliiaarr,,  ppeerròò  ccoossttaa  mmoolltt  dd''aavvaannççaarr-hhii
aammbb  mmeessuurreess  rreeaallss..  PPeerr  qquuèè??  

D'aquell treball n'estic molt orgu-
llosa. Vam creure que era un dels
grans temes de futur que calia plante-
jar.Vam voler tractar el tema a partir
d'un debat social encarregant-lo a
sociòlegs com el mateix Salvador
Cardús, que en va dirigir l'estudi, i en
van sortir una bateria de propostes
molt ambicioses que nosaltres volíem
continuar a través d'un pla de conci-

liació de la vida laboral i familiar que
es va estroncar en deixar el Govern.
Avançar en la conciliació costa tant
perquè els hàbits d'una societat cos-
ten molt de canviar si no hi ha una
voluntat política molt clara i perquè
els horaris, que és el que realment
s'ha de canviar, requereixen decisions
fermes. Està reconegut que avui les
famílies tenen una manca de temps de
família; una falta de temps per com-
partir, de temps perquè la família
porti a terme la seva missió real, que
és educar els fills a través de la convi-
vència familiar, que vol dir transme-
tre valors i hàbits. En canvi, tal com
estan organitzades les jornades, les
famílies a vegades queden reduïdes a
unitats de prestació de serveis d'ali-
mentació o de pensió. El debat de la
conciliació pretenia poder donar a la

família més temps i capacitat educa-
dora, i això volia dir, entre altres
coses, replantejar els horaris amb
empreses i sindicats.

JJaa  ddee  ppllee  eenn  eellss  mmoommeennttss  aaccttuuaallss,,  llaa
nnoovvaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  ss''hhaa  aapprroo-
vvaatt  aammbb  eell  ssuuppoorrtt  uunnàànniimmee  ddee  llaa
CCaammbbrraa..  AAqquueessttaa uunnaanniimmiittaatt  vvooll  ddiirr
qquuee  hhii  hhaa  ccooiinncciiddèènncciiaa  eenn  eellss  eeiixxooss
bbààssiiccss  ddee  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss??  

Catalunya va tenir una llei que ja va
representar un gran pas l'any 1985.
Als anys noranta es va fer una refosa
de decrets que també tenia caràcter
de llei, que ajudava a estructurar i
aprofundir el que eren els serveis d'a-
tenció bàsica, els especialitzats, les
prestacions, etc. Nosaltres mateixos
vam estar treballant l'elaboració d'una
nova llei de serveis socials _vam dei-
xar-ne escrit un projecte que perme-
tia el reconeixement de nous drets,
generalitzant determinats serveis i
prestacions i anant universalitzant els
que ja estaven consolidats. La Gene-
ralitat està obligada per normativa a
establir un pla d'actuació social, que
és on es defineixen els eixos, les prio-
ritats i l'assignació de recursos.
Només voldria fer notar que el quart
Pla d'actuació social que el Govern de
CiU va aprovar el 2003, encara conti-
nua vigent, perquè s'ha anat prorro-
gant i s'ha anat aplicant. Això vol dir
que en la majoria de polítiques, en
allò que és troncal, hi ha consens
absolut. Em refereixo als eixos, com
ara: centrar l'atenció a les persones i
els seus drets; promoure el suport a
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les famílies; millorar la cobertura i la
qualitat dels serveis... Les diferències
es poden donar en la manera d'enten-
dre la funció de l'Administració i el
paper del sector privat; en la manera
de potenciar el Tercer Sector; en la
manera de fer la distribució territorial
dels equipaments... Però pel que fa als
eixos i a la necessitat de fer aquest pas
d'universalitzar el conjunt dels serveis
socials _que amb gradualitat ja s'havia
anat fent_, crec que la coincidència
era molt àmplia. Cal dir que la Llei de

família ja universalitzava l'atenció pre-
coç, els centres ocupacionals, les resi-
dències per a profunds i generalitzava
l'atenció a la dependència, que ara la
nova Llei universalitza.

LLaa  uunniivveerrssaalliittzzaacciióó  ddeellss  sseerrvveeiiss
ssoocciiaallss  rreessuullttaarràà  rreeaall  ii  eeffeeccttiivvaa  ppeerr  aa
lleess  ccllaasssseess  mmiittjjaanneess??

Aquest és l'objectiu de les políti-
ques socials empreses des de fa anys, i
jo crec que amb progressivitat s'anirà
aconseguint, perquè la societat ho
necessita. Això requereix créixer en
serveis i paral·lelament en drets. Em
sembla que estem vivint una etapa en
què es reconeixen verbalment i fins i
tot legalment molts drets, però no es
creix proporcionalment en serveis. I
aquí pot haver-hi la gran frustració si

això no s'administra de manera més
decidida.

CCoomm  ss''hhaauurriiaa  dd''aasssseegguurraarr  pprreessssuuppooss-
ttààrriiaammeenntt  qquuee  hhii  hhaagguuééss  llaa  ccrreeaacciióó    ddee
sseerrvveeiiss  ii  pprreessttaacciioonnss  qquuee  ccoobbrreeiixxiinn  llaa
ddeemmaannddaa??  

Per tenir una oferta de serveis i
prestacions que cobreixin la demanda
cal comptar des de l'Administració
amb la iniciativa social i la mercantil a
través de la concertació de serveis. A
l'hora d'universalitzar els drets hi ha un

principi inclòs a la Llei de serveis
socials i que la Llei de la dependència
també preveu, que era un tema tabú
políticament: el copagament. Univer-
salitzar no vol dir gratuïtat, i això s'ha
d'explicar molt bé. Universalitzar vol
dir que si un ciutadà o una ciutadana té
una necessitat, trobarà la resposta, una
part finançada per la Generalitat i una
altra per la seva aportació personal,
d'acord amb les seves disponibilitats.

EEllss  ttrreess pprriimmeerrss aannyyss  ddeell  GGoovveerrnn
ttrriippaarrttiitt,,  eell  pprreessssuuppoosstt  ddeell  DDeeppaarrttaa-
mmeenntt  vvaa  ppuujjaarr  ggaaiirreebbéé  ddooss  ppuunnttss  _ddeell
33,,33  aall  55,,22%%_ rreessppeeccttee  aallss  ttrreess  úúllttiimmss
ddeell  sseeuu  mmaannddaatt..  CCoomm  hhoo  iinntteerrpprreettaa??

Per a ser exactes, el pes del
Departament sobre el conjunt del
pressupost en aquests darrers anys ha

passat del 3,3 al 4,8%. En el període
1999-2003 el pressupost es va incre-
mentar en un 99,3%, cosa que signi-
fica doblar el pressupost. En aquest
mateix ordre, la tendència continua,
si bé en el període 2004-2008, l'in-
crement és del 87%.

CCoomm  vvaalloorraa  eell  ffeett  qquuee  ppeerr  aa  ll''aaccccééss
aa  uunn  sseerrvveeii  oo  pprreessttaacciióó  nnoo  eess  ttiinngguuii  eenn
ccoommppttee  llaa  rreennddaa  ffaammiilliiaarr,,  ssiinnóó  ttaann  ssoollss
llaa  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  bbeenneeffiicciiààrriiaa??

Aquest és un tema delicat que cal
tractar de manera diferent en l'àmbit
de la discapacitat del de la vellesa. Pel
què fa a l'atenció a la gent gran, el
dret català recull l'obligació dels fills
en l'alimentació i el sosteniment dels
pares. Això forma part de la nostra
cultura: els pares tenen obligació amb
els fills i els fills tenen obligació amb
els pares. Aquesta obligació, evident-
ment no pot ofegar econòmicament
les famílies i ha de ser proporcional
als seus ingressos. És una qüestió de
valors. En suprimir-la del tot, com
ara fa aquesta Llei, caldrà que se'n faci
un seguiment molt acurat, perquè hi
podria haver alguna desviació de
caràcter preocupant. Jo sóc partidària
d'evitar, per exemple, que si a un
senyor que té molts diners se li decla-
ra una malaltia que fa que necessiti
una residència, pugui passar tots els
seus béns als fills i que la societat
pagui el cent per cent del cost del seu
ingrés, quan encara tenim una man-
cança de serveis tan gran... En l'aten-
ció a la vellesa es pot veure el millor i
el pitjor de les persones i en aquest
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“El quart Pla d'actuació social que el Govern de
CiU va aprovar el 2003 encara continua vigent,
perquè s'ha anat prorrogant i s'ha anat aplicant.” 
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camp cal que l'Administració prengui
algunes cauteles per evitar abusos a la
gent gran.

LLaa  LLlleeii  ppeerrmmeettrràà  ffeerr  uunnaa  aatteenncciióó
mmééss  pprreevveennttiivvaa  ii  gglloobbaall  aall  ccoonnjjuunntt  ddee
llaa  ppoobbllaacciióó  ii  nnoo  ppaass  eexxcclluussiivvaammeenntt  aallss
sseeccttoorrss  mmééss  aaffeeccttaattss  ii  nneecceessssiittaattss??

La prevenció és la garantia per a
molts col·lectius de no caure en l'ex-
clusió. La Generalitat haurà d'abor-
dar, al marge de lleis com la de la
dependència, perquè no ho conside-
ra, les polítiques de prevenció i de
control de factors de risc. En el camp
de l'allargament de la vida, per exem-
ple, les polítiques de promoció de la
gent gran activa hauran d'ocupar un
lloc central en la promoció d'estils de
vida saludables i de participació
social.Amb tot, no es pot oblidar mai
que la prioritat ha de recaure en els
sectors amb perill d'exclusió social.

LLaa  LLlleeii  ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  ttiinnddrràà  uunn
bboonn  eennccaaiixx  aammbb  llaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss
ssoocciiaallss  ccaattaallaannaa??

Com ha dit el Consell Consultiu, és
una llei que envaeix les competències
de la Generalitat, que en atenció
social les té exclusives. Això fa, per
exemple, que ens veiem obligats a
aplicar i fer unes valoracions de cada
persona beneficiària, d'acord amb
aquesta Llei, quan, per exemple, la
prevenció i la dependència lleu no hi
és reflectida. I és molt important
tenir cura de la prevenció i de la
dependència lleu perquè no avanci i
s'hagi de tractar com una dependèn-

cia més greu. Una mancança rellevant
és que la quantia màxima per a deter-
minades prestacions, com l'assistent
personal, no té en compte l'impacte
del cost de la vida a Catalunya. D'altra
banda, la Llei no tracta bé el tema de la
coresponsabilitat entre el sistema sani-
tari i el social i aquesta sí que és una
gran mancança, perquè no implicar
l'Administració sanitària en el tracta-
ment de la dependència vol dir impac-
tar negativament sobre el sistema sani-
tari a través d'urgències i de l'atenció
hospitalària quan una gran part d'a-
quest fenomen podria ser tractat amb
la filosofia sociosanitària que requeria
el model  de dependència no estricta-
ment social.Aplicant-ho tal com està a
la Llei, impedeix a Catalunya fer un
model més global i propi. La Llei
també planteja un gran interrogant en
com es concretarà el copagament. Pot
acabar passant que una llei que és con-
cebuda per prestar serveis, per falta
d'oferta, quedi en una llei que sols
doni prestacions econòmiques.

VVoossttèèss  vvaann  llllaannççaarr  uunn  ppllaa  dd''aajjuutt  aa  llaa
ddeeppeennddèènncciiaa,,  eell  pprrooggrraammaa  ""VViiuurree  eenn
ffaammíílliiaa"",,  qquuee  eell  GGoovveerrnn  ttrriippaarrttiitt  dd''eess-
qquueerrrreess  vvaa  rreeppllaanntteejjaarr  rreettrreeiieenntt  qquuee
ss''hhaavviiaa  ccooll··llaappssaatt  ppeerr  ppllaanniiffiiccaacciióó  ii
ddoottaacciióó  pprreessssuuppoossttààrriiaa  iinnssuuffiicciieennttss......    

La planificació estava clara, es trac-
tava de fer arribar, també, a una
àmplia classe mitjana els ajuts per
poder envellir a casa. I la dotació eco-
nòmica corresponent s'anava ampli-
ant any a any, atès l'èxit que va tenir
aquest programa.Va haver-hi un punt

en què es va passar d'ingressos baixos
a ingressos mitjans, en el qual es va
poder acollir molta gent. Teníem el
compromís d'Economia i Finances
que al mes de gener arribaria la injec-
ció econòmica corresponent per
poder donar la resposta al reconeixe-
ment que s'havia fet a determinades
persones d'aquest dret. Amb la Llei
de la dependència està passant el
mateix: ara s'està reconeixent el dret
i a partir del gener, amb el nou exer-
cici econòmic, es donarà als qui en
siguin beneficiaris el que els perto-
qui. El "Viure en família" havia tingut
moltes crítiques per part dels partits
de l'oposició dient que el que s'havia
de fer és créixer en serveis i no en
prestacions econòmiques, i nosaltres
fèiem les dues coses alhora, que és la
via que després també s'ha demostrat
que calia seguir. La crítica partia
d'una oposició al programa, però
alguns d'aquells criteris, les altres for-
ces polítiques els han assumit com a
propis quan han estat al govern.

EEnn  qquuiinnss  ààmmbbiittss  ccrreeuu  qquuee  ss''hhaauurriiaa
dd''eesstteennddrree  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreeppaarrttiirr  xxeeccss
ppeerr  sseerrvveeiiss??

El tema dels ajuts econòmics (xecs)
es frivolitza i s'ha frivolitzat molt,
potser perquè va coincidir amb el
debat electoral. Nosaltres sempre
n'havíem dit ajuts: ajuts als infants,
ajuts per envellir a casa, l'ajut per
complementar les pensions de viude-
tat més baixes... La manera com des
de CiU hem concebut aquesta moda-
litat d'ajuts socials està basada en el
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dret a decidir: tant si portes  l'infant a
una llar com si t'organitzes la cura de
l'infant a casa, has de poder rebre un
ajut... També es pot rebre un ajut
determinat a través d'una plaça si es
va a una residència o un ajut econò-
mic per restar al propi domicili en el
cas de la gent gran o el gran discapa-
citat. Aquesta era la filosofia dels

ajuts, basada en el dret a triar.
L'Administració ha de donar resposta
a la ciutadania, però aquesta ha de
poder triar si la resposta és amb ser-
veis o amb ajuts econòmics, perquè
cada família té uns compromisos pro-
pis i una manera d'entendre la respos-
ta a la necessitat.

VVoossttèè  vvaa  pprriioorriittzzaarr  llaa  ccoonncceerrttaacciióó
aammbb  eell  sseeccttoorr  pprriivvaatt..  QQuuiinn  ppaappeerr  ccrreeuu
qquuee  hhaann  ddee  ffeerr  lleess  eennttiittaattss  ddeell  TTeerrcceerr
SSeeccttoorr  eenn  llaa  nnoovvaa  eettaappaa  qquuee  ss''oobbrree  aallss
sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss??

La priorització va ser l'increment
de l'oferta, vàrem combinar harmò-
nicament l'increment de serveis de
titularitat pública, l'aposta del sector
mercantil i l'aportació a la iniciativa
social. Per exemple, les deu noves
residències a Barcelona ciutat que
vam crear en aquella legislatura van
ser de titularitat pública i moltes del
conjunt de les set mil noves places de

residència per a gent gran es van con-
certar amb el sector privat. En políti-
ca social, a més de tenir clar el dis-
curs, cal garantir l'eficiència en la ges-
tió. En aquest àmbit vam apostar per
modernitzar la gestió, dissenyant el
pressupost per programes, garantint
les pluriennalitats a les entitats muni-
cipalistes i el Tercer Sector, perquè els

ajuntaments i els consells comarcals,
així com les entitats del Tercer Sector,
any a any renovaven els seus convenis
amb la Generalitat, i els seus projec-
tes sempre estaven pendents de la
renovació dels convenis. Es tractava
de passar de contractes anuals a uns
contractes de programa pluriennals,
per donar suficiència financera i soli-
desa als projectes. Alhora, també vam
arbitrar els nous mecanismes de
col·laboració amb la iniciativa social.
L'atenció a la dependència serà reei-
xida si l'Administració vol i sap
comptar amb la iniciativa social,
reservant-se l'acreditació, el control
de qualitat i la planificació dels ser-
veis. La resposta a les necessitats deri-
vades de l'atenció a la dependència
exigeix un ferm acord de l'Adminis-
tració _Generalitat i municipis_; la
iniciativa social _el Tercer Sector_, i
també una bona entesa amb el sector
mercantil, degudament acreditat, per

fer possible la prestació dels serveis
necessaris per a la població.

LLaa  rraappiiddeessaa  aa  ggeessttiioonnaarr  eellss  ttrrààmmiittss
ddee  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  ééss  sseemmpprree  uunnaa  ggrraann
aassssiiggnnaattuurraa  ppeennddeenntt??

L'Administració que gestiona els
serveis socials ha de ser de les més
eficients per complir amb l'obligació
real, perquè els discursos no donen
resposta a les necessitats. Quan vam
gestionar els ajuts per als infants, ho
vam fer també a través de l'Admi-
nistració Oberta de Catalunya per
donar-hi rapidesa, i amb aquesta in-
tenció vam apropar també la infor-
mació a les persones usuàries a través
de les oficines de Benestar. Quan hi
havia aquelles grans cues d'immi-
grants a la Delegació del Govern cen-
tral, vam obrir tota la nostra xarxa
d'oficines per ajudar a gestionar tots
els tràmits, com ara les sol·licituds de
reagrupament familiar i altres. Crè-
iem que tot el referent a política
social afectava el Departament i no en
podia quedar al marge, encara que no
fos competència seva. Un exemple:
en aquell temps, davant de les
immenses cues d'immigrants per a la
tramitació de la seva documentació,
vaig aconseguir a través d'un conveni
amb el secretari d'estat d'Immigració,
recursos econòmics per contractar
gent per a les oficines. Aquelles cues
m’interpel·laven cada dia quan les
veia. Vam obrir totes les oficines a
tots els barris i això també va servir
molt perquè els immigrants comen-
cessin a descobrir la Generalitat.
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“L'atenció a la dependència serà reeixida si
l'Administració vol i sap comptar amb la iniciativa
social.” 
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Estendre els serveis i els drets socials,
a més d'esforç pressupostari, reque-
reix també una gran millora de la ges-
tió. El període que transcorre entre la
petició i la resposta descriu la qualitat
de la gestió. Les noves tecnologies
permeten avançar en aquesta direc-
ció. La creació de l'Administració
Oberta de Catalunya ens va permetre
apropar la informació a les persones
usuàries i agilitar la resposta. Va
escurçar molt els terminis per acon-
seguir una plaça de residència. Una
política social, per ser efectiva,
requereix també un bon funciona-
ment de l'Administració i un bon
reconeixement i l’estabilitat dels seus
professionals.

VVoossttèè  vvaa  iinnttrroodduuiirr  eell  ccoommpplleemmeenntt
ppeerr  aa  lleess  ppeennssiioonnss  ddee  vviidduuïïttaatt  mmééss  bbaaii-
xxeess..  LLaa  LLlleeii  ddee  pprreessttaacciioonnss  eeccoonnòòmmii-
qquueess  dd''aassssiissttèènncciiaa  nn''ééss  ccoonnttiinnuuaaddoorraa??

Tot i que cal dirigir l'atenció social
a tota la població, insisteixo que la
lluita contra la pobresa és una missió
prioritària per a tot govern. El retrat
de la pobresa a Catalunya reflectia, en
molts casos, la imatge d'una dona
gran, normalment vídua i amb pocs
recursos. La viduïtat provocava una
pobresa de moltes dones grans a la
qual calia fer front. Des de Catalunya
no podíem modificar les pensions,
però vam entendre que les podíem
complementar, amb l'objectiu de
garantir a tots els catalans la pensió
bàsica que permetés no caure en la
pobresa. D'acord amb el nou finança-
ment, s'havien d'anar aplicant pro-

gressivament aquests tipus de com-
plements. La creació del complement
va comportar que el ministre Zaplana
ens fes un requeriment a la
Generalitat perquè anul·léssim la
prestació, atès que al seu criteri  es
trencava el model únic de pensions a
tot l'Estat. Ens vàrem mantenir en la
nostra posició i vàrem obrir el camí
per poder complementar altres pen-
sions.

CCoomm  vvaalloorraa  eell  ffeett  qquuee  ll''ààrreeaa  dd''AAcccciióó
CCíívviiccaa  ss''hhaaggii  ttrreett  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt
dd''AAcccciióó  SSoocciiaall??

Crec que és una de les grans incon-
gruències que en política social té ara
el Govern. Per mi no té cap lògica,
aquesta adscripció. La sorpresa no ha
estat només que Acció Cívica s'hagi
traslladat al Departament de Gover-
nació, sinó que el que més costa de
comprendre és com després de tants
anys de demanar parlamentàriament la
supressió d'aquesta àrea, no sols l'han
mantinguda, cosa que m'alegra, sinó
que, a més, s'ha transformat en un
òrgan de més rang orgànic. El foment
de l'associacionisme i el voluntariat no
es poden sostraure de l'àmbit social i
es fa difícil, per no dir impossible, des-
vincular-la de l'acció social, que és el
nom actual de la Conselleria.

QQuuaann  eess  ppaarrllaa  ddee  ll''eessttaatt  ddeell  bbeenneess-
ttaarr  nnoo  ddeeiixxaa  dd''hhaavveerr-hhii  qquuii  ddiiuu  qquuee
sseerràà  iinnssoosstteenniibbllee..  EEll  vveeuu  aammeennaaççaatt??

L'educació, la sanitat, les pensions i
els serveis de benestar social, són una
conquesta irrenunciable de la societat
que hem volgut construir per a
Catalunya i un element clau de la seva
cohesió social. Amb tot, com he dit
abans, en cadascuna de les respostes a
les diferents necessitats s'haurà d'anar
matisant i concretant quina és l'apor-

tació de l'Administració i quina és la
dels afectats, si cal. Jo crec que el
debat està centrat en aquest punt. La
construcció d'un país que pensa en
tothom requereix la defensa dels
valors que sostenen un model de
societat acollidora i inclusiva. Per
això caldrà lluitar perquè el corrent
de creixement de l'individualisme a la
nostra societat no malmeti la nostra
aposta per una Catalunya inclusiva i
cohesionada.
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“Amb els complements a les pensions de viduïtat
més baixes vàrem obrir el camí per poder comple-
mentar altres pensions.” 
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VVoossttèè  vvaa  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  ccoonnsseelllleerraa
ddee  BBeenneessttaarr  dd''uunn  ggoovveerrnn  dd''eessqquueerrrreess,,
ddeesspprrééss  ddee  2233  aannyyss  ddee  ggoovveerrnnss  ddee
CCiiUU..  QQuuèè  vvaa  pprriioorriittzzaarr  eenn  eell  sseeuu
mmaannddaatt??

S'havia fet molta feina des de les
diverses administracions catalanes,
però hi havia molta feina per fer, i
vam prioritzar la planificació i establir
i garantir drets socials. Vam tornar a
mirar el país per veure si els equipa-
ments eren on calia o no, a tocar de la
demanda, fixar on hi havia els dèficits
i impulsar els projectes per pal·liar-
los. L'altra gran prioritat era tirar
endavant una llei nova de serveis
socials d'última generació que assegu-
rés drets a les persones per fer el pas
de l'assistencialisme a la universalitat i
a l'equitat territorial.

LLaa  nnoovvaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss,,  llaa

ggrraann  ffiittaa,,  nnoo  vvaa  ppooddeerr  eessttaarr  aaccaabbaaddaa  ii
nnoo  ss''hhaa  aapprroovvaatt  ffiinnss  aarraa..  PPeerr  qquuèè  vvaa
ccoossttaarr  ttaanntt??

La setena legislatura no va tenir
quatre anys, sinó dos anys i mig i, per
raons diverses, no va ser possible
aprovar-la a l'últim Ple de la legislatu-
ra passada, tal com m'hauria agradat i
com les entitats també demanaven.
Vam voler que el projecte de llei es
debatés sectorialment i en tot el
territori, sense límits.

LLaa  LLlleeii  eess  vvaa  iimmppuullssaarr  aammbb  uunn  aammppllii
pprrooccééss  ppaarrttiicciippaattiiuu..  PPeerr  qquuèè  eerraa  ccoonn-
vveenniieenntt  aaqquueessttaa  ppaarrttiicciippaacciióó??

Hauríem pogut fer una llei des dels
despatxos amb un consell assessor i
segurament l'hauríem acabat abans,
però enteníem que una llei d'aquest
caire, per pedagogia però també per-
què tothom se la sentís molt seva,

havia de tenir un procés participatiu
extens, en què participés el personal
del Departament, els professionals
(com ara els treballadors i treballa-
dores socials que estan a peu d'obra
als municipis _a la porta d'entrada
dels serveis socials_) i les entitats que
treballen en aquest àmbit. També
vam prioritzar que s'hi participés des
del territori. Això va ocupar pràcti-
cament un any, encara que partíssim
d'un document de bases que van ela-
borar un comitè de savis, de persones
expertes en serveis socials. Perso-
nalment estic molt satisfeta de la
feina de debat que va haver-hi al vol-
tant de la llei. Va ser un any de feina
que va quedar recollit en un docu-
ment de síntesi de totes les aporta-
cions rebudes.També estic molt satis-
feta del treball que vam fer amb la
Direcció General de Participació

ANNA SIMÓ:
“Si el sistema de benestar català
no ha saltat pels aires abans és

perquè es basava eminentment en
l'esforç de les famílies”



“Mantenir el copagament és
una de les maneres d'arribar a

la universalitat, que permet
donar sostenibilitat al sistema.”
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Ciutadana, que va ser qui ens va aju-
dar a articular el procés extens de
participació.

HHaavveerr-ssee  rreettaarrddaatt  ttaanntt,,  ppeerròò  hhaavveerr-
ssee  aapprroovvaatt  ffiinnaallmmeenntt  ppeerr  uunnaanniimmiittaatt
hhaa  mmiilllloorraatt  llaa  LLlleeii??

Al final s'han incorporat modifica-
cions que crec que l'han millorada,
perquè quan una llei té un recorregut
de tants anys _la vam començar a tre-
ballar el 2004 i s'ha aprovat a la tar-
dor del 2007_, hi ha canvis que es
produeixen i que s'han pogut tenir en
compte. Una llei sempre és millora-
ble i cadascun dels 135 diputats i
diputades que hi ha al Parlament hau-
ríem fet una llei diferent, amb mati-
sos. Crec que ha quedat una bona llei
i el fet que s'hagi endarrerit ha propi-
ciat que el treball que s'havia comen-
çat per tenir un catàleg de serveis
finalment s'hagi pogut incorporar
directament en la Llei, tot i que això
pugui constrenyir en el futur el pro-
cés d'ampliació del catàleg, perquè
s'haurà de modificar per llei. S'hi ha
pogut incorporar, i aquest és un
guany per visibilitzar el compromís
governamental i del Parlament amb
els drets socials.

AArraa  qquuee  llaa  LLlleeii  ééss  uunn  ffeett,,  llaa  vveeuu  aammbb
lleess  mmaatteeiixxeess  eexxppeeccttaattiivveess  qquuee  qquuaann  llaa
pprrooppoossaavvaa??  AAccoonnsseegguuiirràà  ffeerr  ddeellss  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss  eell  qquuaarrtt  ppiillaarr  ddee  ll''eessttaatt  ddeell
bbeenneessttaarr??

Sí, per això ha estat, per fer un cop
de volant en el camí cap a l'estat cata-
là del benestar. Les lleis, si no tenen

planificació i recursos al darrere, no
serveixen de gran cosa, perquè la Llei
de 1985 ja parlava del dret als serveis
socials i aquesta universalització no es
va produir en tot el seu recorregut.
Vam pactar un bon informe econòmic
a vuit anys vista, fins al 2015, amb els
creixements previstos i pressupostats.
S'estava i s'està treballant en un des-
plegament d'aquesta Llei perquè, en
el moment que entri en vigor, totes
les qüestions que no caben en una llei
_perquè són detalls reglamentaris i
s'han de fer per decret_ estiguin a
punt i hi hagi tot un cos normatiu
complet. Per tant, sí que serà possi-
ble. L'esforç és molt important, es va
treballar molt i ha valgut la pena.

TToott  ffeenntt  llaa  LLlleeii  vvoossttèè  ddeeiiaa  qquuee  nnoo  hhii
hhaa  ddrreettss  rreeaallss  ssii  eellss  ddeeuurreess  nnoo  eessttaann
bbeenn  ddeeffiinniittss..  AAqquuíí  hhii  ssóónn  bbeenn  ddeeffiinniittss??

Són deures de les administracions,
per tal que els drets es compleixin, i
també hi ha una part de deures dels
actors socials, dels proveïdors de ser-
veis i de les persones usuàries. Hi ha
més drets que no pas deures, però
també hi ha deures per a tothom.
Perquè les coses rutllin cal que hi hagi
tres capitals imprescindibles que fun-
cionin de forma coordinada i potent:

el capital social, el públic o d'infraes-
tructures i el capital econòmic o pro-
ductiu. El capital social és precisa-
ment la xarxa de cohesió social que fa
que ningú no en quedi despenjat.
Aquests tres capitals han d'anar alho-
ra: hi ha d'haver infraestructures de
tot nivell, equipaments perquè les
persones puguin ser ateses i recursos
econòmics de l'àmbit productiu que
ajudin a generar un bon estat del
benestar. No es pot tenir una bona
economia productiva si la cohesió
social no funciona. Per tant, és clau
que aquesta quarta pota de l'estat del
benestar sigui consistent perquè la
nostra societat funcioni, amb cores-
ponsabilitat de tothom en un gran

pacte social. Els drets _que queden
absolutament diluïts en el marc cons-
titucional i que l'Estatut concreta
molt més_ han de ser garantits per les
administracions, també amb deures
de coresponsabilitat, com el de con-
tribuir en la mesura de la renda per-
sonal perquè això sigui possible i sos-
tenible.

LL''aassppiirraacciióó  ttaann  pprrooccllaammaaddaa  qquuee  lleess
ccllaasssseess  mmiittjjaanneess  aacccceeddeeiixxiinn  ddee  mmaanneerraa
rreeaall  aa  uunnss  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  qquuee  ffiinnss  aarraa
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“Espero que el pla d'inclusió sigui aviat una rea-
litat i s'abordin no sols la qüestió econòmica sinó
també totes les altres exclusions que es produei-
xen en aquest país.” 
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eellss  qquueeddaavveenn  lllluunnyy,,  sseerràà  ffaaccttiibbllee??
Els quedaven lluny perquè els siste-

ma era absolutament assistencial.
Certament, fins ara una persona de
renda mitjana és massa rica per poder
entrar al sistema públic assistencialis-
ta i massa pobra per poder-se pagar
una residència de gent gran o per a
persones amb discapacitats privada.
De manera que les rendes mitjanes,
que són les que paguen més impostos
de manera relativa, han de poder
tenir accés als beneficis de l'estat del
benestar. Aquest és l'objectiu de la
Llei de serveis socials i és un objectiu
que nosaltres ja vam anar falcant
sense la nova Llei de serveis socials,
donant accés a determinats serveis i
prestacions de caire universal.

EEll  ccooppaaggaammeenntt  ééss  llaa  mmaanneerraa  mmééss
iiddòònniiaa  dd''aarrrriibbaarr  aa  llaa  uunniivveerrssaalliittaatt??

El copagament és una de les mane-
res d'arribar-hi, que permet donar
sostenibilitat al sistema. Quan
Europa va començar a construir els
seus estats del benestar va ser des-
prés de la Segona Guerra Mundial.
Va ser un pacte per fer un coixí de
drets socials, un pacte social, sense
el qual s'evidenciava que les perso-
nes ho podien arribar a passar molt
magre. La construcció de l'estat del
benestar va tenir el seu esclat els
anys seixanta a Europa quan les eco-
nomies europees anaven a tot drap.
Aquí ens hi vam posar molt més tard
i quan l'economia tampoc no passava
els millors moments. De manera que
hem de ser conscients que això ha de

ser sostenible i que les rendes mitja-
nes han d'entrar-hi, amb una part de
participació. De fet, el copagament
en funció de la renda ja existeix als
serveis socials des de la Llei del 85,
però hi ha hagut canvis molts subs-
tancials. Des d'aquest 2007, en les
prestacions i els serveis socials que el
Departament d'Acció Social dóna als
usuaris, en lloc de comptar la renda
familiar, ara ja només es compta la
de la persona usuària; aquest és un
avenç per facilitar els drets de les
rendes mitjanes. Amb la Llei de ser-
veis socials i el seu desplegament fins
al 2015 es tanca el cercle d'aquesta
universalització i planificació per
acostar els serveis a la demanda. Les
bases que es van anar fixant al llarg
de molts anys ara s'assenten.

EEll  ffeett  qquuee  nnoo  eess  ccoonnssiiddeerrii  llaa  rreennddaa
ffaammiilliiaarr  ddee  ll''uussuuaarrii  ssiinnóó  nnoommééss  llaa
sseevvaa  ppeerrssoonnaall  ééss  llaa  ffiittaa  pprriinncciippaall  ddee  llaa
LLlleeii??

És un dels diversos trets diferen-
cials de la Llei. Les famílies de per-
sones amb discapacitat, aquesta
demanda l'havien fet durant molts
anys. Persegueix l'objectiu d'aconse-
guir una coresponsabilitat entre la
persona, l'entorn familiar i l'Admi-
nistració; el compromís que entre
tots cal eliminar les barreres que
limiten l'autonomia de les persones i
de les famílies. Si el sistema de
benestar català _feble encara_ no ha
saltat pels aires abans és perquè es
basava eminentment en l'esforç de
les famílies, i especialment de les

dones: filles, joves, germanes, cu-
nyades...

HHii  hhaa  qquuii  ddiiuu  qquuee  nnoo  ccoonnssiiddeerraarr  llaa
rreennddaa  ffaammiilliiaarr  ppoott  pprroovvooccaarr  ddeesspprreeoo-
ccuuppaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddee  lleess  ffaammíílliieess......

Tota decisió política té pros i con-
tres, però des del nostre punt de vista
hi ha prou mecanismes  perquè es faci
un ús responsable de la legislació i
dels recursos públics. Això, el Depar-
tament, ho tenia i ho continua tenint
molt clar, perquè els recursos que
s'administren són de la gent que viu i
treballa a Catalunya i, per tant, s'ha de
ser molt curós. Partim de l'estat del
benestar, encara en construcció i
feble, i l'avenç que significa la univer-
salització dels serveis socials és més
important que qualsevol altra qües-
tió.

AAllgguunnss  ggrruuppss  hhaavviieenn  pprrooppoossaatt  dd''eess-
ttaabblliirr  aa  llaa  LLlleeii  uunn  mmíínniimm  dd''iinnvveerrssiióó
ddeell  PPIIBB  ppeerr  ffiinnaannççaarr  eellss  sseerrvveeiiss  ii  lleess
pprreessttaacciioonnss  ppeerr  ccoobbrriirr  llaa  ddeemmaannddaa..
HHaauurriiaa  ssuuppoossaatt  uunnaa  mmaajjoorr  ggaarraannttiiaa??  

Una llei no és conjuntural i la seva
vocació ha de ser romandre en el
temps, sense modificar-se cada dos
per tres. Aventurar un percentatge
del PIB concret hauria estat, potser,
excessivament conjuntural i més
propi d'un programa de govern que
d'una Llei. Sí que és cert que la voca-
ció del Departament és acostar-se a la
inversió del PIB de mitjana europea,
però és complicat calcular el percen-
tatge del PIB en inversió en polítiques
socials de les administracions catala-
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nes, perquè una part majoritària de
l'aportació del PIB en protecció
social és inversió privada _com les
mútues o l'ONCE_ o de l'Estat _a
través de la Seguretat Social_, amb la
qual cosa és molt difícil desgranar el
percentatge de PIB que ha d'aportar
la Generalitat, atès que no hi ha
dades europees desagregades. Una
altra cosa és la prioritat pressupostà-
ria: el Parlament va aprovar el 1999
un compromís segons el qual el
Govern havia de destinar un mínim

del 4% del total del seu pressupost
consolidat al Departament compe-
tent en matèria d'assistència social...
i això no es va complir fins cinc anys
després, el 2004.

CCoomm  aa  ccoonnsseelllleerraa  hhaavviiaa  pprrooppoossaatt
uunnaa  rreennddaa  bbààssiiccaa  ggaarraannttiiddaa  ppeerr  aa  ttoottaa
llaa  cciiuuttaaddaanniiaa..  EEnn  qquuiinnaa  mmeessuurraa  llaa  LLlleeii
ddee  pprreessttaacciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  aassssiisstteenn-
cciiaallss  iimmppuullssaaddaa  eenn  eell  sseeuu  mmaannddaatt  hhii
aajjuuddaa??

A l'acord programàtic del Tinell
per a un govern catalanista i d'esquer-
res hi figurava la revisió del Programa
de la renda mínima d'inserció
(PIRMI) tendint cap a una renda
garantida de ciutadania. Això era un
acord que després es va incorporar al
Pla de govern 2003-2007. Per tant,

no era un compromís de la conselle-
ra, sinó de tot el Govern. Finalment,
una primera fase de revisió del PIRMI
es va concretar el juliol del 2006,
quan ERC ja era fora del Govern.
Tenia l'objectiu d'evitar una dispersió
excessiva de la prestació però donant
més cobertura focalitzant-la a col·lec-
tius amb risc d'exclusió social.
L'últim Ple de la legislatura passada
també va aprovar la Llei de presta-
cions econòmiques d'assistència social
que ja fixa un índex de renda mínim

_l'indicador de renda de suficiència a
Catalunya (IRSC)_ sota el qual una
persona perceptora de pensions no
pot viure en aquest país amb dignitat.
Amb els agents socials es va fixar un
índex propi per a Catalunya, diferent
de l'estatal, perquè és molt més car
viure aquí i una pensió a Catalunya no
serveix per comprar els mateixos
béns o pagar els mateixos lloguers
que a una persona que viu a Cáceres,
Cuenca o Lugo. Els pressupostos de la
Generalitat han d'assortir íntegra-
ment els recursos econòmics per a
aquestes prestacions. Amb tot, plan-
tejar la qüestió de la renda bàsica a
Catalunya és complicat perquè les
propostes serioses es basen en l'im-
post de la renda i no tenim el 100%
de la gestió de l'IRPF, ja que la majo-

ria recau encara sobre l'Estat. Per
això, el meu partit (ERC) va presen-
tar recentment al Congrés dels
Diputats una proposta _que va ser
rebutjada_ perquè la renda bàsica
s'implanti en l’àmbit estatal.Amb tot,
la Llei de prestacions econòmiques i
la modificació del PIRMI han suposat
un avenç important en la construcció
d'un coixí preventiu i d'atenció per a
les persones en risc d'exclusió.

HHii  hhaa  ddaaddeess  ddee  CCààrriittaass  qquuee  iinnddii-
qquueenn  qquuee  eell  1188%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  ccaattaa-
llaannaa  vviiuu  ssoottaa  eell  lllliinnddaarr  ddee  llaa  ppoobbrreessaa......

Una de les responsabilitats que
tenim els que ens dediquem a la polí-
tica, sobretot quan gestionem àrees
de govern, és dir les coses pel seu
nom. Cal que la ciutadania tingui
autoestima de viure en un país que
treballa dur per tenir el que es
mereix, però no podem dir que a
Catalunya es lliguen els gossos amb
llonganisses. L'obligació de qui té res-
ponsabilitats polítiques és assenyalar
els problemes i els riscos i donar
alternatives per pal·liar-los, eradicar-
los o millorar-los. No podem amagar
el cap sota l'ala.

II  ddoonnccss,,  ccoomm  ss''hhaa  ddee  ccoommbbaattrree  llaa
ppoobbrreessaa??

La Llei de prestacions pretén lluitar
contra la pobresa des d'aquesta dèria
per falcar drets, ja que per primera
vegada aquesta Llei també fixava
drets subjectius, lligats a la persona i
no assistencials, que estan vinculats al
pressupost existent. Aquest va ser el
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“Rotundament la Llei de la dependència no
impacta sobre el marge de maniobra que les
administracions catalanes tenim.” 
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gran salt. Va ser la primera llei de
garantia de drets subjectius en l'àmbit
social que emanava del Parlament i
del Govern de Catalunya. També cal
posar en marxa el Pla d'inclusió i
cohesió social, que no es va poder
concloure en la passada legislatura. La
inclusió i l'exclusió no són només
econòmiques. L'avenç conceptual és
que no tan sols estem parlant de
pobresa, sinó també d'exclusió labo-
ral, territorial, d'habitatge, de sole-
dat, de tipologies de famílies amb
més risc d'exclusió que d'altres...
Una família monoparental té molt
més risc d'exclusió que una altra on hi
ha dos progenitors per fer-se càrrec
de les criatures. Espero que el pla
d'inclusió sigui aviat realitat i s'abor-
din no sols la qüestió econòmica, sinó

també totes les altres exclusions que
es produeixen en aquest país.

UUnn  bboonn  ssuuppoorrtt  aa  ddoommiicciillii  ééss  ccoonnssii-
ddeerraatt  eell  ggrraann  iinnssttrruummeenntt  ppeerr  aaffrroonnttaarr
eell  rreeppttee  ddee  ll''eennvveelllliimmeenntt..  LLaa  LLlleeii  ddee  llaa
ddeeppeennddèènncciiaa  eell  ggaarraannttiirràà??

La Llei d'autonomia personal,
d'àmbit estatal, la vam començar a
treballar amb el Ministeri de Treball i
Afers Socials des del Departament
per tal que fos respectuosa amb el
poder de decisió que tenim a
Catalunya i perquè s'incardinés amb
la llei de serveis socials que estavem
fent i amb la xarxa de serveis socials.
És una llei complementària de la de
serveis socials, en què la decisió sobre
quin és el model d'atenció domicilià-
ria recau sobre els municipis (que són
competents en atenció domiciliària)
amb el suport del Departament
d'Acció Social i Ciutadania. I sí, la
prioritat de l'atenció a les persones és
fer-ho en el seu entorn habitual.

QQuuee  llaa  LLlleeii ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  eessttaa-
ttaall  ttrreeppiittggii  ccoommppeettèènncciieess  aa  llaa  ddee  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss  ffaa  qquuee  eell  ddeesspplleeggaammeenntt
òòppttiimm  ddeeppeenngguuii  qquuee  hhii  hhaaggii  uunn  ggoovveerrnn
ppoollííttiiccaammeenntt  aammiicc  aa  MMaaddrriidd??

Quan es va començar a parlar de la
Llei de la dependència, hi havia el risc
que es fes d'esquena als governs que
tenen la competència en serveis so-
cials. La nostra lluita va ser garantir
que en un moment en què es necessi-
tava el suport de partits catalans per
aprovar la Llei, fos una llei que pre-
servés el marge de maniobra absolut

a Catalunya i a les administracions
competents _municipis, consells
comarcals i Govern de la Genera-
litat_ per fixar el full de ruta i les
mesures que es consideressin oportu-
nes. I això es va aconseguir, i també es
va aconseguir que, per primera vega-
da, l'Estat, en la Llei fixés uns recur-
sos que posaria sobre la taula per
coresponsabilitzar-se, ni que fos sub-
sidiàriament, també d'aquesta presta-
ció de serveis, potenciant uns conve-
nis bilaterals amb les administracions.
Rotundament, aquesta Llei no impac-
ta sobre el marge de maniobra que les
administracions catalanes tenim, i
menys amb aquesta voluntat del
Govern de la Generalitat des de la fi
del 2003 d'universalitzar els serveis
socials i donar drets. Aquesta Llei
s'encaixa i s'incardina amb la Llei de
serveis socials i amb la feina que s'es-
tà fent. El 2006, al Departament de
Benestar i Família d'aleshores teníem
un pressupost assignat de prop de 500
milions d'euros per a l'atenció a les
persones amb dependència i els
recursos que venien de l'Estat, en
això no arribaven als 50 milions.Vull
dir amb això que el Govern de la
Generalitat ja havia decidit d'anar cap
a aquesta universalització i d'apostar
fort per posar recursos sobre la taula,
i ho faríem sols o amb participació de
l'Estat. Finalment l'Estat hi participa
però no ens condiciona. Es fa un
pacte entre administracions per
sumar. La resta és no entendre res del
que està passant als serveis socials d'a-
quest país i de quina és l'ambició i la
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capacitat del Govern de la
Generalitat, del món local, del Tercer
Sector i dels agents socials. Això és
així governi qui governi, perquè la
Llei de serveis socials ja és un fet i no
té marxa enrere.

EEnn  eell  sseeuu  mmaannddaatt  eess  vvaa  rreeppllaanntteejjaarr  eell
pprrooggrraammaa  ““VViiuurree  eenn  ffaammíílliiaa””  ddee  ll''aannttee-
rriioorr  GGoovveerrnn  ddee  CCiiUU,,  dd''aajjuutt  aa  lleess  ppeerrssoo-
nneess  ddeeppeennddeennttss..  CCoomm  eell  vvaalloorraa??

Era un pla per a les persones amb
dependència que, des del meu punt de
vista, buscava dues coses: que les per-
sones amb necessitat de suport a l'au-
tonomia que estiguessin a casa seva, a
cura dels seus familiars, poguessin
quedar-se a casa i no marxar, però això
perpetuava aquesta política familiarista
de suport que ha fet que l'estat del
benestar no saltés pels aires. Nosaltres
enteníem que aquesta qüestió tenia un
cost molt elevat, que perpetuava
aquest model i que, al cap i a la fi,
també es feia perquè no hi havia prou
equipaments ni, sobretot, un pla ambi-
ciós de suport a l'atenció domiciliària a
càrrec del món local per tal que l'aten-
ció domiciliària amb serveis arribés a
més gent.Vam creure oportú plantejar
que les persones amb gran dependèn-
cia que estiguin a casa puguin rebre
ajut, però bàsicament reforçar l'aten-
ció domiciliària que es dóna des dels
ens locals. Llavors va ser quan vam
començar a injectar recursos a través
de convenis amb els ajuntaments i con-
sells comarcals perquè es fes un salt en
el nombre d'hores i de persones que
rebien atenció dimiciliària. Això ja es

va notar amb l'acord que vam firmar
les dues associacions municipalistes el
2005 per incrementar de manera sos-
tinguda durant quatre anys els recur-
sos que des del Departament es dona-
ven al món local per incrementar l'a-
tenció domiciliària.

EEll  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  ddrreett  dd''aaddoopp-
cciióó  ppeerr  ppaarrtt  dd''hhoommoosseexxuuaallss  vvaa  sseerr  uunn
ffeett  eemmbblleemmààttiicc  ddee  llaa  sseevvaa  ggeessttiióó..
QQuuiinnss  nnoouuss  ddrreettss  ddee  cciiuuttaaddaanniiaa  ss''hhaann
ddee  gguuaannyyaarr??

Drets civils. De fet, el dret a l'adop-
ció per part de parelles del mateix sexe
no és tant un dret de les parelles com
un dret dels infants a tenir una família
que se'ls estimi. Va suposar aixecar les
barreres en la línia del que des de fa
anys Europa demanava mitjançant
directives comunitàries que establien
que no hi podia haver discriminacions
en funció de l'opció sexual d'una per-
sona.També són drets de ciutadania de
primera magnitud el d'accés als serveis
socials; el de poder tenir els recursos
suficients per viure dignament; el d’un
habitatge digne; el de viure en igualtat
d'oportunitats des de la nostra diversi-
tat d’homes i dones, i el de viure en
una societat lliure de violència... Són
drets que l'Estatut fixa i que s'han de
complir.

CCoomm  eess  ppoott  ggaarraannttiirr  ll''aatteenncciióó  ssoocciiaall
sseennssee  ddiissccrriimmiinnaacciioonnss  aallss  ddiiffeerreennttss
mmooddeellss  ddee  ffaammíílliiaa  eexxiisstteennttss??

No tan sols s'ha de garantir sense
discriminacions, sinó amb acció positi-
va. Si hi ha models de família que per

les seves característiques estan entre
les tipologies més vulnerables, cal una
acció positiva. Posaré l'exemple de les
famílies monoparentals. En les mono-
parentals hi ha molta feina per fer i
diversos estudis que diuen que estan
en creixement. Són casos en els quals
un únic progenitor es fa càrrec del sos-
teniment d'aquesta unitat familiar amb
infants i són famílies amb més vulnera-
bilitat o risc de vulnerabilitat. Per tant,
les prestacions que es donen a les famí-
lies han de ser universals per a tothom,
però, alhora, hi ha d'haver prestacions
específiques que se sumin a aquestes
per a les famílies monoparentals, que
això és el que ja vam començar a fer el
2004 amb recursos específics i com-
plementaris. Les beques de menjador
o per a llibres per ajudar a l'escolarit-
zació d'aquests infants han de poder
incloure una acció positiva per a
aquestes famílies, igual que per llogar
l'habitatge. Per això el Departament
impulsa un carnet per a les famílies
monoparentals que inclogui descomp-
tes i doni uns drets específics per aju-
dar davant d'una situació de risc.

EEnn  ll''ààmmbbiitt  ddee  llaa  ccoonncciilliiaacciióó  ddee  llaa
vviiddaa  llaabboorraall,,  ppeerrssoonnaall  ii  ffaammiilliiaarr,,  ppeerr
qquuèè  ccoossttaa  ttaanntt  dd''aavvaannççaarr  aammbb  mmeessuurreess
ccoonnccrreetteess??

Perquè això forma part d'un pacte
entre moltes parts: les empreses, les
administracions i les persones. Això
vol dir que les empreses han de ser
responsables socialment i facilitar
aquesta conciliació. També cal analit-
zar si pel fet que es treballi molt s'és
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molt productiu: les xifres europees
diuen que l'Estat espanyol és on es
treballa més hores i, en canvi, és dels
menys productius. Per tant, la con-
clusió és que no. Cal veure com tre-
ballant menys hores o flexibilitzant la
feina es pot fer que la conciliació sigui
més fàcil. Actualment, per pagar una
hipoteca calen dos sous, dues perso-
nes. Anys enrere amb un sou n'hi
havia prou i es lligava l'accés al treball
remunerat des d'un punt de vista
estrictament material. Això implica
una tensió en la conciliació. Un altre
aspecte que cal abordar és el reparti-
ment de tasques. Quan jo era conse-
llera, el Departament va fer una cam-
panya que se'n va parlar molt, que
volia afavorir la coresponsabilització
en les tasques familiars, que pregunta-
va a la part masculina de la parella si
sabia quina talla de sabates gastava el
seu fill o filla o quin dia tenia piscina.
Apel·lava a repartir bé les tasques de
casa i a coresponsabilitzar-se'n. Ara el
Departament ha engegat un procés
participatiu per a un pla estratègic de
conciliació que podrà fer noves pro-
postes eficaces per a la conciliació.

LLeess  OONNGG  ccaattaallaanneess  ss''hhaann  qquueeiixxaatt
rreeiitteerraaddaammeenntt  ddee  nnoo  rreebbrree  eellss  iinnggrreess-
ssooss  qquuee  eellss  ppeerrttooccaarriieenn  aa  ttrraavvééss  ddee
ll''IIRRPPFF..  CCoomm  ss''hhaa  ddee  rreessoollddrree,,  aaiixxòò??

D'això en vaig estar parlant primer
amb el ministre Zaplana, del PP, que
em va dir que ni parlar-ne, de la gestió
de les comunitats autònomes del
0,52% _ara 0,7%_ de l'IRPF; després
en vaig parlar amb el ministre Caldera,

del PSOE, i, finalment, des d'ERC es
van presentar iniciatives al Congrés
dels Diputats i almenys es va aconse-
guir que es fes un estudi per veure la
viabilitat i la conveniència d'aquesta
gestió parcial del percentatge d'IRPF
amb finalitats socials. Resultat: l'estudi
era molt parcial i encaminat a fer que

el resultat fos que no era convenient el
traspàs. El que no és lògic és que hi
hagi una mena de no-publicació de
balances fiscals també en aquesta
matèria. No sabem quant es recapta a
Catalunya per aquesta via i només
sabem quan es retorna a les ONG
catalanes que és insuficient. La gran
xifra secreta és saber quants diners
posen els contribuents catalans a les
caselles del 0,7% de l'IRPF, i això no
s'aguanta per enlloc. Si la Generalitat
té les competències en assistència
social i coneixem la tasca que fan i les
necessitats que hi ha, no és del cas que
sigui el Ministeri qui decideix quants
diners es passen a les ONG.

DDeeiiaa  qquuee  ll''eessttaatt  ddeell  bbeenneessttaarr  ééss
ffeebbllee,,  ppeerròò  aarraa,,  nnoovveess  lllleeiiss  ccoomm  llaa  ddee
sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  ii  ddee  ll''aajjuutt  aa  llaa  ddeeppeenn-
ddèènncciiaa  eell  rreeffoorrcceenn..  HHii  hhaa  qquuii  ddiiuu  qquuee
aaccaabbaarràà  sseenntt  iinnssoosstteenniibbllee..  EEll  vveeuu  aammee-
nnaaççaatt??

Una de les obligacions dels que

tenim responsabilitats polítiques ha de
ser posar les eines per falcar l'estat del
benestar i fer que es consolidi. Que
això es consolidi i sigui aquí per que-
dar-se és garantir que aquestes eines
tenen recursos al darrere, i ben orien-
tats. En el moment que des del
Departament vam llançar la Llei de

serveis socials ho vam fer amb un acord
econòmic sòlid, perquè, sinó, és del tot
irresponsable. Per tant, fins a l'any
2015 està molt estudiat el creixement
de serveis que hi ha d'haver, que no vol
dir que no hagin d'incrementar-se en
funció de les necessitats, però en cap
cas decréixer. Una altra cosa és la pres-
sió demogràfica i l'envelliment de la
població... L'esforç fet des del
Departament de l'any 2003 al 2006, de
doblar el pressupost, va en aquesta
línia. I es va doblar sense tenir un nou
sistema de finançament, gestionant
millor i reordenant prioritats. Amb el
nou finançament previst a l'Estatut,
que ha d'estar lligat abans de l'agost del
2008, aquests recursos han de venir.
Això ho diu una llei que van aprovar les
Corts espanyoles i que va ratificar una
majoria del poble de Catalunya. Si s'ha
pogut doblar el pressupost del
Departament en tres anys sense un nou
finançament, això ha de ser possible.

DIÀLEGS  ANNA SIMÓ

“Si hi ha models de família que per les seves
característiques estan entre les tipologies més
vulnerables, cal una acció positiva.” 
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VVoossttèè  vvaa  sseerr  llaa  ccoonnsseelllleerraa  mmééss  bbrreeuu
aall  ccaappddaavvaanntt  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee
BBeenneessttaarr::  nnoommééss  ssiiss  mmeessooss  dd''uunn  ffiinnaall
ddee  mmaannddaatt  pprreecciippiittaatt..  AAmmbb  qquuiinneess
pprriioorriittaattss  vvaa  aaffrroonnttaarr  eell  ccààrrrreecc??

Ja vaig dir en accedir al càrrec que
jo era una consellera ETT (Empresa
de Treball Temporal) i des del comen-
çament feia aquesta broma, perquè
sabia que encarava una feina per a sis
o set mesos, en funció de quan fossin
les eleccions. Havia de prioritzar
molt bé perquè per un espai tan curt
de temps no tenia gaire sentit plante-
jar-se gaires coses noves i, en canvi, sí
que calia donar l'impuls final a pro-
jectes iniciats en la legislatura perquè
es poguessin acabar i implementar. La
meva primera prioritat va ser la lluita
contra els maltractaments infantils.

Poques setmanes abans s'havia pro-
duït el cas Alba, amb falles del con-
junt de l'Administració en no poder
prevenir una segona agressió a la
nena, i calia acordar mesures a curt
termini i d'altres de més estables. És
difícil actuar davant d'uns maltracta-
ments que es produeixen dins l'àmbit
de la llar, però si hi ha hagut alguna
sospita o indici, no es pot deixar
d’actuar. La segona prioritat va ser
intentar agilitar les prestacions socials
que s'administren des del Departa-
ment i ser més eficaços, perquè està
poc estructurat des de la seva creació,
i hi havia molts retards i queixes. Em
refereixo a les prestacions directes als
ciutadans i el suport a les entitats
socials. Haig de reconèixer que no
vaig poder fer molta cosa en aquest

sentit, si tenim en compte tot el que
encara cal fer, però em vaig proposar
posar en marxa la llei de prestacions
econòmiques, que estava en tràmit
parlamentari. Es va poder aprovar en
l'últim Ple i vam aconseguir fer el pri-
mer pagament de sis mesos als
50.000 perceptors de pensions no
contributives. La tercera prioritat era
estrènyer la col·laboració amb el món
local, que és on hi ha les àrees bàsi-
ques de serveis socials, per donar-los
més recursos i poders. Aquesta era
una prioritat del tripartit perquè els
governs anteriors de CiU tenien ten-
dència a actuar més directament i
confiant menys amb els ajuntaments.
La proximitat dels ajuntaments fa que
el suport i l’ajut als ciutadans quan ho
necessiten arribi molt millor, i en ser-

CARME FIGUERAS:
“Tant de bo que d'aquí a uns anys

poguem dir que anem a la 
gratuïtat dels serveis socials”



“És difícil actuar davant
d'uns maltractaments que es

produeixen dins l'àmbit de
la llar, però, si hi ha hagut

alguna sospita o indici, no es
pot deixar d’actuar.”
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veis socials això és bàsic.Vam treballar
tots els convenis marc de manera molt
intensa i, tant és axí, que al setembre o
octubre vam firmar tots els que s'ha-
vien de renovar amb els ajuntaments
majors de 20.000 habitants _que són
els que tenen conveni propi_ i amb els

consells comarcals, per a aquells ajun-
taments que tenen una població infe-
rior. Intentàvem donar molt més su-
port al món local i aquests convenis
per al 2006 ja van tenir un increment
del 37%, cosa que vol dir que hi vam
posar molts recursos dedicats a l'aten-
ció domiciliària per a gent gran, a l'a-
tenció especialitzada, etc.

EEss  ddiiuu  ssoovviinntt  qquuee  eell  bbrreeuu  ggoovveerrnn
bbiippaarrttiitt  eennttrree  eell  PPSSCC  ii  IICCVV-EEUUiiAA  vvaa
ffeerr  uunnaa  ggeessttiióó  ddee  ppuurr  ttrrààmmiitt..  PPeell  qquuee  ffaa
aa  BBeenneessttaarr,,  qquuèè  eenn  ddiirriiaa??

No va ser de pur tràmit, encara que
haguéssim d'acabar de concretar i
materialitzar coses començades. És
clar que si la consellera Simó no
hagués començat, fet i enviat al
Parlament la Llei de prestacions eco-
nòmiques, difícilment s'hauria pogut

aprovar éssent jo consellera. Si la meva
gestió hagués estat de pur tràmit, difí-
cilment s'hauria treballat tot el que es
va treballar _sobretot en finança-
ment_ ni s'haurien incrementat tant
els convenis marcs. Aquests incre-
ments comprometien per un any però

es consoliden i aquest any, els convenis
també s'han negociat a l'alça. Si ens
creiem la proximitat dels serveis
socials és evident que ha de ser a través
dels ajuntaments i els consells comar-
cals. Jo no tinc ni de bon tros la sensa-
ció d'haver estat una consellera de trà-
mit i, si es pregunta a les entitats amb
qui vam treballar, diran que va ser un
període de desencallar moltes qües-
tions, potser perquè ens ho marcava la
mateixa dinàmica del temps que tení-
em. No és perquè fóssim millors, sinó
perquè sabíem que anàvem a preu fet:
teníem un temps i l'havíem d'aprofitar.
L'última de les meves prioritats va ser
iniciar un camí d'estabilització en la
col·laboració entre la Conselleria i el
Tercer Sector. Havíem anat establint
tradicionalment convenis i subven-
cions de renovació anual, que cada any

s'han de tornar a demanar i en què les
noves convocatòries triguen molt a
sortir. Quan nosaltres vam entrar, al
mes de maig, moltes convocatòries
encara estaven per acabar de sortir, per
la inèrcia típica que arrossega de sem-
pre el Departament.

CCoomm  eess  ppoott  rreessoollddrree  aaqquueessttaa  ""iinnèèrr-
cciiaa  ttííppiiccaa""  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  qquuee  ddiiuu
qquuee  eennccaallllaa  llaa  ggeessttiióó  ddee  lleess  pprreessttaacciioonnss
ii  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  aa  eennttiittaattss??

Aplicant mecanismes moderns de
gestió, analitzant els processos i agili-
tant-los, planificant i posant ordre,
amb un bon equip al capdavant de la
Secretaria General i de l'ICASS. En
aquests llocs de comandament cal
tenir-hi gent amb experiència política
i també amb experiència en l'Adminis-
tració, en contractació pública, gestió
pressupostària, funció pública... Jo en
això vaig tenir molta sort. L'equip
d'alts càrrecs que em va acompanyar
en aquell breu període _amb l'Anna
Miró a la Secretaria General al davant_

va resultar excel·lent.

PPeerr  mmééss  pprroottooccoollss  qquuee  ss''aaccttiivviinn,,  nnoo
ddeeiixxeenn  ddee  ssoorrttiirr  ccaassooss  llaammeennttaabblleess  ddee
mmaallttrraaccttaammeennttss  dd''iinnffaannttss..  QQuuèè  ccaall  ppeerr
sseerr  mmééss  eeffeeccttiiuuss??

De maltractaments n'hi ha perquè es
produeixen a l'àmbit de la llar. El que
cal és prevenir, detectar tots aquells
símptomes que ens poden donar idea
que al darrere hi pot haver un cas de
maltractament. Nosaltres, al cap de
dos mesos d'estar al capdavant del
Departament, vam presentar cinc

CARME FIGUERAS  DIÀLEGS

“En la mesura que els serveis socials tindran
garantia de dret, seran partides ampliables i
això voldrà dir que, si no hi ha diners, s'hauran
de treure d'una altra banda dels pressupostos de
la Generalitat o hauran de generar dèficit, però,
en definitiva, no es deixaran de donar.” 
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mesures d'actuació per millorar l'aten-
ció dels infants en risc. Es tractava, i es
tracta, de liderar la protecció des de la
DGAIA (Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència), fomen-
tant la cooperació amb totes les admi-
nistracions implicades. La primera va
ser la creació dels equips de valoració
de maltractaments infantils (EVAMI),
cinc equips formats per un metge, un
psicòleg i un treballador social, espe-
cialitzats en maltractaments infantils.
La seva funció és assessorar i valorar
conjuntament amb els professionals de
la xarxa hospitalària les actuacions que
cal emprendre davant de casos de mal-
tractaments o de sospita que s'hagin

produït. Són equips operatius les 24
hores del dia els 365 dies de l'any, i que
poden proposar l'adopció de mesures
efectives de protecció davant la situa-
ció d'urgència, ja sigui l'assumpció
immediata de la tutela de l'infant, l'or-
dre de retenció hospitalària i l'ingrés
posterior en centre d'acollida, si escau.
La segona mesura va ser la de la crea-
ció d'un registre unificat de maltracta-
ments infantils (RUMI) que permetrà
centralitzar tota la informació i inte-
grar totes les notificacions procedents
dels diferents àmbits (salut, educació,
serveis socials, mossos, justícia...)
referents a un mateix infant. També
permetrà fer les consultes pertinents
per conèixer l'existència d'antecedents
de tots els actors implicats en el siste-
ma de protecció. La tercera són els
protocols bilaterals de cooperació per
a la protecció, començant per actualit-
zar el que ja existia amb Salut en l'àm-
bit hospitalari. Em consta que també
s'estan acabant els de l'àmbit primari
de salut, els d’educació, de justícia,
etc. Es tracta d'assessorar des del
Departament, ara d'Acció Social i
Ciutadania, la resta de departaments i
administracions que interactuen amb
els infants i amb les seves famílies per
a la detecció i la prevenció de maltrac-
taments. La quarta de les mesures va
ser la creació de taules territorials de
coordinació i intervenció _nosaltres
vam impulsar la primera, la del Vallès
Occidental, i la meva successora ja
n'ha posat en marxa dues més. Es trac-
ta del treball conjunt de tots els agents
susceptibles de detectar possibles

situacions de risc, com ara: la xarxa
educativa, la xarxa sanitària (CAP, cen-
tres hospitalaris), l'àmbit judicial
(Fiscalia, jutjats de la demarcació),
Mossos d'Esquadra, policia local i lògi-
cament, els serveis socials de primària
i serveis especialitzats d'atenció a la
infància (EAIA). La finalitat és que
aquests professionals de la comarca,
el municipi o el barri es reuneixin
periòdicament i treballin en la pre-
venció i la detecció d'un possible cas
de maltractament infantil. Finalment,
la cinquena mesura va ser incremen-
tar considerablement els recursos
dels equips d'atenció a la infància i l'a-
dolescència (EAIA).

LLaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  nnoo  vvaa  aarrrrii-
bbaarr  aa  aapprroovvaarr-ssee  dduurraanntt  eell  sseeuu  mmaannddaatt,,
ppeerròò aarraa  ssíí..  QQuuèè  nn''eessppeerraa??  

Va ser una llàstima que no ho esti-
gués, perquè hauríem avançat molt de
temps... No va estar perquè l'oposició
no va voler que el Govern tripartit
aprovés una llei que estava al Parla-
ment feia molt de temps i que es
podria haver aprovat per tràmit d'ur-
gència en el darrer Ple de la legislatu-
ra. No van voler que el Govern anés a
les eleccions amb una llei com aquesta
aprovada. Finalment, s'ha aprovat i ha
quedat molt bé. Evidentment, no serà
una llei que d'un dia per l'altre conce-
deixi a tothom el dret als serveis
socials amb l'amplitud amb què ho ha
d'acabar fent. És una llei que té una
aplicació gradual fins a l'any 2015. Jo
n'espero molt: el canvi que permeti
que els serveis socials deixin de ser uns

DIÀLEGS  CARME FIGUERAS
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serveis graciables, depenent de qui
governi i de si hi ha partida pressupos-
tària o no... Aquesta és l'essència de la
Llei, però té molts altres elements
positius: els serveis socials passaran a
ser un dret similar a com ho és l'edu-
cació i la salut.Trigarem un temps; es
començarà amb una cartera de serveis
que concedirà immediatament el dret
universal a uns serveis i prestacions, i
després, cada any, els pressupostos l'a-
niran ampliant fins a on arriba el dret
dels ciutadans als serveis socials que
preveu la Llei. El fet que tenir dret a
una prestació no depengui de quina

sigui la teva renda és molt impor-
tant... Tothom hi té dret, i la renda
marca si un servei que es determina
que és de copagament és més alt o més
baix. Fins ara només hi ha tingut dret
qui tenia un nivell de renda molt baix
i, a més, comptant amb la renda dels
familiars. I això no sempre era just,
perquè per més que un usuari tingui
fills, aquests prou feina tenen a pagar la
hipoteca, moltes vegades, i a mantenir
els seus propis fills. L'altre gran canvi
de la Llei és la descentralització orga-
nitzativa que comporta respondre al
repte de l'equitat territorial, desenvo-

lupant un mapa de serveis socials i el
traspàs de competències als ajunta-
ments. Amb tot, el més important de
la Llei és que _tot i que quan es nego-
cien els pressupostos sempre hi ha
incerteses_ a partir d'ara hi haurà par-
tides de serveis socials que seran
ampliables perquè responen a un dret
de la ciutadania. En funció de la
demanda, es podrà acabar generant
dèficit, però no es deixarà de prestar
un servei. Ara no és així. Si ara s'acaba
al mes de maig una partida per a un
programa determinat, fins l'any que ve
no es té dret a demanar aquella presta-

ció i es va ampliant la llista d'espera,
com va passar amb el programa “Viure
en família”. En la mesura que els ser-
veis socials tindran garantia de dret,
seran partides ampliables, i això voldrà
dir que, si no hi ha diners, s'hauran de
treure d'una altra banda dels pressu-
postos de la Generalitat o hauran de
generar dèficit, però en definitiva no
es deixaran de donar. Això anirà for-
çant una despesa social a la qual el
Govern està compromès. Un altre
gran aspecte de la Llei és que l'amplia-
ció de serveis socials a la població
generarà molts llocs de treball, que

cotitzaran i generaran producció a l'e-
conomia.

QQuuee  llaa  LLlleeii  ss''hhaaggii  eennddaarrrreerriitt  ppeerròò
ss''hhaaggii  aaccaabbaatt  aapprroovvaanntt  ppeerr  uunnaanniimmiittaatt,,
llaa  mmiilllloorraa??

És molt bo que s'aprovi per unani-
mitat una llei tan bàsica com aquesta,
que tindrà una gradualitat en la seva
aplicació, perquè la construcció de
residències i serveis i la formació dels
treballadors socials que caldrà fer
requeriran temps. Si no es fa amb
consens, sinó amb l'avís de l'oposició
que si un dia governa ho canviarà tot,
dóna molta fragilitat a la llei. I quan
s'estava posant un pilar nou per a l'es-
tat del benestar, era molt desitjable el
consens. S'ha fet un esforç molt gran,
bàsicament per part de la Conselleria
i també en la ponència parlamentària.
Era una llei treballada molt a fons
des de l'anterior legislatura, amb
moltes esmenes proposades en les
compareixences parlamentàries de
les entitats i en el procés participatiu
que hi havia hagut abans. Era desitja-
ble que la llei s'aprovés per consens,
i això la millora perquè hi aporta el
benefici de la permanència i del
futur que pot tenir.

LLaa  uunnaanniimmiittaatt  vvooll  ddiirr  qquuee  hhii  hhaa  ccooiinn-
cciiddèènncciiaa  bbààssiiccaa  eenn  lleess  ggrraannss  llíínniieess  qquuee
ccaall  sseegguuiirr  eenn  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss??

Potser no hi ha tanta coincidència de
fons, perquè no és el mateix el que
pensa la dreta que el que pensa l'es-
querra. Més aviat diria que quan una
llei és beneficiosa i està bé _com

CARME FIGUERAS  DIÀLEGS

“És una llei que té una aplicació gradual fins a
l'any 2015. Jo n'espero molt: el canvi que per-
meti que els serveis socials deixin de ser uns
serveis graciables, depenent de qui governi i de
si hi ha partida pressupostària o no.”
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també passa amb la Llei de la depen-
dència_ és molt difícil per l'oposició
votar-hi en contra, perquè té unes
conseqüències importants des del
punt de vista polític. És difícil oposar-
se a una llei treballada, en què s'inten-
ta el consens i que és una millora per
als ciutadans, però cal reconèixer que
tothom va fer un esforç per al consens,
també l'oposició.

QQuuiinnaa  ééss  llaa  ddiiffeerrèènncciiaa  mmééss  ddee  ffoonnss
qquuee  ddiiuu  eennttrree  llaa  ddrreettaa  ii  ll''eessqquueerrrraa??

Potser ens hauria costat més als
grups d'esquerra acceptar una llei que
pogués fer la dreta que es basés més en
l'esquema de xecs per serveis que no
pas als grups de dreta acceptar una llei
que garanteix drets. De fons hi va haver
algunes qüestions de controvèrsia
_com ara la descentralització i el paper
del món local_, però la veriat és que es
van anar salvant bé.

QQuuiinn  ppaappeerr  hhaann  ddee  ffeerr  lleess  eennttiittaattss  ddeell
TTeerrcceerr  SSeeccttoorr  eenn  eell  nnoouu  ssiisstteemmaa  ddee  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss  ccaattaallàà??

Un paper molt important. La Llei de
serveis socials ha recollit moltes apor-
tacions de les entitats i la Taula del
Tercer Sector també és molt conscient
que les entitats han d'optimitzar la seva
feina amb una major cooperació entre
si. No en va el president Montilla es va
comprometre al debat de política
general a impulsar el pla de suport al
Tercer Sector. Les entitats arriben molt
més bé i de forma més immediata als
usuaris que no pas l'Administració, per
la seva rigidesa, i fan una tasca extraor-

dinària. Ha de ser, però, una tasca equi-
tativa a tot arreu i on els serveis que els
ciutadans reben de les entitats no siguin
desiguals. Per tant, cal ajudar el Tercer

Sector, però també avaluar els resultats
i els beneficis en el servei a la ciutada-
nia, i en això encara queda molt per fer
en els serveis socials. Com a repte de
futur, avaluar bé i tenir indicadors de si
es fan les coses ben fetes i amb qualitat
de servei és clau, perquè encara n’es-
tem molt lluny.

LLaa  LLlleeii  eessttaabblleeiixx  eell  ccooppaaggaammeenntt  ppeerr  aa
ddeetteerrmmiinnaattss  sseerrvveeiiss..  CCoomm  vvaalloorraa  qquuee
eenn  llaa  sseevvaa  aapplliiccaacciióó  nnoo  eess  vvuullgguuiinn  ccoonn-
ssiiddeerraarr  lleess  rreennddeess  ffaammiilliiaarrss  ddee  ll''uussuuaarrii,,
ssiinnóó  nnoommééss lleess  sseevveess  ppeerrssoonnaallss??

A qui no li agradaria dir que els ser-
veis socials són gratuïts? A mi m'encan-
taria que la Llei de serveis socials ha-
gués dit que tots els serveis socials són
gratuïts, de la mateixa manera que ho
és anar al metge o a l'hospital per a una
intervenció en el cas de la sanitat, en
què la prestació resulta gratuïta a l'u-
suari però la paguem tots. El copaga-
ment vol dir que en la perspectiva del
2015 podrem tenir totalment implan-
tada una universalització de tots els ser-
veis socials que sense copagament no
els tindríem aquell any, sinó molt més
tard. El copagament és una opció.
Arribaria a aguantar-se un sistema

totalment gratuït? Potser sí, però triga-
ríem més. Crec que és molt millor que
cadascú aporti en funció dels seus
ingressos i que així s'arribi a tothom

amb la condició sine qua non que fixa
la llei que ningú per la seva situació
econòmica es quedarà sense la presta-
ció. Aquesta és la primera premissa. Si
els ingressos són molt baixos, no hi ha
copagament. Les classes mitjanes que
poden pagar una part de la seva renda
per serveis d'aquests, la paguen de gust
a condició de tenir assegurat un servei
que ara no tenen garantit, perquè
tenen massa ingressos per entrar als
serveis socials públics i queden molt
lluny de poder pagar serveis privats.
Tant de bo que d'aquí a uns anys, pot-
ser 15 o 20, quan el sistema estigui ben
implantat, poguem dir que anem a la
gratuïtat dels serveis socials. Tant de
bo! El fet que ja a partir d'ara no es
consideren les rendes familiars, sinó
només les de l'usuari, és una qüestió
bàsica, perquè el dret al servei és per-
sonal i no és lògic condicionar-lo a la
família, quan, a més, és molt difícil
saber fins a quin punt els fills poden
ajudar al pagament o no.

CCoomm  eess  ttrroobbaarràà  ll''eennccaaiixx  eennttrree  llaa  LLlleeii
ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  eessttaattaall  ii  llaa  ddee  sseerrvveeiiss
ssoocciiaallss  ccaattaallaannaa??

Crec que les dues lleis estan perfec-
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“M'agraden els models nòrdics _Suècia, Finlàn-
dia..._, que són els que aquí intentem aplicar.” 
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tament encaixades. Hi ha hagut un
debat sobre la constitucionalitat de la
Llei de la dependència o no i de si
envaïa competències o no.Això ho vaig
treballar molt quan era consellera i
vam fer dictàmens i vam millorar molt
la llei inicial del Govern central, amb
esmenes del nostre i d'altres grups
polítics. Tot i l'informe del Consell
Consultiu, no hi ha una invasió de com-
petències a la pràctica i en la realitat
perquè no hi ha una xarxa de serveis a
la dependència paral·lela a la xarxa de
serveis socials catalana. Això no exis-
teix ni existirà mai. La garantia bàsica
que la Llei de dependència dóna a tot
l'Estat i els recursos  que vénen a canvi
d'aquestes prestacions bàsiques que es
legislen des de l'Estat _com es legislen
les de sanitat_ vénen a Catalunya i s'hi
implanten  amb el sistema de serveis
socials; el que tenim ara i el que tin-
drem en el futur amb la nova Llei. No
hi ha d'haver cap problema.Tot el que
és suport a la dependència entra dins la
Llei de serveis socials, perquè garan-
teix prestacions d'ajut a la dependència
i altres prestacions per a la lluita contra
l'exclusió, la pobresa, l'atenció a infants
desemparats, etc. Les dues lleis es
complementaran.

LLaa  LLlleeii  ddee  pprreessttaacciioonnss  ddee  ccaarrààcctteerr
eeccoonnòòmmiicc  vvaa  sseerr  aapprroovvaaddaa  dduurraanntt  eell  sseeuu
mmaannddaatt..  PPoott  aaccaabbaarr  sseenntt  eell  ggèèrrmmeenn
dd''uunnaa  rreennddaa  bbààssiiccaa??

Jo crec que ho és, tot i que no amb
aquest nom.Aquesta Llei estableix una
xifra d'ingressos _l'indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC)_

que és el mínim bàsic per viure amb
dignitat. Una xifra que a Catalunya és
una i que en altres llocs d'Espanya és
una altra, perquè no hi ha el mateix
nivell de vida. La Llei de prestacions es
proposa garantir en un temps determi-
nat que tothom que no arriba a aquest
mínim de suficiència _que l'any passat,
quan es va aprovar la Llei era de 509,8
euros mensuals_ se li complementarà
amb una prestació social de caràcter

econòmic perquè hi arribi. Com que
aquesta prestació no es pot donar de
cop, perquè això suposaria molts
milions d'euros, es comença a cobrir
en un 75% els dos primers anys, el ter-
cer s'arriba al 80%, fins a assolir el
100% l'any 2010. Això permet tenir
una pensió no contributiva, de viude-
tat, una assegurança de vellesa i invali-
desa SOVI o altres pensions que no són
directes de la Seguretat Social; té un
complement de la Generalitat que s'ac-
tualitza cada any en funció de la inflació
i el nivell de vida catalans. És una llei
que afecta més de 200.000 persones.

QQuuiinn  mmooddeell  ddee  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss  llii
aaggrraaddaarriiaa  ttrraassllllaaddaarr  aa  CCaattaalluunnyyaa??

A mi m'agraden els models nòrdics
_Suècia, Finlàndia..._, que són els que
aquí estem intentant aplicar. Són els
que garanteixen realment els drets.Tot

i que la nostra realitat no és la mateixa,
la nostra Llei s'hi vol acostar.

TTeemm  qquuee  aaqquueesstt  mmooddeell  aaccaabbii  sseenntt
iinnssoosstteenniibbllee  eeccoonnòòmmiiccaammeenntt??  

Jo sóc una eterna defensora d’aug-
mentar els impostos, perquè crec que
la societat està disposada a pagar-los si
veu que li comporten unes garanties
després. Cada vegada que sento a par-
lar de rebaixes d'impostos em poso

malalta, perquè considero que així no
faríem avenços socials. No dic que no
hi hagi algun impost que pugui ser més
injust, però els impostos que són pro-
gressius _que graven més les rendes
més altes o les empreses que tenen més
beneficis_ són ben acceptats per la gent
que sap que així pot tenir una sanitat o
una educació de qualitat i que quan
sigui gran si li cal ajut el tindrà. Queda
molt per fer un treball de pedagogia
amb la ciutadania, però és ben cert que
no es poden tenir els serveis socials i
l'estat del benestar de Suecia pagant els
impostos de Malta. Més val garantir
equitat i universalitat, i fins i tot copa-
gaments que siguin justificats i no
impedeixin en cap cas l'accés al servei,
l'exercici del dret. Perquè a Suècia
també hi ha copagament, eh? 
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“Cada vegada que sento a parlar de rebaixes
d'impostos em poso malalta, perquè considero
que així no faríem avenços socials.” 
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AAmmbb  vvoossttèè  ddee  ccoonnsseelllleerraa,,  eell
DDeeppaarrttaammeenntt  jjaa  nnoo  ééss  ddee  BBeenneessttaarr
SSoocciiaall  nnii  ddee  BBeenneessttaarr  ii  FFaammíílliiaa,,  ssiinnóó
dd''AAcccciióó  SSoocciiaall  ii  CCiiuuttaaddaanniiaa..  QQuuiinn
mmaattííss  iinnccoorrppoorraa  eell  ccaannvvii  ddee  nnoomm??  

És un matís molt important. Quan
es va constituir el Govern de l'Entesa,
vam considerar que calia posar èmfa-
si en el fet que l'estat del benestar no
és una competència exclusiva de les
polítiques socials, ja que també està
determinat per les polítiques de l'àm-
bit de la salut, l'educació i de les pres-
tacions de la Seguretat Social. Jo
entenia que el nom no responia a la
realitat i a la missió d'aquest
Departament, que fa totes aquelles
actuacions socials que han de com-
portar millores per a les persones que
estan en situació de desavantatge
social. Al Departament, s'hi ha incor-
porat l'Institut Català de les Dones, la
Secretaria de Joventut i la d'Immi-
gració i, evidentment, no fem políti-
ques socials específiques per a aquests
col·lectius, sinó que promovem les

polítiques globals de desenvolupa-
ment per als joves i per a les dones i
d'impuls de la integració en el cas de
la immigració. El segon nom del
Departament, Ciutadania, pretén
remarcar que tenim un únic objectiu,
que és treballar per la igualtat d'opor-
tunitats de totes les persones. I ja
sigui en aquests àmbits que ara deia
com en els d'infància, gent gran o de
persones amb discapacitats, ens calen
encara moltes accions socials per arri-
bar a la igualtat d'oportunitats i de
drets per a tots aquests col·lectius.

TTaammbbéé  hhii  hhaa  ccoommppeettèènncciieess  qquuee  vvaann
mmaarrxxaarr  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt,,  ccoomm  lleess
dd''AAcccciióó  CCíívviiccaa..  PPeerr  qquuèè??    

Tot el referent a Acció Cívica va
passar a Governació i, encara que
potser no tothom ho hagi valorat de
manera coincident, és clar que l'àmbit
del civisme i el voluntariat _els casals
de gent gran, els centres cívics, les
ludoteques, els hotels d'entitats, etc._

estan molt vinculats als ajuntaments

de les ciutats on pertanyen i el
Departament amb qui hi té les relacions
més directes és el de Governació. Per
tant, calia que el foment de les políti-
ques de participació, associacionisme i
voluntariat es fessin amb plena coordi-
nació amb els municipis. Aquest va ser
el motiu del canvi.

EEnn  ll''ààmmbbiitt  ddeellss  ddrreettss  ddee  cciiuuttaaddaanniiaa,,
eell  DDeeppaarrttaammeenntt  hhaa  eessttaatt  ppiioonneerr  eenn
ll''iimmppuullss  ddeellss  ddrreettss  ddeellss  ggaaiiss  ii  lleess  lleess-
bbiiaanneess  eenn  ll''aaddooppcciióó,,  ppeerr  eexxeemmppllee..  EEnn
qquuiinneess  nnoovveess  ccoonnqquueesstteess  ddee  ddrreettss  eess
vvooll  aavvaannççaarr??

Tots els col·lectius dels quals s'ocu-
pa el Departament _des dels infants
fins a la gent gran, passant pels immi-
grants o les persones amb discapaci-
tats_ i tota la  ciutadania tenim reco-
neguts els mateixos drets, però
malauradament no tots hi tenim el
mateix accés. Les dones, per exem-
ple, tenim el dret al treball, però
encara cobrem menys que els homes,
i una dona, a més, pot tenir proble-

CARME CAPDEVILA:
“El canvi radical que fem és deixar

l'assistencialisme i passar a un
model garantista de drets”



“En l'assumpció de drets hi ha moltes
coses per fer, perquè tothom ha de poder

estar en la mateixa línia de sortida.”
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mes per continuar treballant quan
està embarassada... Els joves també
tenen moltes més dificultats a l'hora
d'accedir al treball o a un habitatge.
Per tant, hem d'aconseguir els drets
que permetin que tots els col·lectius
puguem estar a la mateixa línia de
sortida. D'exemples, n'hi ha moltís-
sims: una persona amb discapacitat
intel·lectual, física o sensorial també
té dret al treball i cal afavorir la seva
inserció laboral, per això ens cal dis-
posar dels llocs de treball adequats
per a ella. En l'assumpció de drets hi
ha moltes coses per fer, perquè
tothom ha de poder estar en la matei-
xa línia de sortida.

LLaa  nnoovvaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  oobbrree
lleess  ppoorrtteess  aa  ttoott  uunn  mmooddeell  nnoouu..  EEnn  qquuèè
nnoottaarràà  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  eellss  aavvaannttaattggeess  ddeell
ccaannvvii  aa  llaa  pprrààccttiiccaa??

És un canvi de model radical. Fins
ara les polítiques socials eren assisten-
cialistes i familiaristes. D'una banda,
es donava protecció social a aquells
col·lectius molt desafavorits i, de l'al-
tra, les classes mitjanes, que no han
tingut accés a aquests serveis socials
assistencials, han hagut de suplir les
feines o els serveis que hauria de
donar la mateixa Administració. El
canvi radical que fem és que deixem
l'assistencialisme i el familiarisme i
passem a un model garantista de
drets. Això vol dir que qualsevol per-
sona tindrà dret a accedir a uns serveis
socials  en un moment de la seva vida
que necessiti, per exemple, l'ingrés a
una plaça residencial de gent gran, un

centre de dia o qualsevol altre servei.
Actualment, les classes mitjanes no
tenim accés als serveis socials, perquè
som massa rics per accedir a un servei
públic i massa pobres per accedir a un
de privat. Per tant, ens en quedem
fora i l'única alternativa l'hem suplert
amb les actuacions de suport fami-
liar, majoritàriament a càrrec de les
dones. El gran canvi de la Llei és que

tothom que tingui una necessitat
social tindrà garantit l'accés a un ser-
vei o a una prestació. Això no serà
immediat; jo poso l'accent en el fet
que la Llei s'anirà desplegant fins al
2015 i, per tant, que l'accés serà pro-
gressiu del 2008 al 2015.

UUnnaa  ccrrííttiiccaa  qquuee  eess  ffaa  ssoovviinntt  ééss  eell
rreettaarrdd  eenn  llaa  ggeessttiióó  ddee  lleess  pprreessttaacciioonnss
ssoocciiaallss::  eell  tteemmppss  qquuee  ppaassssaa  eennttrree  eell
mmoommeenntt  eenn  qquuèè  aa  uunn  cciiuuttaaddàà  oo  cciiuuttaa-
ddaannaa  ssee  llii  rreeccoonneeiixx  uunn  ddrreett  ii  qquuaann
ffiinnaallmmeenntt  aacccceeddeeiixx  aall  sseerrvveeii  oo  llaa  pprreess-
ttaacciióó..  CCoomm  eess  ppoott  eessccuurrççaarr  aaqquueessttaa
eessppeerraa??  HHoo  ppooddrràà  aaggiilliittaarr  llaa  nnoovvaa  LLlleeii??

Aquest és un departament que ha
crescut moltíssim en prestacions
socials. Han crescut perquè uns anys
enrere eren molt poques les persones
que hi accedien i, alhora, perquè la
població s'ha envellit i hi ha molta més
demanda, ja que també hi ha més ser-
veis i prestacions. Un cop s'entra dins

del circuit, les prestacions són pun-
tuals i les nòmines es paguen cada
mes, però és cert que tarda a fer-se
efectiu. Per exemple, en el tema de la
valoració de la discapacitat, que és
preceptiu per poder tenir accés al ser-
vei que es necessita, fins ara acumulà-
vem uns retards importants. Per a
reduir-ho, hem duplicat pràcticament
tots els equips que fan la valoració de

la discapacitat, cosa que ens permetrà
posar-nos al nivell que estableix la
Llei.Ara la demanda és molt més gran
perquè _per exemple_ una persona
amb discapacitat, un cop ha estat valo-
rada, a part de poder accedir al servei
que li pertoca també pot beneficiar-se
de desgravacions fiscals. Això ha fet
que els dos últims anys moltes perso-
nes que tenien una discapacitat i no
sol·licitaven la seva valoració, perquè
possiblement no necessitaven un ser-
vei especialitzat, ara l'han sol·licitada
per l'interès en la deducció fiscal.
L'agilitació de la gestió es resol incre-
mentant el personal dels equips de
valoració.

EEll  ffeett  qquuee  llaa  nnoovvaa  LLlleeii  ddee  sseerrvveeiiss
ssoocciiaallss  ss''hhaaggii  aapprroovvaatt  ppeerr  uunnaanniimmiittaatt
ddeell  PPaarrllaammeenntt  vvooll  ddiirr  qquuee  hhii  hhaa  uunnaa
ààmmpplliiaa  ccooiinncciiddèènncciiaa  eenn  eellss  eeiixxooss  qquuee
hhaann  ddee  sseegguuiirr  lleess  ppoollííttiiqquueess  ssoocciiaallss??

Sí. I voldria posar èmfasi en una
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“El consens no ha estat fet de renúncies, sinó de
millores a la Llei.”
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qüestió: quan una llei s'aprova per
unanimitat no és un indicador que hi
hagi hagut moltes renúncies. Crec que
en aquesta Llei hi ha hagut ambició
política per part de tots els grups par-
lamentaris i del Govern, i el consens
ens ha permès millorar moltíssim el
text que inicialment va entrar a la
Cambra. El consens no ha estat fet de
renúncies, sinó de millores a la Llei,
cosa que suposa una doble satisfacció
per a nosaltres.

TToott  ii  qquuee  llaa  rreecceerrccaa  ddeellss  ccoonnsseennss
eennddaarrrreerrííss  llaa LLlleeii,,  eenn  qquuèè  ll''hhaa
mmiilllloorraaddaa??

La Llei no es va poder aprovar la
legislatura anterior i, mentrestant,
l'Estat espanyol va aprovar la Llei de
l'autonomia personal i d'atenció a la
dependència i a Catalunya vam apro-
var la Llei de prestacions socials de
caràcter econòmic. Jo tenia dues
opcions: la que vaig fer, que era pre-
sentar el text original de la Llei sense
introduir-hi les modificacions que es
derivaven d'aquestes dues altres lleis
o treballar-ho des del Govern. Això
darrer retardava sis mesos més l'apro-
vació de la disposició, pel sol fet d'in-
troduir-hi aquestes esmenes. Vaig
prendre la decisió que havia de pre-
sentar i agilitar al màxim la seva apro-
vació per part del Govern, pensant
que en el tràmit parlamentari ja
podríem anar introduint totes aques-
tes esmenes. La Llei de serveis socials
ha fet el procés d'incorporació de tot
el referent al sistema d'autonomia
personal i de la dependència, i crec

que el resultat ha estat molt positiu,
perquè hem pogut consensuar que a
Catalunya només hi haurà una única
xarxa pública de serveis socials i, per
tant, tot el sistema de la dependència
hi quedarà encaixat.

LLaa  LLlleeii  ttiinnddrràà  uunn  ddeesspplleeggaammeenntt  ggrraa-
dduuaall  ii  uunnaa  pprriimmeerraa  ccaarrtteerraa  ddee  sseerrvveeiiss
22000088-22000099..  QQuuiinn  rriittmmee  dd''aapplliiccaacciióó
pprreevveeuu??

Les prestacions garantides en la pri-
mera cartera de serveis són les pre-
vistes en els programes dels pressu-
postos del Departament per al 2008.
La cartera de serveis que ja tindrà
tota l'ambició política és la que s'a-
provarà per decret, que no serà la de
mínims garantits, sinó que ja inclourà
tots els serveis i les prestacions amb
amplitud i abastarà els anys 2008-
2009. Aquesta primera cartera de
serveis serà biennal i en el futur qua-
driennal, revisable cada any amb la
llei catalana de pressupostos, que
n'actualitzarà les condicions.

QQuuee  llaa  LLlleeii  eessttaabblleeiixxii  eell  ccooppaaggaa-
mmeenntt  eevviiddeenncciiaa  qquuee  llaa  uunniivveerrssaalliittzzaa-
cciióó  ddeellss  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  nnoo ééss  eeqquuiippaarraa-
bbllee  aa  llaa  ddee  ll''eedduuccaacciióó  oo  llaa  ssaanniittaatt??

Efectivament, la universalització no
es produeix de la mateixa manera,
perquè s'estableix un sistema de
copagament que té la seva lògica,
però, en tot cas, anirà en funció de la
renda. En el cas d'una plaça residen-
cial, per exemple, la persona que l'o-
cupa, si en comptes d'ocupar-la esti-
gués a casa seva, tindria unes despeses

pròpies de vestit, higiene, menjar, llo-
guer... Doncs el copagament sempre
s'establirà sobre aquelles despeses
que són pròpies de la persona i no
sobre el cost del servei. Cal fer aquest
matís. Ja sé que a una persona que va
a un hospital públic no se li cobra
l'hostaleria i, en canvi, en  serveis
socials sí... En aquests moments,
però, no era viable un altre planteja-
ment que no fos a través del copaga-
ment perquè, si no, el finançament de
la Llei no hauria estat viable.

CCoomm  vvaalloorraa  eell ffeett  qquuee  nnoo  eess  ccoonnssii-
ddeerriinn  lleess  rreennddeess  ffaammiilliiaarrss  ddee  llaa  ppeerrssoo-
nnaa  bbeenneeffiicciiààrriiaa  dd''uunn  sseerrvveeii  oo  dd''uunnaa
pprreessttaacciióó  ssoocciiaall,,  ssiinnóó  nnoommééss  lleess  ppeerr-
ssoonnaallss  ddeell  cciiuuttaaddàà  oo  llaa  cciiuuttaaddaannaa??

Això s'estableix a la Llei, però
durant l'any 2007 ja ho hem estat
aplicant. Com que ens ho creiem, ho
hem aplicat un any abans amb el
Decret d'acolliments residencials. El
fet que no es considerin les rendes
familiars té molta importància. No
em preocuparia tant que no s'apliqués
en els casos de gent gran, perquè estic
convençuda que, si els fills tenen una
economia sanejada, no deixaran de
donar un cop de mà als seus pares. Sí
que em preocupava moltíssim, en
canvi, en el cas contrari: el de pares
que tenen fills amb discapacitat que,
de per si, ja són un sobrecost per a la
família. En aquests casos és de justícia
poder-ho rectificar.

HHii  hhaa  qquuii  ddiiuu  qquuee  aaqquueessttaa  ddeessvviinnccuu-
llaacciióó  ddee  rreennddeess  ppoott  pprroovvooccaarr  uunnaa
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cceerrttaa  ddeesspprreeooccuuppaacciióó  ddee  llaa  ffaammíílliiaa  eenn
aallgguunnss  ccaassooss......

Sempre he cregut en la família i
crec també que no per una llei modi-
ficarem les conductes en les relacions
personals entre pares i fills. A
Catalunya tenim un model familiar
divers, però les nostres famílies són
molt estructurades i amb unes rela-
cions interpersonals molt fortes. I és
evident que una llei no farà que can-
viïn les seves conductes. Aquell fill
que s'estima el seu pare el seguirà
visitant a la residència i continuarà
donant-li tot el suport que li faci
falta; no deixarà de fer-ho perquè hi
hagi una llei que li digui que ara no ha
de pagar una part del cost d'una
plaça. Els catalans ens hem d'estimar
molt més... Sabem que les famílies
són un element clau de la nostra
estructura social i hem de confiar que
les nostres persones grans no queda-
ran desateses, sinó tot al contrari.

QQuuiinnaa  ccoooorrddiinnaacciióó  iinnssttiittuucciioonnaall
__ssoobbrreettoott  aammbb  eellss  aajjuunnttaammeennttss__ ccaall-
ddrràà  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  llaa  LLlleeii  ddee  sseerr-
vveeiiss  ssoocciiaallss??

Aquesta és una llei que té una
voluntat descentralitzadora molt
important perquè les polítiques
socials s'han de fer des de la proximi-
tat; no es poden fer des d'un despatx
a Palau de Mar o on estigui ubicada la
seu d'aquesta Conselleria. S'han de
fer des de la proximitat perquè donar
resposta a una necessitat social és
donar una resposta integral. S'ha de
tenir en compte la persona, però

també el seu entorn de relacions, tant
si té un suport comunitari com fami-
liar. Totes aquestes variables sempre
s'han de tenir molt presents en les
polítiques socials. En les relacions
amb els ajuntaments descentralitza-
rem sobretot la gestió. Ho farem
directament amb els ajuntaments de
més de 20.000 habitants i, en el cas
d'ajuntaments més petits, ho farem
amb els consells comarcals que els
agruparan en una descentralització
que ara ja hi és. La Llei permet fer-ho
també a través de tots els òrgans
supramunicipals que es puguin cons-
tituir en un àmbit territorial determi-
nat. La relació amb els municipis,
doncs, ha de ser molt fluida i de sub-
sidiarietat: no traspassarem compe-
tències sense els recursos necessaris
per poder exercir les polítiques. En
aquest camí, però, ja hi hem anat
avançant, perquè en el 2006 vam

incrementar els recursos una mitjana
d'entre el 20 i el 25% més que els
altres anys. Actuem considerant que
la subsidiarietat passa per la transfe-
rència no sols de competències, sinó
també dels diners necessaris.

LLaa  LLlleeii  ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  eessttaattaall
ppllaanntteejjaa  uunn  ccoonnfflliiccttee  ddee  ccoommppeettèènn-
cciieess..  CCoomm  ppeennssaa  pprrootteeggiirr-hhoo  eell  GGoo-
vveerrnn  ccaattaallàà??

Hi ha un conflicte perquè és una
llei invasiva competencialment. A la
vegada, però, és una llei que compor-
ta grans millores socials. El nostre
Govern s'ha protegit de la invasió
competencial amb dues actuacions: la
primera, no creant un sistema de la
dependència al marge del sistema
general de serveis socials, sinó creant
una xarxa única de serveis socials, on
queda encaixada la Llei de la depen-
dència, i, la segona, evitant que la
invasió competencial vingui a través
dels reglaments de desplegament de
la Llei. Hem aconseguit que la Llei
només reguli aquells aspectes mínims
referents a les prestacions mínimes
que són comunes a totes les comuni-
tats autònomes. Per a la resta, cada
territori té autonomia per actuar en
funció del seu propi sistema de ser-
veis socials.

CCoomm  eess  ppoott  ggaarraannttiirr  qquuee  ll''EEssttaatt  ffaarràà
uunnaa  ddiissttrriibbuucciióó  ddee  rreeccuurrssooss  ppeerr  aa
CCaattaalluunnyyaa  qquuee  ss''aajjuussttii  aallss  qquuee  llii
ccoorrrreessppoonneenn  ppeerr  ppoobbllaacciióó??

Aquesta és una llei finançada a tres
bandes: per l'Estat espanyol, les
comunitats autònomes i la mateixa
persona usuària. La distribució de
fons estatals es fa a través del Consell
Territorial de la Llei per a l'autono-
mia personal i atenció a la dependèn-
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cia, del qual el Govern català és mem-
bre i on les comunitats autònomes
som majoria davant del Govern cen-
tral. Qualsevol decisió ha de passar i
ser aprovada pel Consell Territorial.

QQuuiinn  bbaallaannçç  ffaa  ddee  ll''aapplliiccaacciióó  qquuee
ss''eessttàà  ffeenntt  ddee  llaa  LLlleeii  ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa??

Només puc fer la valoració que
correspon a Catalunya. És una nor-
mativa molt complexa en el seu des-
plegament, amb uns terminis molt
curts. L'hem anat construint, posant
les vies just abans que passi el tren;
l'anem construint a mesura que l'a-
nem aplicant. A Catalunya anem bé
pel que fa als terminis de valoració i
resolució de casos, amb algunes difi-
cultats sobretot centrades en les valo-
racions que es van fer al mes de maig
i la primera quinzena de juny passats,
però esperem poder esmenar aquests
petits retards a l'hora d'elaborar el Pla
d'atenció individualitzat (PIA), que és
el que ja determina quin tipus de
prestació o serveis es consensuen
amb la família que correspon a la per-
sona amb dependència. Abans de tan-
car el 2007, prevèiem resoldre favo-
rablement les valoracions de les per-
sones que ja han estat avaluades dins
del nivell i grau que correspon a
aquest any i que puguin entrar dins
del sistema. Amb tot, insisteixo que
ha estat un desplegament molt com-
plex i, a vegades, encara tenim difi-
cultats tècniques.

EEll  mmooddeell  qquuee  ccoommppoorrttaa  llaa  LLlleeii  ddee  llaa
ddeeppeennddèènncciiaa  ggaarraannttiirràà  qquuee  ll''eennvveellllii-

mmeenntt  eess  ppuugguuii  pprroodduuiirr  aa  ccaassaa  oo  ccaallddrràà
ccoonnttiinnuuaarr  pprroommoovveenntt    aallttrreess  rreeccuurrssooss
dd''aatteenncciióó  aa  llaa  vveelllleessaa  ffoorraa  ddee  llaa  llllaarr??

La persona amb dependència o el
seu entorn familiar més immediat han
de consensuar un programa individual
per a aquesta persona. Per tant, si diu
que es vol quedar a casa, li hem d'ofe-
rir la possibilitat que s'hi quedi, com-
plementant-lo amb suport a través de
l'atenció domiciliària, la teleassistèn-
cia, l'assistència a un centre de dia,
etc. La Llei preveu aquest programa
individualitzat en què la persona amb
dependència consensua quin tipus de
servei és el que ella vol. Tots els indi-
cadors que tenim mostren que un per-
centatge molt alt de gent gran deci-
deix lliurement que vol quedar-se i ser
atès a casa seva, però això cal que es
faci amb condicions. La Llei esmena el
fet que qui fins ara s'ha quedat a cuidar
les persones grans a casa han estat les
dones, moltes de les quals són d'edat
avançada i sovint han hagut de renun-
ciar a la seva activitat laboral, amb tota
una sèrie de desavantatges pel que fa a
la jubilació. Per això s'ha establert la
figura del cuidador no professional,
que és aquella persona de l'entorn
familiar que podrà atendre la persona
que decideix quedar-se a casa, que
estarà donada d'alta a la Seguretat
Social i, per tant, no es veurà  perjudi-
cada en la seva jubilació en un futur.

HHeemm  ppaarrllaatt  ddee  llaa  iinnvvaassiióó  ccoommppeetteenn-
cciiaall  ddee  llaa  LLlleeii  ddee  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa,,  ppeerròò,,
qquuaanntt  aa  aaddooppcciioonnss,,  eell  GGoovveerrnn  cceennttrraall
ttaammbbéé  hhaa  vvoollgguutt  hhaarrmmoonniittzzaarr  ccoommppee-

ttèènncciieess..  LLaa  tteemmppttaacciióó  iinnvvaassiivvaa  ddee
ll''EEssttaatt  ééss  aacccceennttuuaaddaa  eenn  lleess  ppoollííttiiqquueess
ssoocciiaallss??

L'Estat sempre s'empara en un arti-
cle de la Constitució _el 149.1_ que
diu que cal garantir la igualtat de tots
els espanyols en l'exercici dels seus
drets. En polítiques socials, el Govern
català té competències exclusives. En
el cas de la Llei d'autonomia personal
i atenció a la dependència, enteníem
que suposa unes millores socials molt
importants i per això vam donar-hi el
nostre suport, vetllant que no sigui
invasiva en el seu desplegament regla-
mentari. Quant a la Llei d'adopcions,
hem aconseguit que l'Estat retiri tots
aquells articles que suposaven una
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invasió competencial i, per tant, esta-
rem en disposició de donar suport a
aquesta Llei, si així es confirma.

AA  ttrraavvééss  ddee  llaa  nnoovvaa  LLlleeii  ddee  llaa  iinnffàànn-
cciiaa,,  eell  DDeeppaarrttaammeenntt  vvooll  iinnttrroodduuiirr  ccaann-
vviiss  eenn  mmaattèèrriiaa  dd''aaddooppcciioonnss..  EEnn  qquuiinn
sseennttiitt??

És una reforma que afecta només les
adopcions nacionals. La Llei 37/1991
que regula tot el referent als processos
d'adopció és molt biologista en el sen-
tit que dóna moltes oportunitats als
pares dels infants desemparats tutelats
per l'Administració. I és veritat que
sempre s'ha de treballar perquè el
menor pugui retornar amb la seva
família, però s'hi ha de posar una data
límit. Amb els pares s'ha de fer aquest
treball de recuperabilitat de la seva

situació que comporta que el nen o la
nena estiguin tutelats, però hi ha d'ha-
ver una data límit, perquè els nens i les
nenes creixen molt ràpidament i a un
infant tutelat el procés d'adopció se li
pot allargar fins als sis o set anys, si
resulta que els pares biològics no dei-
xen d'impedir-ho oposant-se a totes
les mesures administratives que es van
establint. Amb totes les garanties per
als pares biològics, la nova Llei de la
infància intentarà acotar els terminis
perquè, si no hi ha una situació de

recuperabilitat per part dels pares, es
puguin iniciar els processos preadop-
tius d'aquests infants escurçant-ne els
terminis. Aquesta Llei tractarà dels
drets dels infants i el primer dret de
tot infant és viure dins d'un entorn
familiar. Si la pròpia família biològica
és irrecuperable, l'infant ha de poder
tenir un altre entorn familiar.

QQuuiinnss  aallttrreess  ggrraannss  ttrreettss  ttiinnddrràà  llaa
LLlleeii  ddee  llaa  iinnffàànncciiaa??

Suposarà un canvi important en les
polítiques d'infància. Sempre s'han
considerat els infants traçant una línia
divisòria entre els nens i les nenes que
necessitaven protecció i els que no en
necessitaven.Aquesta Llei, el que pre-
tén, és parlar d'una única infància i
adolescència, indicant que en aquestes

etapes de la vida pot haver-hi uns
infants i adolescents que tinguin
necessitats de protecció. Aquest és un
canvi molt important perquè ens ha
de permetre sobretot el que s'ha bus-
cat durant molts anys: que els infants
que necessiten protecció en un
moment determinat de la seva vida
siguin nens que puguin tenir una vida
social i personal tan normalitzada com
sigui possible. Hem d’estripar l'eti-
queta de l'infant protegit i aquesta Llei
ens permetrà avançar en aquest línia.

També ens permetrà avançar en l'or-
denació de tota la legislació referent a
la infància i l'adolescència, que ara és
molt dispersa, i fer una separació molt
clara entre el que és la infància amb
risc social i la que és víctima d'abusos
i maltractaments greus. En aquests
moments tenim 7.044 nens i nenes
tutelats i un total de 12.000 expe-
dients en seguiment. La Llei ens aju-
darà a incidir en les mesures de pre-
venció i sensibilització de la societat.
Hem augmentat de 5.000 a 7.000 el
nombre d'infants tutelats des del 2003
fins avui  i _a banda que la població ha
crescut de sis milions a més de set_

això no vol dir que tinguem una socie-
tat més maltractadora, sinó que hi ha
més sensibilització per part de tots els
professionals que atenen la infància,
tant des de l'àmbit de la salut com de
l'educació o el lleure. Quan qualsevol
d'aquestes persones vinculades amb la
infància i l'adolescència detecten una
possible situació de maltractament, ho
comuniquen i, per tant, es pot inter-
venir. Hem de seguir incrementant la
sensibilització de la societat. Quan es
detecta _ni que sigui per sentit comú_

que un nen o una nena no està ben cui-
dat/ada, la societat no s'hi pot girar
d'esquena i ho ha de comunicar o
denunciar. Hi ha molta feina per fer
des de la prevenció.

TToott  ii  llaa  mmiilllloorraa  ddee  pprroottooccoollss,,  ppeerriiòò-
ddiiccaammeenntt  ssaalltteenn  aa  llaa  lllluumm  ccaassooss  ddee  mmaall-
ttrraaccttaammeennttss  eessppaannttoossooss..  CCaassooss  aaiixxíí  nnoo
eess  ppooddrraann  eevviittaarr  mmaaii??

Hem d'intentar millorar la coordi-
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nació institucional i els protocols
_cosa que ja estem fent_, però, men-
tre hi hagi un maltractador, tots
aquests casos malauradament es
poden tornar a reproduir. Cal no obli-
dar quin és l'origen del problema, que
són els mateixos maltractadors, majo-
ritàriament en l'entorn familiar, i mol-
tes vegades amb una ocultació molt
gran del que passa dins del mateix
nucli familiar, en el qual no es té un
accés directe. Per tant, s'han d'utilitzar
els indicadors externs que permeten
detectar aquestes situacions de mal-
tractaments, abús sexual o negligència
per part dels pares o els cuidadors.

EEnn  mmaattèèrriiaa  ddee  ppoollííttiiccaa  ffaammiilliiaarr,,
ll''EEssttaatt  aarraa  aappoossttaa  ffoorrtt  ppeerr  aaqquueesstt  aajjuutt
ddee  22..550000  eeuurrooss  ppeerr  aall  nnaaiixxeemmeenntt  dd''uunn
iinnffaanntt..  NNoo  ccoorrrreessppoonnddrriiaa  aall  GGoovveerrnn  ddee
llaa  GGeenneerraalliittaatt  aaddmmiinniissttrraarr  aaqquueessttss
rreeccuurrssooss??

El Govern de la Generalitat té el seu
propi ajut per a fills a càrrec, que és de
zero a tres anys i de fins a sis anys per
a les famílies nombroses i monoparen-
tals. L'Estat espanyol ha vinculat
aquest nou ajut a l'impost de la renda i
a les pensions no contributives, que
són dues competències estatals. El
Govern central ha canviat el projecte
inicial i ha fet una modificació a la Llei
de l'IRPF, de manera que l'ajuda quedi
vinculada a la declaració de renda i
que les persones que no en fan la
puguin gestionar a través d'una pensió
no contributiva. Nosaltres no tenim
competències per fer pagaments d'a-
questa mena. Amb tot, entenc que, si

realment volem fer polítiques fami-
liars, tant a Catalunya com a l'Estat
espanyol, ens cal avançar moltíssim,
però no sols hem d'avançar amb els
xecs puntuals. Les necessitats que
tenim les famílies a Catalunya són de
conciliació i de gestió del nostre
temps familiar. Ens calen més escoles
bressol i més serveis per poder fer
unes bones polítiques de suport a les
famílies.

PPeerr  qquuèè  ccoossttaa  ttaanntt  dd''aavvaannççaarr  eenn
mmeessuurreess  ccoonnccrreetteess  qquuee  aaffaavvoorreeiixxiinn  llaa
ccoonncciilliiaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ppeerrssoonnaall,,  llaabboorraall
ii  ffaammiilliiaarr??    

Els pròxims mesos desenvoluparem
el Pla estratègic per a la gestió del
temps de la vida quotidiana, preparat
des de la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania, en el
qual volem fer molt èmfasi en l'apartat
que considerem més important, que
és el de fer temps per a les famílies. Si
fem temps per a les famílies, podrem
fer efectiva aquesta conciliació.Aquest
és un plantejament que implica un
canvi cultural important per part de la
nostra societat. Aquest Pla estratègic
ens ha de permetre incidir en aquesta
nova cultura de la coresponsabilització
i com és d'important la gestió d'aquest
temps en la vida quotidiana, a banda
de totes les mesures que, des de l'àm-
bit laboral fins al de la mobilitat, entre
d'altres, s'han d'aplicar per disposar de
més temps per estar amb els nostres
fills i les nostres filles.

QQuuiinn  ppaappeerr  hhaann  ddee  ffeerr  lleess  eennttiittaattss

ddeell  TTeerrcceerr  SSeeccttoorr  eenn  llaa  nnoovvaa  eettaappaa  ddeellss
sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss??

A Catalunya tenim un sistema mixt,
constituït per un sistema públic i un
de privat, en què hi ha entitats d'inicia-
tiva social i d'altres de mercantil. Hem
de mantenir l'equilibri existent, que és
bo. Amb tot, en aquests moments, el
Tercer Sector social, que és un dels
proveïdors més importants que tenim
dins dels serveis socials, també neces-
sita polítiques que l'ajudin a enfortir-
se, perquè la competitivitat al sector
serà molt gran. Per això estem impul-
sant el Pla de suport al Tercer Sector
amb l'única finalitat d'evitar que se'ns
desequilibri i que pugui ser prou com-
petitiu per continuar sent un proveï-
dor de serveis socials.

EEll  GGoovveerrnn  ccaattaallàà  hhaa  ffeett  ccaammppaannyyaa
ppeerrqquuèè  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  ddoonnii  eell  00,,5522%%  ddee
ll''IIRRPPFF  aa  lleess  eennttiittaattss  ssoocciiaallss  _qquuee  aa  ppaarr-
ttiirr  ddee  ll''aannyy  qquuee  vvee  sseerràà  eell  00,,77%%_,,  ppeerròò
aaiixxòò  rreettoorrnnaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  ddee  ffoorrmmaa
mmoolltt  ddeesseeqquuiilliibbrraaddaa..  QQuuèè  eess  ppoott  ffeerr
ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  lleess  eennttiittaattss  ccaattaallaa-
nneess  rreebbiinn  eell  ffiinnaannççaammeenntt  qquuee  eellss
ccoorrrreessppoonn  ppeerr  aaqquueessttaa  vviiaa??

El que cal fer és el que ja estem fent
de manera reiterada: demanar que la
gestió d'aquest 0,52% la puguem fer
directament des de Catalunya. És la
meva voluntat política i caldrà iniciar
de nou campanyes reivindicatives per-
què és de justícia social que se'ns per-
meti gestionar des de Catalunya el que
la ciutadania catalana amb les seves
aportacions decideixi donar a les enti-
tats d'àmbit social.
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LLaa  LLlleeii  ddee  pprreessttaacciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess
aassssiisstteenncciiaallss  ss''hhaa  ppoossaatt  eenn  vviiggoorr  aammbb  llaa
vvoolluunnttaatt  dd''aasssseegguurraarr  uunnss  mmíínniimmss  aa  ppeerr-
ssoonneess  aammbb  rreennddeess  mmoolltt  bbaaiixxeess.. QQuuiinn
bbaallaannçç  eenn  ffaa??

Aquesta Llei complementa rendes
que les seves persones beneficiàries
tenen en ser perceptores de pensions
no contributives, d'invalidesa, de viu-
detat, etc. Pretén complementar unes
pensions que malauradament són molt
i molt baixes. La Llei inclou una
modalitat d'ajudes per al manteniment
de les despeses de la llar per poder
donar una prestació a les persones que
amb els seus ingressos no arriben a
l'indicador de renda de suficiència per
sota del qual entenem que s'està en
situació de pobresa. El balanç d'aques-
ta Llei sempre dependrà del nombre
de sol·licituds que tingui, però té la
voluntat clara d'anar-se extingint amb
els anys, perquè de pensions no con-
tributives cada vegada n'hi ha menys i
esperem i desitgem que l'Estat espa-
nyol, que és qui en té la competència,
reguli unes pensions dignes per a
tothom. El que volem és no haver de
complementar aquestes pensions,
perquè esperem que l'Estat garanteixi
unes pensions amb certa dignitat per a
tots els col·lectius.

EEnn  llaa  lllluuiittaa  ccoonnttrraa  llaa  ppoobbrreessaa,,  ss''hhaa  ddee
ffeerr  eeffeeccttiiuu  eell  PPllaa  dd''iinncclluussiióó  ssoocciiaall..
QQuuiinn  hhoorriittzzóó  ttrraaççaa??

El Pla per a la inclusió i la cohesió
social a Catalunya va ser presentat al
Govern per a la seva informació en
l'anterior legislatura i ara s'està des-

plegant en l'àmbit local. El mateix Pla
estableix en els seus objectius la neces-
sitat d'impulsar, estimular i generar
recursos per a l'elaboració de plans
locals d'inclusió. Fins ara, s'han signat
convenis amb els ajuntaments que s'hi
han adherit de manera voluntària, i
això ens ha de permetre fer front, des
de cada municipi, a les situacions de
pobresa extrema que es puguin donar.
Aquest any s'han incrementat  els
acords amb els ajuntaments i ja són un
total de vint els que s'hi han adherit.
La nostra voluntat és anar-lo desple-
gant gradualment a tot Catalunya. Els
plans d'inclusió locals s'emmarquen en
el Conveni de col·laboració interad-
ministrativa (conveni marc) en el qual
el Departament finança el projecte
d'actuació que elabora el mateix
municipi a partir de les necessitats
detectades. El Govern finança el des-
envolupament del Pla i el cost del per-
sonal que l'ha de dur a terme. Són
plans molt focalitzats en cada realitat
local, perquè les necessitats de qualse-
vol localitat del Baix Llobregat no són
les mateixes que les de les Terres de
l'Ebre o de l'Alt Empordà. És molt
important l'adaptació a cada lloc.

EEnn  mmaattèèrriiaa  dd''iimmmmiiggrraacciióó,,  eenn  qquuèè
ss''hhaa  ddee  ffoonnaammeennttaarr  uunnaa  ssoocciieettaatt  bbeenn
ccoohheessiioonnaaddaa??

Tenim una llei d'acollida molt avan-
çada.Aquesta Llei, conjuntament amb
el Pacte nacional per la immigració,
requereix un gran debat social entre
tots els agents socials, les entitats de
l'àmbit de la immigració i els partits

polítics per definir conjuntament quin
model de societat i de convivència
volem per als propers anys.

CCoomm  ssiinntteettiittzzaa  lleess  pprriioorriittaattss  eenn  ll''aacc-
cciióó  ddee  GGoovveerrnn  ddeell  sseeuu  mmaannddaatt??

La meva prioritat número u és
aconseguir que la garantia dels drets
socials i l'accés per a tots i totes als ser-
veis socials sigui un fet, en el marc del
desenvolupament de la nova Llei, amb
un desplegament ambiciós i amb capa-
citat de poder-lo establir en els termes
que tenim previstos fins al 2015. En
segon lloc, em proposo millorar l'a-
tenció a les persones, perquè aquest és
el Departament de les persones. Si ho
fem així, millorem també la igualtat
d'oportunitats per a tothom i treba-
llem per combatre els fenòmens gene-
radors d'exclusió social i pobresa.
Hem d'esmerçar-nos fermament per
garantir la igualtat d'oportunitats per a
tothom.

QQuuèè  ooppiinnaa  ddee  lleess  vviissiioonnss  ppeessssiimmiisstteess
qquuee  nnoo  ddeeiixxeenn  dd''aaddvveerrttiirr  ddee  llaa  iinnssoossttee-
nniibbiilliittaatt  ddee  ll''eessttaatt  ddeell  bbeenneessttaarr??

La sostenibilitat de l'estat del benes-
tar s'ha de garantir. Ara bé, aquesta
pregunta sempre es fa només quan es
parla de serveis socials i no quan es fa
de salut o d'educació, i també caldria
fer la pregunta a aquests altres àmbits
i a la mateixa Seguretat Social, perquè
l'estat del benestar té quatre potes.
Aquest Departament només s'ocupa
d'una d'aquestes i, en aquest moment,
encara és molt raquítica. Nosaltres
tenim molta feina a créixer, encara.

CARME CAPDEVILA  DIÀLEGS


