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ANNA SIMÓ
CONSELLERA DE BENESTAR I FAMÍLIA

Anna Simó és consellera de
Benestar i Família des del 22
de desembre, data de la presa de possessió dels consellers del govern tripartit. El
mateix dia renunciava a l’acta de regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet aconseguida a les municipals del 25
de maig, data històrica per a
ERC que tornava al Consistori.
Simó considera “un honor”
ser consellera per portar a terme
“les iniciatives que hem estat treballant aquests darrers anys des
de la Secretaria de Política Social
d’ERC”. La consellera diu que
també és un repte i un reconeixement “per a una persona com
jo que ha estat treballant des de
la base i que prové d’una extracció social i d’una ciutat que fins
ara no ha estat representada en
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el Govern de la Generalitat”.
Anna Simó deixa l’Ajuntament
de L’Hospitalet amb certa recança “pel poc temps que he tingut
per complir satisfactòriament la
confiança que més de 5.000 persones van dipositar en ERC les
passades municipals, una confiança que em va permetre
acomplir un desig personal i de
la gent d’ERC a la ciutat”.
Anna Simó destaca la presència de persones vinculades a L’H,
com ella (“porto pràcticament tota
la vida vivint a la ciutat i participant
de la seva vida associativa”) i Joan
Saura en el govern català perquè
“som gent que provenim de les
classes populars, la qual cosa considero important“.
La consellera explica les línies
generals de la que serà la política
al capdavant del Departament:
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“Vull incrementar
el pressupost
fins arribar
als estàndards
europeus”
Anna Simó, ocupa la Conselleria de Benestar i Família des del 22 de desembre

persones beneficiàries de pensions; prestar atenció prioritària a
la infància, especialment la que
està en risc social; garantir la
prestació de serveis a les persones amb discapacitats; implantar
el Programa Pobresa Zero; col·laborar activament en un Programa
de Primera Acollida per a les persones immigrades, i equiparar
parelles de fet, independentment
de la seva orientació sexual.
Pel que fa a la gent gran, Simó vol universalitzar els serveis
d’atenció a domicili i crear una
xarxa d’equipaments i de serveis
d’oferta pública a tot el territori,

L’Hospitalet no ha estat
representada fins ara en el
Govern de la Generalitat

incrementar el pressupost per a
polítiques socials progressivament fins arribar als estàndards
europeus; universalitzar els serveis socials; dur a terme programes de suport a les famílies que
vagin més enllà de les prestacions econòmiques; garantir ingressos dignes per llei per a les

“hi ha zones on no es pot triar, ja
que l’atenció a domicili no arriba
a l’1,5% de les persones majors
de 65 anys i dues terceres parts
de les places de centres de dia i
de la residències són privades i
entre les zones amb més mancances hi trobem la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana”.
Una de les seves fites és reduir la marginació i la pobresa
amb una renda mínima d’inserció
“que esdevingui progressivament
una renda bàsica que, sense desincentivar l’autonomia personal,
permeti anar més enllà de la mera supervivència”. # P. GONZALO

JOAN SAURA
CONSELLER DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

El nou conseller de la Generalitat té una vinculació molt
especial amb L’Hospitalet. Va
ser regidor pel PSUC des de
1982 fins al 1988. Veí de la
Florida fins fa pocs anys, part
de la seva vida, inclosa la
política, ha transcorregut a
L’Hospitalet. Ara és el nou
conseller de Relacions Institucionals i Participació, una conselleria que en principi podia ser
difícil d’aconseguir al seu partit,
encara que ell assegura que no.
“La conselleria política no va estar mai cap problema perquè
quedava clar per als tres partits
d’esquerres que això era un govern de tres”.
Sobre el nou Estatut, Saura té
clar que servirà per tenir més instruments perquè la gent a Catalunya visqui millor. “En aquest
moment segurament que hi ha
milers de ciutadans que encara
creuen que això de l’Estatut és
una qüestió dels polítics, dels diputats, i el que cal és que fem un

P
O
L
Í
T
I
C
A

procés perquè la gent sàpiga que
l’estat de les Rodalies de Renfe,
els accidents laborals o la preservació del litoral, depenen del nou
Estatut”. Joan Saura afegeix que
“el fonamental és que quan
anem a Madrid la unitat de les
forces polítiques i la participació
social impedeixin que el Congrés
dels Diputats o el Govern central
diguin que no”.

No podiem deixar perdre
l’oportunitat històrica que
ens ha costat 23 anys
El nou conseller de Relacions
Institucionals i Participació pensa
que “davant de l’ofensiva brutal
que des del Partit Popular a Madrid
s’està fent a un govern que acaba
de començar, crec que hem de
mantenir relacions institucionals
amb el Parlament, amb els grups
de l’oposició, amb les entitats fi-

nanceres, amb el món empresarial, amb els sindicats, però també i
molt especialment amb la resta
del món social i polític per desfer
aquesta imatge que ens vol enterbolir des de Madrid”.
Sobre el pacte d’esquerres
Joan Saura ha manifestat que “ha
estat complex i lent, i en alguns
moments amb dificultats importants, això no ho vull amagar, però sempre vaig tenir la convicció
que Pasqual Maragall, Carod- Rovira i jo teníem clar que no podíem deixar perdre aquesta oportunitat històrica que ens ha costat
23 anys?”.
El conseller està content que
al final L’Hospitalet tingui conseller i consellera, i ho celebra tot
rient. “L’Hospitalet, que sempre
havíem dit que era una ciutat, no
sé si dir marginada però si discriminada en el món polític català,
avui té un paper important a Catalunya”. Saura té una molt bona
opinió de L’H, “les pròpies potencialitats de la ciutat l’han fet fer
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“Les pròpies potencialitats
de L’Hospitalet li han fet fer
un salt important”

Joan Saura, durant l’última campanya a L’H

un salt important amb la presència d’alguns de nosaltres en àrees polítiques importants”.
El conseller de Relacions Internacionals i Participació diu que
de L’Hospitalet se’n recordarà

sempre perquè “hi tinc familiars,
els millors amics de la meva vida,
la fillola... Vinc sovint a la ciutat, a
passejar i de segur que faré una
volta, de tant en tant, pel barri on
vaig viure, la Florida”. # MARGA SOLÉ

