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L’ENTREVISTA

ANNA SIMÓ
CONSELLERA DE BENESTAR I FAMÍLIA

“Vull un nou model de serveis
socials que miri cap a Europa”
Nascuda a Els Alamús (Segrià) viu a L’Hospitalet des de 1973. Va ser
regidora de l’Ajuntament durant sis mesos al 2003. Llicenciada en filologia
catalana, és militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de 1990

que no es perdi poder adquisitiu
i s’incrementaran per sobre l’IPC
català amb l’objectiu de que amb
el nou pressupost l’augment pugui
arribar als 361 euros anuals. Es
tracta de fer una llei que complementi totes les pensions més baixes per tal que quan acabi la legislatura no n’hi hagi cap que estigui
per sota del 80% del Salari Mínim
Interprofessional.
--- I els ajuts a les famílies?
--- Estem treballant en la nova llei
de suport a les famílies i de moment hem ampliat l’ajut a les famílies monoparentals que fins ara

Estem analitzant quins
són els equipaments en
matèria social i cívica
que necessita L’H per
poder dur-ho a terme
entre l’Ajuntament
i la conselleria

GABRIEL CAZADO

--- Ha canviat la regidoria per
la conselleria. Què ha perdut
i que ha guanyat?
--- He perdut un somni que era
ser regidora de la meva ciutat,
L’Hospitalet, i ja tenia un projecte
pels pròxims quatre anys, però
he guanyat l’oportunitat de poder
dur a terme l’altra meva gran passió que són les polítiques socials i
que ara podrem fer en aquests
quatre-vuit anys. Jo sempre parlo
de vuit anys.
--- Faci un balanç dels 100 dies
de govern?
--- Han estat uns 100 dies molt intensos, plens d’entrebancs i d’ensurts però també de reflexió sobre models, d’entrevistes amb
moltes entitats i ajuntaments, de
prendre consciència del què és la
Conselleria de Benestar i Família
i de poder començar a tirar endavant actuacions al respecte.
--- Ensurts pel tema Carod Rovira? Va tenir la sensació que
perillava el tripartit?
--- Sí, sí, però la veritat és que el
Govern n’ha sortit enfortit.
--- Tornem a la conselleria.
Com l’ha trobada? Està molt
hipotecada?
--- No vull aprofundir gaire fins
que no hi hagi l’auditoria amb
l’estat financer, però he fet esment en alguna ocasió que, com
a totes les conselleries, hi ha hipoteques per a bastants anys i
amb una situació de pròrroga
pressupostària ens està sent molt
complicat tirar endavant qüestions
que ens havíem plantejat.
--- Ha dit que vol treballar amb
les corporacions locals. Els
traspassarà competències?
--- Sí, aquest és un acord del govern catalanista i d’esquerres en el
marc de la nova llei de Serveis
Socials que decidirà de com es faran els traspassos, amb quins models de gestió i a quins municipis.
Ara estem parlant amb els ajuntaments per obrir els equipaments
cívics a les ciutats abans d’acabar
2004 i establir criteris comuns per-

què la ciutadania no distingeixi si
són d’una titularitat o d’una altra.
--- Quins projectes té per a
L’Hospitalet?
--- Ja hem tingut una reunió tècnica amb l’alcalde i amb el regidor i hem valorat les necessitats

de serveis socials per signar un
conveni que doni més capacitat
al municipi per fer atenció social
primària. També estem analitzant
a 4 anys vista, i si és possible per
als pròxims 10 anys, quins són els
equipaments en matèria social i

cívica que necessita L’Hospitalet
per dur-ho a terme entre l’Ajuntament i la conselleria.
--- S’augmentaran les pensions
de viduïtat?
--- Continuarem amb els ajuts que
hi havia l’any passat per tal de

no en tenien. Ara rebran ajut per
als fills de fins a 6 anys. Això representa que un 13% més d’infants de Catalunya rebran un ajut.
--- I el Pla de conciliació de la
vida laboral i familiar?
--- Aquest pla inclourà moltes mesures per conciliar la vida familiar i
laboral. Estem començant a treballar en una nova llei de Serveis Socials que miri cap a Europa on no
es fa assistència sinó que es reconeixen drets i es tendeix cap a la
universalització dels serveis. Volem garantir drets i fins ara aquí
els serveis socials no són un dret.
Per exemple, si s’ha d’esperar tres
mesos per tenir accés a una residència, es tindrà per escrit.
--- Quina és la seva il·lusió
--- Què d’aquí a uns quants anys
ens trobem amb una Catalunya
més justa on la ciutadania tingui
reconeguts uns drets socials bàsics. # MARGA SOLÉ

