
etorna a la conselleria
després d’escapar-se sis
dies de vacances amb la
família. Ens rep al seu

despatx, a tocar de la Diagonal,
amb vistes al barri de la Mina i
l’esplanada del Fòrum, amb un
munt de temes damunt la taula
per afrontar els reptes que es
deriven d’una crisi social sense
precedents agreujada per la
pandèmia.

Les xifres de pobresa són deso-
ladores. Ha fracassat el sistema
de drets i protecció social?
De totes les crisis surt el pitjor i
el millor, tant de les persones
com del sistema de protecció so-
cial. S’ha evidenciat que tin-
dríem moltes més eines si fós-
sim un estat independent, no
només recursos econòmics, si-
nó també la capacitat legislativa
per poder gestionar-los. No és
un tòpic i encara menys quan el
sistema es posa en crisi, amb
moltes dificultats, i et falten re-
cursos per afrontar-ho. Com a
país vam crear una renda ga-
rantida de ciutadania (RGC)
que cobreix les necessitats bàsi-
ques per als més vulnerables.
L’Estat s’adona que és una bona
eina i fa l’ingrés mínim vital
(IMV), amb la dificultat d’inte-
grar els dos sistemes.

S’està avançant per comple-
mentar les dues rendes?
A les taules bilaterals amb l’Es-

R
tat s’insistirà a reclamar la ges-
tió entenent que ja tenim una
eina que és la RGC. S’està treba-
llant per compaginar les dues
prestacions, perquè amb l’IMV
es percep una quantitat inferior
i es triga més de sis mesos a re-
soldre’s les sol·licituds. Nosal-
tres anem al dia. La tramitació
no és fàcil perquè en tots dos ca-
sos requereix els informes dels
treballadors socials, que estan
desbordats.

Una finestreta única seria la so-
lució al col·lapse actual?
S’ha de buscar alguna fórmula
per accedir a cadascuna de les
prestacions, que demanen dife-
rents requisits, i això dependrà
del treball a la taula bilateral per
millorar l’IMV. El col·lapse en
els serveis bàsics es reforçarà
amb un nou contracte progra-
ma amb els ajuntaments i con-
sells comarcals, en municipis de
més de 20.000 habitants, per
cofinançar els serveis bàsics.
Volem renovar el darrer con-
tracte, que és del 2019, i am-

pliar les ràtios dels serveis so-
cials, però tot dependrà dels
pressupostos.

Com encaixa la nova renda
anunciada per Presidència?
Dins l’acord de govern de la
CUP amb ERC es va anunciar
un pla pilot d’una renda bàsica
universal. En funció de com
funcioni es decidirà el que s’ha
de fer amb la renda garantida.
Interpreto que si s’aprovés
aquesta renda bàsica estaria
per damunt i eliminaria la ren-
da garantida, però s’ha de veure
com evoluciona perquè encara
no ha començat el projecte que
suposaria uns ingressos adqui-
rits des del moment de néixer.
Per a la renda garantida tenim
un pressupost de 430 milions.

Més recursos però continuen
quedant col·lectius exclosos...
La llista d’espera per la renda
garantida la tenim a zero i les
peticions es resolen com a mà-
xim en dos mesos. En queden
fora aquelles persones que no

compleixen els requisits que
marca la llei. I un altre tema se-
ria que es vulgui o pugui revisar
aquests criteris. És un debat
que és als grups parlamentaris
per estudiar quins són els mo-
tius pels quals hi ha gent que
queda fora o les dificultats per
accedir a la renda garantida.

La pandèmia ha frenat l’arriba-
da de menors que migren sols.
Com ha afectat això als centres
d’acollida?
Els joves van arribar de cop a
Catalunya amb un sistema que
no estava preparat i vèiem joves
dormint a les comissaries espe-
rant un recurs d’acollida. Es va
crear el dispositiu d’atenció im-
mediata, gestionat per la Creu
Roja, per fer la primera atenció
abans de distribuir-los pel terri-
tori. Ara n’arriben, però menys,
i tenim lloc als centres. Hi ha
projectes d’acompanyament
d’aquests joves perquè un cop
deixen d’estar escolaritzats pu-
guin continuar formant-se, amb
la dificultat que per a molts su-
posarà aconseguir feina.

Les entitats socials han aturat
el cop de l’emergència. L’anunci
que la conselleria serà la prime-
ra a rebre els fons europeus, els
pot donar oxigen?
La nostra col·laboració amb les
entitats és diversa i amb algu-
nes tenim la concertació de ser-
veis. Com a departament tenim
una convocatòria per a totes les
entitats que va ser de 58 mi-
lions d’euros per cobrir les des-

peses de la seva activitat. Els
fons europeus, però, es gestio-
nen des del govern estatal i te-
nen molt marcades les línies
d’actuació, que no són per a ser-
veis bàsics.

Com es distribuiran els milions
que venen d’Europa?
Al setembre s’han de signar els
convenis pels 400 milions d’eu-
ros per a afers socials i 400 mi-
lions més en temes d’habitatge.
Aquests últims encara s’estan
treballant perquè hi vam pre-
sentar al·legacions les comuni-
tats autònomes i no s’ha fet el
decret llei. Pels temes socials te-
nim tres línies de subvencions:
per a projectes del departament,
per a les convocatòries dels
ajuntaments i per a les entitats.

“L’òptim, i no és un
mantra, és que ens
cal un estat propi”
CRISI · “S’ha evidenciat que tindríem moltes més eines si fóssim un estat independent, no només
recursos econòmics, sinó també la capacitat legislativa” FONS EUROPEUS · “Al setembre s’han de
signar els convenis amb els ministeris dels 400 milions per a afers socials i els 400 més en habitatge”

Violant Cervera Consellera de Drets Socials

Elena Ferran
BARCELONA

Es farà un nou
contracte programa
amb els ajuntaments
per ampliar ràtios als
serveis socials

El parc d’habitatge
és insuficient i
sabem que no
podem construir de
la nit al dia

❝ ❝

Violant Cervera, al terrat de
la seu de la conselleria que
encapçala ■ JOSEP LOSADA

Transmissió

0,85
Dada anterior: 0,85

Els nous contagiats
per cada positiu no
han de superar l’1

Llits d’UCINous contagis

1.223
Dada anterior: 1.269

L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

418
Dada anterior: 422

Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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I quines són les línies fixades
pel departament?
Entre 160 i 200 milions d’euros
aniran per a nova construcció i
remodelació de residències de
llarga estada, per adaptar-les a
un nou model i atenent les me-
sures Covid, per a gent gran,
persones amb discapacitat, pro-
blemes de salut mental, violèn-
cia de gènere o persones vulne-
rables de sensellarisme. Uns al-
tres blocs seran per al nou mo-
del d’assistència personal, des
de teleassistència i telemedici-
na, i més recursos per adaptar
nous sistemes informàtics i de
gestió de la informació amb el
Departament de Salut i els mu-
nicipis. L’atenció als menors
víctimes d’abusos sexuals i la
remodelació d’equipaments de
joventut és una altra de les lí-
nies al costat de projectes pilot
d’envelliment zero i un pla d’ac-
cessibilitat dels edificis públics.

El drama en l’habitatge que as-
sumeix la seva conselleria és el
repte més important?
Vam considerar com una opor-
tunitat, no com un drama, po-

der donar el component de dret
social que té l’habitatge, perquè
el més normal és que els ciuta-
dans tinguin un sostre. La mei-
tat del pressupost de l’Agència
Catalana de l’Habitatge, que és
de 200 milions d’euros, es desti-
na a polítiques socials i treballa-
rem a curt, mitjà i llarg termini.

Hi ha un parc públic ínfim, d’un
2%, quan hauria de ser del
15%. Com ho faran?
És insuficient, ho sabem, i no
podem construir de la nit al dia.
Des del 2015 s’han adquirit a
través de la compra de tempteig
i retracte més de 3.000 habitat-
ges buits, i a través de la Sareb
buscarem pisos que tenen els
bancs. S’ha readaptat el projec-
te Reallotgem per fer ús dels ha-
bitatges que utilitzen famílies
sense recursos i que tenen una
sentència ferma de desnona-
ment. Ens posem en contacte
amb el propietari per pagar el
lloguer i els sis mesos anteriors
i, sempre que les famílies com-
pleixin les condicions de la me-
sa d’emergència, pagarem el llo-
guer de cinc a set anys. Comp-
tem així amb aquest habitatge
tan necessari per evitar que
aquestes persones acabin con-
demnades a anar al carrer.

La moratòria pels desnona-
ments s’allarga però el proble-
ma persisteix.
S’ha de procurar que aquestes
persones tinguin una seguretat
i no l’angoixa constant si la mo-
ratòria s’amplia un mes o dos.
Des del Parlament de Catalunya

passa a la plana 6

❝Entre 160 i 200
milions d’euros
aniran per construir i
adaptar residències
de llarga estada

L’APUNT

Una falsa sensació
de tranquil·litat

El toc de queda s’ha acabat i aprofitant la decisió del
TSJC l’oci nocturn demana poder obrir. Però les UCI
continuen bastant plenes i continuen arribant-hi pa-
cients. I lògicament els sanitaris es desesperen. Cal
més pedagogia, més consciència que això no s’ha aca-
bat. No donem oportunitats al virus per poder mutar.
No abaixem la guàrdia.Virtudes Pérez

Al carrer, a les cases, als bars, hi ha una falsa sensació
de tranquil·litat respecte a la Covid-19. És cert que la
cinquena onada va de baixada i la vacunació avança,
però això no vol dir que la pandèmia estigui sota con-
trol. La taxa de positivitat és alta, per sobre del 5% re-
comanat per l’OMS, i les interaccions d’aquest final
d’estiu ja fan preveure una sisena onada a la tardor.
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s’han de buscar polítiques d’ha-
bitatge que siguin estructurals i
no que vagin tapant situacions i
acumulant la despesa dels ser-
veis bàsics. Volem fer un pla na-
cional d’habitatge i començar a
construir habitatge públic.

Hi haurà pressupost per fer
obra nova?
Estem treballant en aquests
moments per ampliar en els
pressupostos tot el que afecti
l’habitatge, que hauria de ser
una de les prioritats. Tenim on-
ze municipis que tenen mesa
d’emergència amb unes 1.800
persones que es troben en
aquesta urgència. S’ha de cons-
truir habitatge per als més vul-
nerables, però també adaptat a
la gent gran, per emancipar-se
els joves i per intentar evitar el
despoblament rural.

Es desplegarà la llei del sense-
llarisme ara que més gent es
troba dormint al carrer?
Treballarem totes les línies que
tenim aprovades dels progra-
mes amb els ajuntaments per
fer actuacions d’urgència. La
realitat de les persones dormint
al carrer és diversa i necessiten
una atenció, perquè n’hi ha que
s’han trobat sense cap recurs
però d’altres tenen patologies
afegides. Com a societat, més
que treure’ls del carrer, se’ls ha
de donar l’acompanyament so-
cial que necessiten per atendre
els problemes de salut mental,
addiccions o la recerca de feina.

La llei del lloguer està enlaire i
té la Generalitat amb les mans
lligades.
Totes les lleis que s’han anat
aprovant al Parlament o bé es-
tan anul·lades o, l’última, al Tri-
bunal Constitucional, tot i que
no suspesa: està pendent de la
llei estatal de l’habitatge. Si fós-
sim un estat independent no
ens tocaria esperar a veure si
els socis de govern, socialistes i
comuns, es posen d’acord per si
hi ha d’haver un sostre de llo-
guer o no. La llei d’habitatge és
un altre clar exemple de les in-
vasions competencials, com ha
passat amb la llei de la depen-
dència o l’ingrés mínim, que a
sobre has de donar les gràcies,
tot i ser pioners en la renda, i
respirar fondo per veure com
s’encaixa sense problemes. Si
realment no es creuen les nos-
tres competències, l’òptim, i no
és un mantra, és la necessitat
de tenir un estat propi. La reali-
tat és que actuacions que servi-
rien a les persones més vulnera-
bles per tenir una vida diferent i
més completa no les tenen.

L’incompliment de la llei de la

dependència arrossega llargues
llistes d’espera. S’insistirà a re-
clamar-ho?
La llei diu que el finançament
ha de ser compartit i l’Estat no
hi està posant el 15%. La resta
s’assumeix des de la Generalitat
amb el cofinançament dels ma-
teixos usuaris. Si els recursos
fossin els que toca, al voltant de
1.500 milions, la llista d’espera
seria molt més curta. Una de les
prioritats és avançar en un mo-
del d’autonomia personal i
crear una agència integrada so-
cial i sanitària. S’ha fet una pri-
mera trobada amb els responsa-
bles de Salut. La idea és que tot-
hom pugui decidir com vol viu-
re, des dels que opten per un re-

curs assistencial fins als que vo-
len seguir vivint a casa seva.
L’administració hi ha de posar a
l’abast els serveis socials i sani-
taris.

Esteu preocupats perquè el vi-
rus torna a entrar a les residèn-
cies amb contagis i morts?
Tots ens vam espantar molt a
l’inici de la cinquena onada per-
què la variant delta es va trans-
metre molt ràpid i temíem el
pitjor. Per sort la vacunació ha
fet que molts dels residents tin-
guessin símptomes lleus, i algu-
nes persones de més edat i amb
patologies greus han mort amb
Covid. A mitjans d’agost hi ha-
via 126 residències vermelles,

amb contagis, i s’ha passat a les
59 actuals. Els protocols per fre-
nar les entrades i sortides a les
residències han funcionat. Ca-
da nova onada n’aprenem, amb
protocols, la sectorització que
es fa a les residències o els tests
d’antígens als treballadors. La
immunitat de grup la tindrem
amb la població vacunada, i tor-
nem a fer una crida als treballa-
dors perquè es vacunin.

Ocupa una conselleria que de-
penia d’ERC. Les relacions ten-
ses entre els dos socis creu que
milloraran?
Crec que hi havia menys soroll
del que es traslladava als mit-
jans. Al final de la legislatura,

que va ser llarg i tortuós, es va
afrontar una pandèmia. No es
que hi hagués discrepàncies en-
tre Salut i els altres departa-
ments, sinó que, com passa ara,
cadascú defensa com anar recu-
perant la normalitat dels dife-
rents sectors econòmics, socials
i culturals del país. Això pot ge-
nerar tensions i interpretar-se
com una guerra, però hi havia
més soroll mediàtic que una al-
tra cosa.

L’acord de govern, però, va cos-
tar de tancar.
És cert, però de la relació amb
els socis no tinc res a dir perquè
és perfecta. No sé com estaven
abans, perquè no hi era, però no
he vist res estrany i des de les
conselleries portem els temes a
aprovació sense problemes.
Fins ara hi ha molta solidaritat,
sobretot en situacions que hem
viscut, com la dels incendis o
amb la cinquena onada, i per-
què hi ha conselleries de nova
creació que obliga a treballar
conjuntament.

A tocar de la Diada, creieu que
el procés s’ha desinflat?
No ho crec. Els que érem inde-
pendentistes ho continuem
sent i els que no, quan analitzes
que la millor eina per tirar enda-
vant és tenir un estat indepen-
dent, tampoc poden deixar de
ser-ho. El que hem tingut és una
pandèmia que ens ha tancat a
tots a casa i la Diada, tant la de
fa un any com la d’ara, es gestio-
na com es pot. Amb una desgrà-
cia com aquesta tothom, ciuta-
dans i administracions, estem
concentrats en això i pot sem-
blar que el procés està alentit.
La gent, però, continua sentint
el mateix i quan es fixi el camí a
seguir es tornarà a mobilitzar
com va fer pel 9-N i l’1-O.

Confia en la taula de diàleg?
ERC va guanyar les eleccions i
té la responsabilitat de gover-
nar i marcar el full de ruta que
vam pactar i que parla d’una
taula de diàleg. S’hi ha de donar
compliment i la màxima con-
fiança. Una altra cosa és que
s’hi cregui més o menys, però jo
en qui no confio és en els de l’al-
tre cantó de la taula de diàleg.
Des del govern, des de Mas fins
a Puigdemont han intentat dia-
logar amb l’Estat, però el tema
és si és efectiu, perquè s’apro-
ven pressupostos a Madrid i
després no s’acaben complint.
S’ha d’intentar però sense re-
nunciar a res i amb dos punts
clars, com són l’amnistia per als
3.000 represaliats i les persones
a l’exili i el dret a l’autodetermi-
nació. No renunciar-hi dona
més força a aquesta taula de dià-
leg, que tant de bo funcioni. ■

Violant Cervera Consellera de Drets Socials

ve de la plana 5

Cervera coneix la conselleria, on el 2011 va ocupar la direcció general d’Acció Cívica i Comunitària ■ J. LOSADA

Tenim onze
municipis que tenen
mesa d’emergència
d’habitatge, amb
1.800 persones

❝ Els protocols per
frenar les entrades i
sortides a les
residències han
funcionat

❝ La gent continua
sentint el mateix i
quan es fixi el camí a
seguir es tornarà a
mobilitzar

❝
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La presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana
(ANC), Elisenda Paluzie,
confia que la pròxima ma-
nifestació de l’Onze de Se-
tembre serveixi per re-
prendre la mobilització
independentista després
d’un any i mig de pandè-
mia de coronavirus. “De-
tectem que la gent torna a
tenir ganes de sortir i mo-
bilitzar-se”, va celebrar
ahir en una entrevista a
RAC1. En aquest sentit,
va batejar d’antuvi la jor-
nada com “la Diada de la
represa”, tot i admetre
que hi ha dos elements
que poden actuar de mo-
tors desmobilitzadors: la
mateixa pandèmia, mal-
grat que la cinquena ona-
da vagi de baixa, i la falta
d’un full de ruta o acord
estratègic unitari per fer
la independència.

Paluzie va recordar
que en la darrera mani-
festació abans de la crisi
la Guàrdia Urbana va xi-

frar en 600.000 els parti-
cipants en la protesta i
que “en aquell moment ja
es va començar a notar
el desencís amb els par-
tits polítics i el fet que no

hi hagi un horitzó a curt
termini”.

Enguany es torna al
model d’una manifestació
clàssica –que circularà
entre la plaça d’Urquinao-

na i el Parlament– des-
prés d’un 2020 amb una
protesta descentralitza-
da. La setmana vinent
l’ANC es reunirà amb Sa-
lut i Interior per acabar de

dissenyar les mesures an-
ti-Covid, que probable-
ment implicaran que la
gent s’organitzi per trams
segons les comarques
d’origen, per tal d’inten-

tar evitar concentracions
massives en un sol punt.

No hi ha xifres encara
sobre la quantitat d’auto-
cars que s’ompliran, però
Paluzie va advertir que
enguany aquest no serà
un indicador gaire bo per
preveure la magnitud de
la mobilització, ja que
molta gent evita utilitzar
el transport col·lectiu per
la pandèmia. L’organitza-
ció no omplirà del tot els
autocars per mantenir
distàncies i recorda que
probablement, un cop a
Barcelona, si els vehicles
privats no s’aparquen al

centre, caldrà agafar
igualment el metro o l’au-
tobús per arribar a lloc.

Sobre la pròxima re-
unió de la taula de diàleg,
prevista per a la setmana
següent a la Diada, va ad-
vertir que hi ha el risc que
es doni una falsa imatge
de normalitat i que en pa-
ral·lel la repressió conti-
nuï. Però, al marge dels
polítics, va admetre que
la societat civil també té
“deures”: activar la mobi-
lització popular. ■

Paluzie projecta “la Diada de
la represa” de la mobilització

Emili Bella
BARCELONA

a L’ANC es proposa tornar a activar l’independentisme al carrer tot i el context de pandèmia i el “desencís”
polític a La presidenta de l’entitat alerta del risc d’una falsa normalitat mentre la repressió continua

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, al juliol a la plaça de Catalunya ■ ACN

“Detectem que la
gent torna a tenir
ganes de sortir i
mobilitzar-se”

Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

aturada traumàtica
del procés sobiranista
arran de l’empresona-
ment i exili dels líders

de l’1-O va tenir efectes més en-
llà de Catalunya. Altres movi-
ments independentistes de na-
cions sense estat, sobretot euro-
pees, miraven amb interès què
passava al mirall català, i van as-
sistir als fets amb desencant. És
el cas del Tirol del Sud, una rica
regió de poc més de mig milió
d’habitants, fronterera amb
Àustria, que després de la I
Guerra Mundial va ser lliurada a
Itàlia. Des de llavors, començant
per la dictadura de Mussolini,
els sobiranistes tirolesos denun-

L’
cien que s’ha produït un fort
procés d’italianització, que que-
da clara en els topònims, si bé
avui tenen cert grau d’autogo-
vern, i l’escola germànica, on
encara va el 70% dels alumnes,
n’és el principal pilar, segons va
exposar Cristian Kollmann, ex-
secretari i cap de comunicació
del Süd-Tiroler Freiheit, que va
participar la setmana passada a
la Universitat Catalana d’Estiu
de Prada.

Kollmann va explicar que al
seu Parlament autònom, 10 dels
35 diputats, dividits en tres
grups –uns defensen la indepen-
dència i d’altres, l’annexió a Àus-
tria, l’imperi on van ser durant
500 anys, si bé a tots els uneix
que volen marxar d’Itàlia–, eren
independentistes, però van cau-

re a quatre en les eleccions de
l’octubre del 2018. “La situació
va canviar radicalment sobretot
a causa del que va passar a Cata-
lunya”, va raonar Kollmann. I és
que, segons ell, un dels grans ar-
guments del govern local va ser

dir, després dels fets d’octubre:
“Mira què passa a Catalunya, no
han tingut èxit i Itàlia no us dei-
xarà marxar mai, no hi ha cap
possibilitat.” “Molta gent es va es-
pantar, perquè deia que no era
moment d’autodeterminació”,

va constatar el tirolès, que va la-
mentar que han tingut poc su-
port d’Àustria, on, això sí, l’únic
partit que defensa la reunificació
va estar a punt d’aconseguir el
2019 que concedissin la doble
nacionalitat als tirolesos del sud,
si bé Itàlia s’hi oposava i al final
ho va aturar una campanya
d’àmbit europeu. “No sols a Cata-
lunya, en molts llocs el que va
passar després de l’1-O va ser
una decepció molt més forta del
que s’explica”, va refermar Anna
Arqué, del Comitè Internacional
de Ciutadans Europeus (ICEC),
que va muntar l’acte. La seva
conclusió va ser clara: “L’autode-
terminació és un dret de tots els
pobles, no només el català, i no es
pot malbaratar ni usar per a al-
tres fins.” ■

MIRALL · El sobiranisme al Tirol del Sud va caure de 10 a 4 diputats en les eleccions del 2018, i ho atribueix sobretot al mal
exemple de com va acabar l’intent de l’1-O MÉS · Després van estar a punt de rebre la doble nacionalitat del govern austríac

Òscar Palau
PRADA

Catalunya decep l’independentisme tirolès

Cristian Kollmann, la setmana passada a Prada ■ JOSEP MARIA MONTANER
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