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el perfil
Dolors Bassa.
Va néixer a Torroella
de Montgrí l’any
1960. Mestra de català i llicenciada en
psicopedagogia, ha
exercit de professora a l’Escola Vedruna de Palafrugell,
així com a l’escola
Sant Miquel de Torroella de Montgrí i
d’alliberada sindical.
En l’àmbit sindical
ha estat secretària
de Política Social i
Ocupació d’UGT a
les comarques gironines entre el 2005
i 2008, i secretària general d’UGT
a les comarques
gironines del mateix
2008 al setembre
de 2015. Ha estat
regidora de Dinamització Econòmica
i tinenta d'alcalde
de Torroella de
Montgrí entre els
anys 2007 i 2011.
També ha estat activista en diferents
associacions en
temes d'igualtat.

@josepvallsh

Josep M.
Valls
Aquest mes de març
el Parlament va celebrar el ple monogràfic contra la pobresa
on es reconeixia que
estem en una situació
d’emergència social i
s’aprovaven un seguit
de mesures. Quines
considera prioritàries?
Una de les eines més
importants per fer més
petita l’escletxa de la
desigualtat és la Renda
Mínima d’Inserció, i per
això, des del Departament
treballarem perquè torni
a ser un dret subjectiu.
Hi haurà recursos suficients per aplicar-les?
Farem tot el que estigui
a les nostres mans amb
els recursos dels que disposem, que sabem que
no són els que mereixem
ni els que necessitem.
També ens cal un nou
pressupost per afrontar
noves polítiques, malgrat
que sabem que amb això
no en tindrem prou. Fins
que no siguem un nou
Estat seguirem treballant
per fer-ho tan bé com puguem amb els pocs recursos de què disposem. Per
a aquesta legislatura hem

l’entrevista
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Consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies

“Els esplais fan
una tasca primordial
en la cohesió social
dels infants i joves”
presentat un pla de xoc social que, amb l’aprovació
dels pressupostos, implica
un augment dels recursos
per combatre la pobresa
al nostre país i poder tirar
endavant les mesures que
vam aprovar al ple de la
pobresa.
Que per primera vegada un sol departament
englobi Treball i Afers
Socials i Famílies respon al convenciment
que la millor arma per
lluitar contra les desigualtats és fomentant
l’ocupació?
Exacte. El treball digne és
la millor manera d’aconseguir una societat més
justa. Sense feina, les persones es troben en situació
de vulnerabilitat i això incrementa el risc d’exclusió.
La millor política social és
el treball digne per a tothom.
El cert és que les dades
d’atur són altíssimes.
I molt especialment la
dels joves. Considera
suficients les mesures
que s’estan impulsant?
Estem treballant, no només a reduir l’atur juvenil, sinó a augmentar la
qualitat del treball entre

El treball digne
és la millor
manera
d’aconseguir
una societat
més justa
els joves, un col·lectiu que
pateix amb escreix la precarització laboral. Tenim
molta feina per fer encara,
però és un objectiu prioritari del Departament.
Darrerament s’ha fet
públic que en el conjunt
de l’Estat, només s’han
aprofitat el 12% (a Catalunya el 38,5%) dels recursos que des d’Europa
es destinaven al programa de Garantia Juvenil.
Quin és el problema?
Hem detectat que el procés d’inscripció dels joves a la Garantia Juvenil
té grans mancances i no
afavoreix la participació
en el programa. Per això,
hem reclamat al Ministeri
de Treball i Seguretat Social que millori el procés.
També hem sol·licitat que
s’ampliïn els criteris per
poder inscriure’s ja que,
per exemple, hi ha joves
amb feines molt precàries

que treballen un dia a la
setmana i que no poden
accedir-hi. El nostre objectiu és arribar als 33 mil
joves inscrits aquest any.
Un de cada tres infants
a Catalunya viu per
sota del llindar de la
pobresa. Quines són
les mesures del govern
per pal·liar aquesta
situació?
Nosaltres entenem que
per pal·liar aquesta situació hem de fer polítiques
que ajudin les famílies a
sortir de la situació en què
es troben i que redueixin
al màxim el risc d’exclusió social. Les ajudes per
fills a càrrec menors de 3
anys per a les famílies més
vulnerables o la destinació
de 3 milions d’euros per
a entitats que treballen
amb famílies amb infants
vulnerables van en aquest
sentit. I, evidentment, una
de les prioritats del Departament: el desplegament
del pla de xoc social.
Com valora el paper
dels centres d’esplai a
favor de la cohesió social en els barris amb
més dificultats?
Els centres d’esplai són
importants arreu, però

La consellera de Treball i Afers Socials va visitar Fundesplai

La consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; el secretari d'Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, Francesc Iglesies, i la directora general de
Joventut, Marta Vilalta, van

visitar el 19 de febrer la
seu de Fundesplai, al barri
de Sant Cosme del Prat de
Llobregat, on Josep Gassó,
president de Fundesplai, els
va detallar les principals accions que desenvolupa l'en-

titat en favor dels infants,
els joves, les famílies i el
Tercer Sector. La visita també va comptar amb la participació de Marga García,
regidora d'Acció Social de
l'Ajuntament del Prat.

encara ho són més a barris amb dificultats. Fan
una tasca primordial en la
cohesió social entre els infants i joves i això a mitjà
i llarg termini és garantia
d’una societat més justa.
En el procés constituent que s’ha endegat,
com es pensa garantir
la no-vulnerabilitat
dels drets de l’infant
en les polítiques i
accions que es vagin
desenvolupant?
Actualment ja comptem
amb la Llei de la Infància,
que té per objectiu garantir els drets dels infants, i
estem desplegant el Pacte
per la Infància amb aquest
mateix objectiu.
Per acabar, com creu
que afectarà la sentència del Suprem de
centralitzar l’atorgament dels ajuts a través del 0’7% de l’IRPF
a “finalitats socials”?
Després de 13 sentències
del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem
favorables a la gestió territorial del 0,7% de l’IRPF,
el mateix Tribunal Suprem
ha fallat a favor de l’Estat
al·legant un canvi de nom
en les bases. Nosaltres
discrepem d’aquesta interpretació, ja que hi ha una
clara continuïtat respecte
de les bases anteriors. És
una convocatòria trampa
per afavorir l’estratègia recentralitzadora de l’Estat,
un cas més d’espoli social.

Qüestionari

Proust

Si no es dediqués
a la política,
què voldria fer?

Voldria treballar de
psicopedagoga en un
centre escolar.

Persona
que admira
en la vida real?

La meva mare i totes
les persones que han
passat per situacions
molt complicades i
no perden l’humor
i la felicitat en el
conviure diari.

Un heroi o heroïna
de ficció?
Mafalda.

Què és la felicitat
per a vostè?
Carpe diem.

La seva flor
preferida?
El gerani.

Un llibre?

Els libres
de Sándor Márai.

Una música?

Lluís Llach
i Bruce Springsteen.

Una pel·lícula?

Els ponts de Madison.

El teu menjar
preferit?
Japonès.

El teu somni?

Una Catalunya
independent
i socialment justa.

