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el perfil

Nascuda a Barcelona l’any 1970, Neus
Munté ostenta la Conselleria de Benestar
Social i Família des de
fa sis mesos. Llicenciada en Dret per la
UB i màster en Dret
Públic i Organització
Administrativa per la
UPF, ha treballat com
a advocada a la UGT
de Catalunya. Va ser
membre de la Comissió Executiva Nacional
de la Federació de
Serveis Públics de
la UGT, entre 1996 i
1999. També ha estat
Secretària d’Ocupació
i Educació i Secretària
de Política Institucional
de la UGT, entre 2004
i 2010.
Va ser cap de gabinet
del Departament
d’Ensenyament, entre
1999 i 2002. Diputada
al Parlament els anys
2002 i 2003. En la
darrera legislatura ha
estat diputada al Parlament, portaveu d’Ensenyament de CiU a la
Cambra i presidenta de
la Comissió d’Igualtat
de les Persones.
Militant de CDC des
de 1996, va ser secretària general adjunta
de la JNC entre el
1998 i el 2000. Des
del darrer Congrés del
partit és secretària
executiva de l’àmbit
sectorial.

@josepvallsh

Josep M.
Valls
Fa mig any que està al
capdavant de la Conselleria de Benestar i
Família. Com resumiria en una sola frase
la situació que s’ha
trobat?
El moment és complicat,
cal prioritzar l’atenció a
les persones més vulnerables, començant pels
infants, però tenim projecte i el país se’n sortirà.
Els efectes de la crisi
permetran mantenir
l’Estat del benestar en
l’àmbit social?
La situació actual és la
que és i no l’hem d’amagar. És veritat que estem
vivint uns moments de
dificultat, però estem
esforçant-nos de valent
per mantenir i preservar

Neus
Munté

l’entrevista

Consellera
de Benestar
Social

Qüestionari

Proust
Si no fos
política,
què seria?

El que era, advocada

Persones que
admira a
la vida real?
Els meus pares

El seu heroi
de ficció?
Mafalda

Què és la felicitat
per a vostè?

Dormir amb la
consciència tranquil·la

La seva flor
preferida?
L’orquídia

Un llibre?

La llista d'Schindler

l’Estat del benestar, prioritzant i atenent els col·lectius amb un major grau
de vulnerabilitat i dificultats. Estic convençuda que
podrem tirar endavant i
mantenir la cohesió social
del país.

El moment
és complicat,
cal prioritzar
l’atenció a les
persones més
vulnerables

Catalunya podrà pagar
la dependència?
De fet, estem complint, tot
i els incompliments reiterats del Govern de l’Estat.
Es tracta d’una llei que des
del principi ha estat mal
dimensionada i, sobretot,
mal finançada. L’aportació econòmica havia de
ser a parts iguals entre el
Govern de l’Estat i les comunitats autònomes, però
a la pràctica això mai no
ha estat així. Catalunya
aporta gairebé el 80% del
finançament de la llei. Si
ens haguéssim limitat a
aportar el mateix que l’Estat a hores d’ara un 53%
de les persones beneficiàries de la llei haurien quedat fora. Això, demostra el
grau d’implicació i de sobreesforç que fem des de
la Generalitat.

cial. Treballar per una Catalunya sobirana és lluitar
per obtenir més protecció
social. Si gaudíssim d’estructures d’estat, recaptaríem tots els impostos que
generem aquí i podríem
invertir-los a reforçar
l’Estat del benestar. Només per citar un exemple:
segons les darreres balances fiscals fetes públiques
recentment per la Conselleria d’Economia i Coneixement, el dèficit fiscal
de l’any 2010, és a dir, la
diferència entre allò que
aporta Catalunya a l’Estat
i allò que rep, suposa uns
16.500 milions d’euros.
Amb aquests diners es
podria pagar tot l’Estat
del benestar català, o sigui, serveis socials, sanitat
i educació.

Una Catalunya independent també seria
una Catalunya amb
més cohesió social?
Sempre hem dit que la
qüestió nacional està estretament lligada a la so-

Què és pot fer perquè la ciutadania en
general es comprometi
més?
La ciutadania a Catalunya sempre ha estat compromesa. Des de sempre

Catalunya
ha comptat
amb un gran
teixit social
que s’implica
i que treballa
intensament
per millorar
la cohesió social del país.
Per això hem
de continuar
impulsant polítiques que acompanyin i afavoreixin
l’associacionisme
i el voluntariat, per
exemple, la futura
Llei del voluntariat.
La Generalitat
quan pagarà
els deutes a les
entitats del tercer sector? Quina
prioritat té això?
Sens dubte, és una de
les nostres màximes
prioritats. El deute amb
les entitats socials i mercantils de serveis socials
que va generar la manca
de liquiditat del mes de
juliol passat ascendeix

La ciutadania
a Catalunya
sempre
ha estat
compromesa

Una música?

Domenico Moduño

Una pel·lícula?
La vida es bella

El seu menjar
preferit?
La pasta

Un somni?

Treball digne
per a tothom

a 70 milions d’euros. Des de
llavors, els
pagaments
mensuals
als centres
concertats
s’han realitzat amb total
normalitat. El Departament continua treballant per abonar al més
aviat possible aquest
deute i hi ha una taula
de seguiment per acompanyar i ajudar les entitats i els centres amb
més dificultats a buscar
solucions per superar
aquell entrebanc. Estem treballant amb el
Departament d’Economia i Coneixement per
negociar amb l’Estat un
nou pla ICO proveïdors,
per aconseguir recursos

per al finançament dels
pagaments a proveïdors
i poder eixugar el deute
pendent.
Les entitats són sabedores que si el deute encara
no s’ha pogut retornar és
per les dificultats de liquiditat del Govern de la
Generalitat. Si tinguéssim
els diners, els hauríem
retornat o els estaríem
retornant de forma fraccionada.
Per a vostè, les entitats del tercer sector
són socis o proveïdors
de l’administració?
El tercer sector té un
paper clau en les polítiques socials d’aquest
país. És veritat que les
entitats són proveïdores
de serveis, en tant que
l’Administració hi con-

