
ENTREVISTA A ANNA TERRÓN, Secretària d’Estat d’Immigració 

«No podem dir que hi hagi un deteriorament de 

la convivència» 
FIDEL MASREAL 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 27.03.10 

 

Pensa uns quants segons abans de contestar, segurament per no vessar-

la, ja que acaba d’aterrar al capdavant d’un assumpte d’alta sensibilitat i 

en què ja té les autonomies en peu de guerra per la retallada de fons 

estatals. Però Anna Terrón es mulla en alguns aspectes: dóna a entendre 

que aquesta reducció es reconduirà i llança una severa crítica als polítics 

que alimenten opinions crítiques amb la immigració. 

 

–L’enquesta publicada dijous per EL PERIÓDICO mostra una de les pitjors 

percepcions dels últims temps sobre la immigració. ¿Això dóna la raó als 

que demanaven una gestió més contundent dels fluxos migratoris? 

–L’actitud diària de les persones és constructiva. El nostre país ha rebut 

un flux de persones de l’exterior molt gran en molt poc temps i, sense 

voler fer bonisme, la veritat és que aquest fet no ha generat especials 

problemes a les escoles, al barri... Una vegada dit això, cal dir que estem 

en un context diferent del del creixement econòmic i s’està notant. 

 

–Diu que no hi ha especials problemes, però hem viscut en poques 

setmanes conflictes a Salt, Vic, el Vendrell... 

–No podem dir que hi hagi un deteriorament de la convivència, cosa que 

no significa que no hi hagi problemes i la sensació que alguna cosa no 

funciona correctament. S’han de destacar dos fets: la situació econòmica 

és pitjor i això genera nous problemes i ja no vivim el fenomen de la 



immigració, sinó el d’una societat cada vegada més diversa. S’ha de 

gestionar aquesta diversitat. 

 

–¿L’esquerra ha fet bonisme amb la immigració? 

–No. I no crec en els discursos a favor de dir que hi ha problemes. 

Aixecar el to però no fer propostes alternatives que modifiquin les 

condicions reals de la gestió de la immigració només pot fer empitjorar 

les coses, perquè l’actitud dels líders socials incideix en la percepció i 

l’actitud dels ciutadans. 

 

–¿A qui està acusant de fer aquest discurs negatiu? 

–No acuso cap força política en concret. Passa en tots els sectors. A 

Europa, actualment, hi ha un auge del discurs xenòfob, és absurd pensar 

que no arribarà aquí. Sempre hi ha qui està disposat a aixecar la bandera 

del discurs fàcil i la culpa aliena, perquè tot això ven. 

 

–¿Exportaria al conjunt de l’Estat la proposta del Govern d’un pacte per 

no utilitzar la immigració de manera partidista? 

–Són els partits polítics els que s’ho haurien de plantejar. Jo ho veuria 

com un fet positiu. Cap partit no obtindrà més que problemes si es 

tracta malament aquest tema. Els oportunistes de la política en trauran 

profit. 

 

–Però ¿quin és el to just entre mantenir els principis sense desatendre 

una opinió pública cada vegada més contrària a mesures com 

l’empadronament dels sense papers? 

–Cal mantenir la línia política i al mateix temps abordar temes pendents 

com ara el padró. No deixarem d’empadronar la gent que viu a les 

nostres ciutats, però és absurd que en un pis hi hagi desenes de 



persones registrades. Això es reformarà en la llei de règim local i en el 

reglament de la llei d’immigració. 

 

–Salt i el conjunt de municipis catalans exigeixen reformes per fer front 

als delinqüents multireincidents... 

–S’ha d’impedir la impunitat, però el Codi Penal no resoldrà tots els 

nostres problemes. 

 

–Té les autonomies indignades per la reducció, en un 65%, del fons 

estatal per a l’acollida de la immigració. ¿El Govern farà marxa enrere? 

–La despesa social del Govern espanyol en aquesta matèria no ha baixat, 

hi ha un nou finançament autonòmic i es tracta de competències locals i 

autonòmiques, a les quals no som aliens, però estem en un context 

d’austeritat econòmica. A veure si podem fer un esforç addicional per 

reconduir aquesta situació. 

 

–¿Els ciutadans marroquins residents a Espanya podran votar en les 

eleccions locals del 2011? 

–S’hi està treballant. No sé si hi arribarem a temps, però no cal dir que 

s’intentarà aconseguir i espero que el reconeixement del dret de vot 

també serveixi per desactivar determinats discursos polítics fàcils. 

 

–El president francès vol prohibir per llei el burca. ¿Ho veu útil? 

–Les nostres lleis permeten treure el burca a una dona que no el vol 

portar. Una altra cosa diferent és que algú perdi unes eleccions i 

decideixi prohibir-lo. És d’aquell tipus de debats més vistosos que 

efectius. 

 


