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Una de les primeres reaccions de les autoritats i els agents socials 

davant la protesta de Salt ha estat proclamar, de manera insistent, la 

necessària i democràticament saludable separació entre l’augment de la 

intensitat dels actes delictius i la creixent taxa d’immigració, pròxima al 

43%, del municipi gironí. Les comunitats d’immigrants de Salt també han 

ressaltat aquest important aspecte: l’activitat delictiva no és patrimoni 

d’uns col·lectius assenyalats amb el dit, sinó d’uns individus que han de 

ser detinguts i posats a disposició de la justícia. 

 

Els immigrants s’han queixat que la policia actua contínuament en contra 

seva, registrant-los al carrer de manera discriminatòria. La deriva de 

l’assumpte, no obstant, i malgrat proclames i bones intencions, ben aviat 

s’ha centrat en la vinculació de la inseguretat a la immigració, amb punts 

de fricció entre comunitats, conats de manifestacions i petits brots de 

contingut clarament xenòfob. 

 

No podem aplicar, doncs, la tàctica de l’estruç. Amagar el cap sota l’ala 

seria una política nefasta, negadora de la realitat. És latent, a Salt, 

segons tots els testimonis, un conflicte de notable envergadura, i per 

això mateix la consellera d’Acció Social i Ciutadania convoca d’urgència la 

mesa de seguiment del Pacte per la Immigració. No es tracta de propagar 

l’alarma, però sí de ser conscients que el binomi, de connotacions 

racistes, pot provocar un incendi les brases del qual també s’anomenen 

crisi econòmica, falta de feina i vivenda, friccions en la convivència per 

motius culturals i precarietat de recursos aplicats a les necessitats 

socials en barris depauperats. 



 

I no només és Salt. Exemples com el dels altercats del Vendrell i les 

disputes a Badalona i el cens de Vic dibuixen un panorama preocupant 

que s’ha de gestionar amb molt sentit perquè no es converteixi en el riu 

d’aigües tèrboles on pescadors demagogs adquireixin guanys electorals. 

Per al bé de la convivència, seria un fracàs històric que en l’antesala de 

les cites autonòmiques i municipals els partits democràtics utilitzessin 

com a recurs polític un assumpte que ha d’estar per sobre dels 

interessos tàctics. Si no és així, plataformes xenòfobes que van 

començar gairebé com una anècdota tindran la possibilitat de guanyar un 

terreny que, segur, minaria els pilars bàsics de la democràcia.  

 


