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Després dels últims actes i declaracions de Xavier García Albiol i Alicia 

Sánchez Camacho a Badalona, sembla clar que d'aquí al 28 de novembre 

la gestió de la immigració i, sobretot, l'agitació demagògica del fenomen 

serà un dels temes estrella del Partit Popular. No només perquè agitar les 

pors a la immigració és electoralment rendible en aquesta època de crisi, 

sinó, sobretot, perquè el PP a Catalunya, legitimant les tesis de García 

Albiol, ha decidit competir amb Plataforma per Catalunya per l'espai 

electoral de l'extrema dreta xenòfoba. Un discurs que, tot i els silencis de 

Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal, sembla que el PP de Madrid no 

assumeix, no només perquè el vot romanès i llatí tindrà pes en els 

comicis del maig als municipis, sinó, també, perquè governa a 

l'ajuntament i a la comunitat, i sap que complexa que és la gestió 

d'aquest fenomen davant del qual no s'hi valen promeses demagògiques. 

 

El PP català va fer el pas cap a l'abisme xenòfob no tant amb la visita a 

Badalona de l'eurodiputada Marie Thérèse Sanchez Schmid a la recerca 

d'assentaments de gitanos, sinó amb les declaracions de Sánchez 

Camacho del dia 19 passat a la botifarrada que va realitzar el partit a 

Badalona, afirmant que el seu objectiu és aconseguir a partir d'ara que 

«cap immigrant tingui més drets que un espanyol». Amb això legitima els 

falsos arguments i rumors segons els quals els immigrants, per la seva 

condició d'estrangers, no paguen impostos a l'obrir un comerç o passen 

al davant dels espanyols a l'hora d'accedir a ajudes. 



 

García Albiol ja va obtenir uns excel·lents resultats en les últimes 

eleccions municipals, en què va passar de cinc a set regidors, després 

d'agitar les pors a la immigració i relacionar immigració amb delinqüència, 

i sobredimensionant problemes que hi ha en alguns barris. Dic que 

sobredimensionava els problemes i la seva percepció, sense aportar 

propostes de solució, més enllà que unir-se a les veus de veïns que 

rebutgen mesquites o proposant expulsions impossibles, perquè a 

Badalona només el 15% de la població és immigrant. Està, per tant, un 

punt per sota de la mitjana de Catalunya, dos punts i mig per sota de la 

de Barcelona i vuit punts per sota de la de l'Hospitalet. 

 

Sánchez Camacho va dir també a Badalona que pensava visitar els 

pròxims dies Vic, el Vendrell i Salt, mostrant amb això la voluntat de 

competir amb Plataforma per Catalunya al seu propi terreny. A Vic tenim 

Josep Anglada amb quatre regidors, clamant en els plens municipals 

contra la islamització de la ciutat dels sants, tot i que només hi hagi dues 

mesquites i repetint que l'ajuntament dóna totes les ajudes socials als 

magribins i subsaharians als quals anomena moritos i negrets. Al Vendrell 

hi ha August Armengol, també amb quatre regidors i idèntic missatge, 

que ha aconseguit convertir-se en suport de l'alcalde de CiU, Benet Jané, 

que, amb set regidors, els mateixos que el PSC, governa en minoria. A 

Salt, municipi que, durant els vuit anys en què va governar CiU, va passar 

de tenir 1.000 a 10.000 immigrants, l'alcaldessa socialista, Iolanda 

Pineda, intenta resoldre els problemes d'amuntegament del sector centre 

del municipi, tot i l'hostilitat d'algun grup veïnal, de Plataforma per 

Catalunya i de la mateixa CiU, sense recordar que va ser en els anys de 

govern democristià que es va crear el problema. Així, no només no es 

valora prou els programes de mediació i intervenció en les comunitats de 



veïns amb alt índex de morositat i pisos embargats, sinó que es rebutja 

la proposta d'enderroc d'alguns dels blocs de la zona centre per 

recol·locar els veïns en pisos embargats per entitats bancàries en blocs 

contigus, que serien permutats. 

 

Quan Sánchez Camacho proclama que s'ha d'acabar que els immigrants 

tinguin més drets que els autòctons no només menteix, sinó que dóna la 

raó a Anglada, que, fregant-se les mans, repeteix que ell és original, 

mentre que Camacho i Albiol són la còpia. Sánchez Camacho i Anglada 

menteixen: és totalment fals que hi hagi discriminació positiva cap als 

immigrants. 

 

Si observem les dades del 2009 sobre beneficiaris de serveis socials a 

Vic, municipi amb un 25% d'estrangers, veurem que només el 17% de 

les persones assistides no eren espanyoles. I pel que fa a les quantitats 

donades o aportades en prestacions i serveis, només el 28,36% dels 

recursos van ser per a no espanyols. El mateix passa al Vendrell, on una 

gran part dels nous beneficiaris no són els magribins, que, com a Vic, 

sembla que molesten per la seva visibilitat, sinó famílies amb problemes 

que resideixen a la que va ser la segona residència dels seus pares o avis. 

I no seria realment dramàtic que, com passa en molts parlaments 

europeus, diputats racistes s'asseguin a l'hemicicle català. El que és 

lamentable és que el PP assumeixi el seu discurs.  

 


