
L ’any 1987 va néixer, sota el

nom d’Iniciativa per Catalun-

ya, una federació de partits

polítics d’esquerres. La for-

mació va ser impulsada pel Partit
Unificat Socialista de Catalunya
(PSUC) i integrava, a més, l’Es-
querra Nacional d’Entesa (ENE),
el Partit Comunista de Catalunya
(PCC) i, a partir del 1995, va aglu-
tinar sensibilitats ecologistes amb
la incorporació d’Els Verds. Ara fa
vuit anys, la revista d’ICV Treball
titulava en la portada del seu nú-
mero 108 “ICV es consolida com
la força de l’esquerra radical”, en
motiu de les eleccions generals de
l’any 2000. El cas és que en poc
temps, Iniciativa ha passat de ser
un partit d’oposició minoritari a
una formació clau en la creació
dels dos darrers Governs de Cata-
lunya, i conceptes com “esquerra
trasformadora” o “alternativa” han
guanyat terreny al “d’esquerra ra-
dical”. Una qüestió formal que, a
la pràctica, s’ha traduït en contra-
diccions funcionals que han deixat
els principis ideològics en una si-
tuació de conflicte amb la presa de
decisions que comporta  formar
part del govern català.
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L’arribada d’Iniciativa a la Generalitat ha 
motivat que conceptes com “esquerra 
transformadora” o “alternativa” hagin 
guanyat terreny al “d’esquerra radical”

Iniciativa per Catalunya va representar la il·lusió de l’esquerra
convençuda durant els anys 90. Superada la diversitat de sensibilitas
internes, la coalició ecosocialista ha aconseguit ser un partit de
Govern. Tanmateix, la seva gestió a Interior i a Medi Ambient 
s’ha endut gran part de les crítiques en l’actual legislatura

Quan el petit es f a
ICV: l’esquerra radical, al Govern
aquest país
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“Ecopacifista” i “ecosocialis-
ta” són dos dels qualificatius amb
què s’identifica l’organització, que
en la darrera legislatura s’ha hagut
de fer càrrec, a més, de les conse-
lleries de Medi Ambient i Habitat-
ge i d’Interior, segurament un dels
departaments més compromesos
per a qualsevol formació, més en-
cara si es tracta d’una que té la pau
com a principi fonamental i, sobre-
tot, militants “antisistema”, tal
com es va autodefinir l’aleshores
tinent d’alcalde per Barcelona, Im-
ma Mayol. I és que del paper gai-
rebé testimonial d’ICV en el pri-
mer Govern d’Entesa, s’ha passat a
una etapa en què les conselleries
d’ICV han estat de les grans prota-
gonistes.

Punxons i transvasaments
Iniciativa va ser l’únic dels tres par-
tits de govern que va guanyar vots
en les darrerres eleccions parla-
mentàries de novembre de 2006,
quan els ecosocialistes van aconse-
guir els millors resultats de la histò-
ria de la coalició, passant de 9 a 12
escons. Aquest èxit va comportar
un augment en la representivitat
d’ICV al Govern d’Entesa, mante-
nint Medi Hambient i Habitatge,
amb Fransesc Baltasar al capda-
vant, i amb el president del partit,
Joan Saura, com a nou i flamant
conseller d’Interior.   
Tot un repte pels ecopacifistes i

tot un caramel per als partits de
l’oposició, que no van tardar a
qüestionar la competència d’un
“partit que simpatitza amb el movi-
ment okupa” per afrontar una con-

selleria “fonamental per a la segu-
retat dels ciutadans”. Unes acusa-
cions que aviat van contrastar amb
la contundència per la qual els
Mossos d’Esquadra serien notícia
i, sobretot, per l’ús del kubotan,
una eina de defensa amb què els
agents intervenien en accions poli-
cials, sota les ordres de Saura, que
sempre va defensar la legalitat d’a-
questa arma. 
Més recentment, el partit ecolo-

gista, contrari sempre a les políti-
ques d’interconnexió de xarxes, ha
hagut de prendre decisions que ini-
cialment no apareixien en el full de
ruta del departament de Medi Am-
bient. El conseller Francesc Balta-
sar va impulsar un “minitransvasa-
ment” per prevenir possibles res-

triccions d’aigua en el futur i ho va
justificar com “una mesura pun-
tual” motivada únicamnet per un
“moment històric de sequera”. Una
decisió que va caure com un gerro
d’aigua freda a les files d’ICV de
Terres de l’Ebre que, a més de ma-
nifestar el seu disgust per l’obra,
denunciaven la manca d’informa-
ció per part del consell nacional del
partit. El president d’ICV a les Ter-
res de l’Ebre, Jaume Forcadell, ex-
plica que “un partit com Iniciativa
no es pot permetre impulsar actua-
cions sense tenir en compte els te-
rritoris afectats” i lamenta la “man-
ca de participació” que hi ha hagut
en aquest problema. En la darrera
reunió intercomarcal, els membres
de l’assamblea de Sant Carles de la
Ràpita es va desvincular definitiva-
ment del partit i Forcadell no des-
carta que aquesta sigui l’última bai-
xa, a causa de la “distància signifi-
cativa” de la federació amb la di-
recció nacional d’Iniciativa.
A continuació, CANVI ha vol-

gut conèixer quin és el parer de la
parlamentaria i portaveu d’ICV,
Dolors Camats, després de sis anys
a la Generalitat d’un partit petit que
s’ha fet gran en el poder.               
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El conseller Saura i la portaveu d’ICV, Camats, presents en la inverstidura de Montilla. 

“Un partit com ICV 
no  pot impulsar 
accions sense tenir
en compte els 
territoris afectats”, 
lamenta Forcadell
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entrevista

A
bans que Iniciativa

per Catalunya (ICV)

entrés a formar part

del Govern, s’autode-

finia com un partit d’esquerres radi-

cal. Encara ho és?

Sí, tant en el contingut com en les
formes. Seguim sent radicals perquè
no renunciem a buscar l’arrel dels
problemes, perquè tractem els temes
amb profunditat i també si entenem
radicalitat com una manera alterna-
tiva i participativa de fer les coses.  

Però habitualment escoltem fórmu-

les com “esquerra transformadora”

o “esquerra alternativa”. No creus

que el Govern obliga a moderar al-

guns conceptes? 

Hi ha conceptes que els hem hagut
d’anar renovant o adaptant al con-
text, però no coincideix en l’entrada
d’ICV al Govern. Per exemple, el
terme “d’ecologistes de debò” va
néixer al Congrés abans de l’entrada

a la Generalitat. Els canvis en l’ex-
pressió del nostre projecte tenen a
veure amb la modernitat i amb la
idoneïtat del context, però no en els
continguts. En qualsevol cas, no en-
tenem el terme “radical” com una
cosa negativa.

Creus que és més fàcil ser fidel als

principis polítics quan no s’ocupa

un lloc al Govern?

No. L’única manera de posar en
pràctica els teus principis és a través
de la gestió i de les polítiques con-

cretes. Iniciativa és un partit basat en
els valors, a diferència d’altres que
es fonamenten en la gestió. Nosal-
tres defensem la igualtat, la justícia
social i l’ecologisme. A partir d’a-
quí, apostem per una política con-
creta que, en ocasions, pot generar
contradiccions. I si ens les trobem és
precisament perquè tenim principis.
A ICV tenim molt clar que només
governant es transformen les coses. 

Però en altres casos, com el del ku-

botan que utilitzaven els Mossos

d’Esquadra de la conselleria que di-

rigeix Joan Saura, quins valors es

transmetien?

Avui Catalunya és dels pocs països
de la Unió Europea i del Consell
d’Europa que està aplicant el Con-
venni de Protecció dels Drets de les
Persones Preses. Hi ha una aposta
clara per la defensa dels detinguts i
dels cossos de seguretat. De la ma-
teixa manera, Catalunya compta
amb un comitè d’ètica dins d’Inte-
rior, que controla les iniciatives i ac-
tuacions del mateix departament.
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ICV és un partit
basat en els valors,
la qual cosa pot
generar
contradiccions i, si
ens les trobem, és
precisament perquè
tenim principis

“

Portaveu d’Iniciativa per
Catalunya - Verds

Dolors Camats

La parlamentària ecosocialista Dolors Camats
defensa, amb to pausat i serè, la cohèrencia amb la
qual pensa que Iniciativa ha desenvolupat les seves
accions de Govern en una legislatura en què les àrees
d’Interior i de Medi Ambient han estat protagonistes

“Les contradiccions les  
genera ser el soci minoritari  

en un Govern de tres”
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Són mesures valentes que lligen
amb els nostres valors. Però, evi-
dentment, hi ha altres actuacions
que s’han de fer que poden ser més
polèmiques, com ara el fet que la
policia porti armament o que es fa-
cin detencions a segons quin tipus
de detinguts. 

Hauríeu preferit un altre departa-

ment enlloc del d’Interior?

Iniciativa no és un partit especialit-
zat que només pugui portar un de-
terminat tipus de sector. Som una
formació que governa en molts
ajuntaments i que podem desenvo-
lupar moltes àrees. A Interior hem
impulsat moltes iniciatives que no-
més haurien estat possibles amb no-
saltres al capdavant, com ara la llei
de fosses, la llei del memorial de-
mocràtic i el programa de gènere, a
més del comitè d’ètica del qual
parlàvem abans.

Per què creus que en ciutats tradi-

cionalment obreres, com ara Cor-

nellà o l’Hospitalet, ICV-EUiA va per-

dre tant de pes en les eleccions?

D’una banda ho atribuïm a una da-
vallada estructural d’aquestes po-
blacions, que afecten totes les for-
macions. De l’altra, hi ha altres cau-
ses que només ens afecten a nosal-
tres i estem treballant per identifi-
car-ne els motius. Hi ha una preocu-
pació per com recuperar aquest vot.

Penses que pot tenir a veure amb un

discurs més ecologista que de lluita

social, o dit d’una altra manera, més

verd que roig?              

Se’m fa díficil diferenciar allò roig
d’allò verd. La tendència és que, cada
vegada més, una cosa està més vincu-
lada a l’altra. La prova la tenim en els
temes grans a nivell mundial, on les
dues vessants s’entrelliguen. La crisi
alimentària, per exemple, que té el
seu origen en els biocombustibles,
n’és l’evidència, ja que les conse-
qüències són alimentàries.

Una qüestió ecològica cabdal com

és la gestió de l’aigüa ha estat i serà

protagonista durant aquests mesos.

Per què s’ha arribat a fer una obra

a la qual sempre us havíeu oposat?

Hem hagut de fer front a una situa-
ció d’emergència i davant d’una si-
tuació així s’han de pendre les me-
sures que siguin necessàries.

Encara  que això comporti una con-

tradicció?

No és una contradicció, perquè si un
govern ha posat sobre la taula els
principis de la nova cultura de l’ai-
gua és aquest. Des dels nostres prin-
cipis antitransvasistes, de reducció
de la demanda, de recuperació de
pous i de dessalinització hem impul-
sat polítiques que desenvolupen
aquestes bases. 

Però ICV ja fa sis anys que és a Me-

di Ambient. No es podia preveure?

No podíem controlar l’aigua que va
ploure en els darrers anys. Patim
una sequera acumulada en aquest
període de temps de caràcter histò-
ric, sobretot en l’últim any. La posa-
da en marxa de la dessaladora del
Prat ha de possibilitar que no faci
falta cap transvasament. Però insis-
teixo que la política i les mesures
són correctes i responen a la nova
cultura de l’aigua, per més que no
haguem arribat a temps a causa
d’una situació d’excepcionalitat.

Recentment hi ha hagut les prime-

res dimissions. Entens els teus com-

panys de l’Ebre?

És comprensible que en un tema que
localment provoca una forta pressió
no s’entengui el perquè d’algunes
decisions. Nosaltres hem fet tots els
esforços interns i externs per fer en-
tendre l’excepcionalitat d’aquestes
mesures.

Al principi de l’entrevista parlaves

d’unes “contradiccions”. Si ni la

gestió d’Interior ni la de Medi Am-

bient les han generart, a quines et

referies?

Les contradiccios les genera ser el
soci minoritari d’un Govern de tres,
no les nostres àrees.                        
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