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per Jordi Molina

Joan Herrera, secretari general d’ICV i presidenciable a les eleccions a la Generalitat

“El millor antídot contra el racisme és
el dret a vot dels immigrants”
dependentistes com la del recent 13
de desembre?

Nosaltres apostem per la via estatutària. Creiem que tenim una eina
clau per al desplegament de l’autogovern català i el volem dur fins a les
últimes conseqüències.

Si el Tribunal Constitucional ho
permet...
Foto: Joan Herrera

Durant 5 anys va anar amunt i
avall del carrer Salvà amb la seva
bicicleta, tot i haver nascut a Nou
Barris i haver fet vida entre el Poble Nou i el Besòs. La seva carrera política, però, el va empènyer
fins a la capital d’Espanya, on s’ha
consolidat com un referent de l’esquerra ecologista del país. Des de
finals del mes passat és el candidat
d’ICV per a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Ara, en un
moment on la immigració centra el
debat social del nostre barri, Joan
Herrera, ha volgut rebre el ZONA
SEC per parlar sobre un tema que
segueix generant tensions.

Cap organisme podrà restar validesa a una llei aprovada en referèndum pel poble i que ha superat tots
els filtres pertinents.

Fa uns dies es va presentar la plataforma Barcelona Decidex. Creus
que s’acabarà aprovant un refeQuin record tens del Poble-sec?
Joan Herrera consulta el ZONA SEC mentre recorda el seu pas pel barri rèndum per l’autodeterminació a
Bonic. Penso que és un dels pocs
Barcelona. Companys seus com
racons de Barcelona que conserva la canvis. I el principal repte per a no- Per quin model d’integració cal Dolors Camats o Ricard Gomà
característica de ser ben bé un “barri”. saltres és ampliar l’estat del benestar. apostar?
aposten pel sí. I tu?
La seva situació i la seva personalitat
popular em van atrapar. A més és un
lloc viu. M’encantava anar al Sortidor
a fer una copa i escoltar música o al
Quimet&Quimet a provar unes tapes.
En tinc molt bon record.

Què se t’hi havia perdut al barri?

Vaig aterrar al Poble-sec perquè hi
vaig trobar pis amb la meva companya.
De fet, hi vaig arribar quan tot just començava el boom migratori. Durant la
meva estada al barri es va anar culminant aquest procés que avui comporta
tantes discrepàncies.

Sobretot per la gent que pateix, vingui
A ICV creiem que hem d’evitar
d’on vingui.
caure en models multiculturals com
l’anglès. On no existeix integració
Primer què toca: atorgar obligacions com la entenem nosaltres. No es
o concedir drets?
tracta de tenir barris exclusius seVan alhora. I el més important és gons l’origen. Un de llatins, un altre
el dret a vot. El millor antídot con- d’àrabs, un altre de gent procedent
tra el racisme és el dret a vot dels d’orient. I tampoc el francès, on la
immigrants. D’aquesta manera fo- cultura local tracta d’absorbir les
mentem la integració, la participació altres. Es tracta del respecte i l’enrii, a més, generem càstig electoral a quiment mutu, de la cohesió al cap i
les formacions que aposten per un a la fi. I això ho estem fent bé.
discurs xenòfob. Hi un lema d’un
partit polític –que no diré el nom- Reeditareu el tripartit?
que diu “més aparcament i menys
Nosaltres ja hem expressat la
immigrants”. És inacceptable.
nostra voluntat de seguir mantenint
forces d’esquerres al Govern. Altres
Al Poble-sec no hagués funcionat. I encara no ho han fet.

El gran boom migratori del què parles
ha alterat la fisonomia del barri. En
un marge curt de temps hi va haver no per què no hi hagi xenòfobs, sinó Què en penses de les consultes inun gran impacte social que encara per què tenim un aparcament a mig
avui no s’ha digerit. Hi ha tensions, fer des de fa anys...
com es fa per relaxar-les?
A mi el que no deixa de sorpren-

Crec que la pregunta és un pèl
tramposa. Perquè, a diferència d’Escòcia, per exemple, només hi ha dues
opcions: o sí o no. Allà en tenen fins
a quatre i aquí no es demana l’opinió
sobre el model federal, que és en el
que s’hi pot sentir còmode tant un
ciutadà de la Plana de Vic com un
del Prat de Llobregat.

Després de tant de temps al Congrés dels Diputats, encara creus
que el federalisme és una opció
real a Espanya?
No. Hi ha pocs federalistes, però
amb l’aprovació de l’Estatut aconseguirem una Espanya més plural.

Jordi Molina

Mirant d’evitar un discurs irreal. No
és cert que aquesta gent vingui a treballar fins que arriba la crisi. Estem parlant
de persones que venen per quedar-se,
de veïns, de companys i de gent que
pateix. I no podem oblidar que són,
també, els que han portat el superàvit a
la seguretat social i riquesa al país.

drem és que el primer conveni en
aquest sentit va ser amb els ciutadans noruecs... Ni rastre dels drets
dels ciutadans d’origen subsaharià,
pakistanès, xinès o magrebí. Això
és un disbarat! A la xenofòbia se la
combat amb pedagogia. I, a vegades,
és complicat. No només al Poblesec, hi ha realitats complexes com a
Què proposa ICV?
Badalona, on els discursos racistes
Una nova realitat social demana obtenen un gran rèdit electoral.
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