La presidenta
En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre senyor David
Companyon.
David Companyon i Costa
Moltes gràcies, presidenta. Vostè, diputat, ha fet una cosa indigna,
que és vincular la delinqüència amb la immigració. I li he de recordar
que si hi han delinqüents és a les seus del Partit Popular. El darrer, el
delegat del Govern a València. Comenci a mirar a casa seva. Comenci
per casa seva. Tots sabem que la seva intervenció només tenia un
objectiu, senyor Santamaría: aprofitar el ressò del Parlament per ferse propaganda com alcaldable a Salt. La seva intervenció ha tingut la
millor de les respostes possibles: cap regidor del Partit Popular a Salt.
Cero patatero. SOS Racisme va qualificar la seva intervenció com una
mostra de racisme i xenofòbia, que s’afegia al discurs de l’odi emprat
durant la campanya electoral del PP. Ho vam veure a Badalona, on
farem tot el possible perquè Albiol no repeteixi, no per ser del Partit
Popular sinó per xenòfob i racista. Ho vam veure a Barcelona, ho vam
veure a Rubí, on fins i tot van arribar a calcar els lemes de Plataforma
per Catalunya, del qual també ens alegrem dels resultats que ha
tingut..., i ens n’alegrem, ja que pràcticament ha desaparegut. Amb
la qual cosa es demostra que campanyes com les impulsades per
Unitat Contra el Racisme i el Feixisme són no només un deure
democràtic, sinó també molt útils. Arreu, el P ha baixat, i més on ha
emprat el discurs de l’odi i el racisme.
La seva intervenció i la moció són un pamflet per criminalitzar la
immigració, des d’una òptica classista. Vostès, el Partit Popular són
els que regalaven el permís de treball i la residència si algun
immigrant comprava una casa per 500.000 euros. La qüestió no és
ser immigrant o estranger, la qüestió és si un és ric o pobre. I si és
pobre, tens el dret a ofegar-te a la frontera sud, o que et rematin
amb bales de goma. O que es vulneri la llei i et retornin en calent. O
que et tanquin en un centre d’internament, del qual tornem a
reclamar i a exigir el seu tancament, i esperem que properament
puguem veure les seves conclusions aquí en el plenari de la comissió
d’estudi. Tornem a exigir-ho: volem el tancament d’aquests centres
d’internament perquè vulneren els drets humans, on es pot perdre la
llibertat per una simple falta administrativa o per no tenir permís de
residència perquè has perdut la feina.
O tens dret a unes molt cristianes declaracions del membre de l’Opus
i alhora ministre de l’Interior, que s’oposa que es rescati en vida les
persones a la mar Mediterrània. Vint-i-cinc mil cinc-centes persones
han perdut la vida per aspirar a una vida millor o fugir d’una guerra.
I, a més, es diu, perquè això podria provocar un efecte crida. «Que
es morin», és el que deia. Doncs digui-li, senyor Santamaría, al seu
ministre, que potser l’acabin excomunicant.
Vostè va voler mostrar una característica que acompanya sempre el
racisme institucional, el sentiment de superioritat. La seva moció

supura islamofòbia, i ens parla de la nostra civilització occidental.
Senyor Santamaría: no en el meu nom. De quina civilització ens
parla? Dels exèrcits colonials que van entrar a sang i fetge en els
països colonials?, que els van saquejar, que van crear estats ficticis,
que van imposar dictadors?
Avui que realitzen les multinacionals, i que segueixen explotant les
matèries primeres en aquests països i generant guerres com la del
Coltan. Aquesta és la civilització occidental? No, diputat, això es diu
imperialisme, i és la pitjor cara del capitalisme.
No vull acabar sense plantejar-li una convicció: vostè no podria fer,
no s’atreviria a fer aquesta moció si el milió de persones migrades
que viuen a Catalunya tinguessin dret a vot. Perquè, com és possible
que a una part de la nostra societat, la població migrada, se li neguin
els drets polítics? Estem parlant d’1 milió de ciutadans i ciutadanes
que viuen i treballen a Calalunya. Quant a les obligacions, tots ells
han de pagar els impostos, però quant als drets, vostès els segueixen
negant el principal dret polític, el dret a presentar-se i a poder votar.
Els immigrants són aquells que per a vostès són mig ciutadans, però
des d’Iniciativa i Esquerra Unida hem lluitat i seguirem lluitant perquè
accedeixin a la plena ciutadania, amb tots els seus drets i deures.
Podem parlar d’un sistema democràtic de sufragi universal quan
s’exclou una part cada cop més significativa de la nostra població?
Com pot estar legitimada aquesta marginació per un sistema
democràtic que no va lligat al ple sentit del concepte de democràcia,
la universalitat dels drets.
A Catalunya només sis regidors representen 1 milió de catalans
nouvinguts, el 15 per cent de la població, i 9.137 regidors
representen el 85 per cent restant. Parla vostè d’integració, diputat?
Quina millor manera de fer-ho que en igualtat de drets i deures?
Quina millor manera de fer-ho com es va fer, per exemple, amb la
Llei de consultes el 9N, on els immigrants censats a Catalunya van
poder votar i exercir el seu dret a vot amb una qüestió
transcendental. Li deia que afortunadament el PP no va tenir cap
regidor a Salt, però li he de dir que un amic meu, Wilder Palacio, sí va
ser regidor de Canviem Salt. Com ho van ser la Fátima Taleb a
Badalona, el Dimitri Ceballos a Sant Cugat, el Gerardo Pisarello a
Badalona, el Peter O’berle a Cabrils, la #(0:01:47), l’Arelis
Guaramato, com molts d’ells han decidit donar un pas endavant, i no
només exercir el seu dret a vot sinó també a ser escollits.
I una bona noticia, diputat: la xenofòbia i el racisme és una malaltia
però té cura. Es cura amb cultura, es cura llegint, i ara li llegiré a
vostè i al seu grup, al qual demano que votin en contra d’aquesta
moció, l’article 13 de la Declaració de Drets Humans: «Tota persona
té dret a circular lliurement i a triar la seva residència, dins de la
frontera de cada estat. Tota persona té dret a sortir de qualsevol

país, àdhuc del propi, i a retornar-hi.» Article 19: «Tota persona té
dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.

