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Viure Sant Boi

L’entrevista

«No vull ser el diputat dels immigrants,
sinó de tots els ciutadans»
Mohammed Chaib, diputat santboià del PSC-CpC al Parlament de Catalunya
-Va viure a Sant Boi la seva
infància, quins records té?
-En tinc molts, tenia amics
magrebins però sobretot d’aquí.
Tinc molt al cap el camp de rugbi,
ja que nosaltres viviem al carrer
Cerdanya. També del riu, on
anava amb un veí a agafar peixos
amb xarxa.

Mohammed Chaib, diputat
del Parlament de Catalunya

Mohammed Chaib és, des
de fa unes setmanes,
diputat del PSCCiutadans pel Canvi al
Parlament de Catalunya.
Chaib va néixer a Tànger
l’any 1962 i la seva
família es va instal·lar a
Sant Boi quan ell tenia 7
anys. Però Chaib tornaria
al Marroc amb la seva
gent l’any 1975 i al 1982
torna a la península per
estudiar Farmàcia a la
Universitat de Granada i
després d’un any a la
ciutat andalusa torna a
Sant Boi. Tot i que ja no hi
viu a la nostra ciutat (es
va traslladar al Prat quan
es va casar) hi manté un
important vincle, hi té la
seva família i molta gent
coneguda. President de
l’associació IBN Batuta,
entitat que lluita pels drets
i la integració de les
persones immigrants,
coneix molt a prop aquest
fenomen. Mohammed
Chaib advoca pel diàleg i
la interrelació cultural com
a eines més eficaces per
mantenir la convivència
entre els autòctons i els
nouvinguts. Chaib alaba la
política sobre immigració
que porta a terme
l’Ajuntament de Sant Boi,
que treballa per la
integració des de molt
diferents punts de vista: la
cultura, l’educació,
l’urbanisme...

-Com canvia la seva vida quan
torna, als 13 anys, a Tànger?
-Va ser dur, només parlava
castellà i català i vaig estar dos
anys sense sortir de casa. Per
això des d’IBN Batuta, defensem
que els fills d’immigrants coneguin
la llengua dels seus pares perquè
és essencial per a què coneguin
la seva identitat. Vaig entendre
com era la cultura magrebina i vaig
descobrir que cap cultura és millor
o pitjor, sinó que totes són
diferents. Em vaig sentir molt
orgullós quan en tornar a Sant Boi,
a mi, que havia patit la immigració
per doble partida, la gent em venia
perquè volien que els ajudés a
tramitar documents.
-La gent té prejudicis quan
parla d’immigració?
-Hi ha molta que els té. Et fas un
idea d’un col·lectiu en funció del
que coneixes; quan realment
t’apropes és quan saps alguna
cosa. Hi ha qui relaciona la
immigració amb la deliqüència,
però la delinqüència no té
nacionalitat. Els immigrants han
d’acomplir unes normes, però
hem de donar-los drets bàsics i

Chaib va arribar a Sant Boi als 7 anys

és l’Estat el que té les
competències. Els Ajuntaments
necessiten recursos per enfrontar
el fenomen i volem un pacte entre
les tres administracions (central,
autonòmica i local) per mantenir
la convivència que s’està trencant
a alguns llocs. La integració no
només és cosa dels Ajuntaments,
sinó de tots. A Sant Boi s’està fent
molt bona feina, ja que el fet de la
immigració es tracta de manera
transversal, integrar des de totes
les àrees: llengua, sanitat,
educació...
-És el primer diputat al Parlament d’origen magrebí, això
marcarà les seves prioritats?
-Encara no sé quina serà la meva
activitat. No puc oblidar que vinc
de la immigració, però tampoc vull
ser el diputat dels immigrants.
Seria bo visualitzar la normalitat

d’un ciutadà que és català, d’origen
magrebí i que és un diputat al servei
dels ciutadans. Vull aportar la meva
experiència en el camp sanitari i en
el de la seguretat alimentària.
-Ha viscut a Sant Boi, Tànger,
Granada... com li han enriquit
cultures tan diferents?
-Si jo no hagués tornat al Marroc i
no hagués conegut la cultura dels
meus pares no veuria amb tanta
riquesa la cultura d’aquí. No tinc una
única cultura, ni una única identitat.
M’agradaria explicar a la gent, als
ciutadans, la importància de la
interrelació. Les administracions
han de reconèixer els ciutadans
que viuen al seus territoris, després
podem parlar d’integració.
-Quan deixaran de morir
persones que volen arribar a la
península en pasteres?
-Quan hi hagi un desenvolupament
social i econòmic dels països
d’origen. Mentre hi hagi gent que ho
passa malament i que pensa que
creuant l’estret millorarà la seva
vida, ho faran. Les parabòliques
han donat una visió d’Europa
sobredimensionada... Deixen la
seva terra perquè pensen que
viuran millor.
-Què espera del nou govern?
-Que sigui proper al ciutadà,
democràtic, transparent, que creï
il·lusió i que sàpiga resoldre els
seus problemes. En el camp de la
immigració, treballar per convertirlos en ciutadans de primera.
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