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Opinió

Sobre LA IMMIGRACIÓ
i EL TURISME a Catalunya
Els serveis turístics són el camp de treball més
important per als immigrats al nostre país, però
malauradament la visió de la immigració està
massa unida a estereotips -moltes vegades
sense fonament- que cal trencar. S’hauria de
veure aquest col·lectiu com a persones, ciutadans i ciutadanes amb drets i deures, com a
treballadors i treballadores, com a persones
que vénen a guanyar-se la vida per assegurar
el futur dels seus fills i filles i que, sovint, han
de marxar del seu país a causa de la persecució, repressió o per manca de llibertat.
Recentment he rebut uns papers del Grup Joan Alsina de Girona -al qual agraeixo aquesta aportació- que fan una anàlisi de la immigració molt positiva, i que m’han engrescat per
la seva profunditat, delicadesa i objectivitat, de manera que
n’he tret alguns conceptes i, fins i tot, algunes expressions.
Com deia, malauradament la visió de la immigració s’associa
en molts casos a pasteres, a conflictivitat social: “Que no
passi aquí com a París o com a Ceuta i Melilla, que són perillosos i terroristes”, hem arribat a sentir. Cal trencar amb aquest
tipus de criteris, amb aquesta visió, donar-hi un tomb en
rodó i plantejar una nova manera de valorar aquesta realitat.
La immigració, desafortunadament, està unida a situacions
de pobresa i exclusió. Els immigrants viuen, en general, a les
zones de les ciutats que pateixen dificultats econòmiques i
han de suportar una doble càrrega: ser pobres i “forasters”.
Si a més afegim els condicionants imposats per la societat,
moltes discriminacions, lleis o reglaments d’estrangeries
aberrants i l’arbitrarietat en el moment en què s’apliquen...
trobem que la societat afegeix a la seva situació un grau
més de sofriment arbitrari i en gran manera evitable.

Cal escoltar, conèixer i valorar
Recordem que els immigrants també ens poden aportar
valors que potser la nostra societat ha “enfosquit” molt: l’atenció als més grans, el valor de la família nombrosa, la
capacitat d’acollir altres persones -sobretot si estan en pitjor situació-, i tirar endavant amb joia, amb capacitat de festivar enmig de situacions molt precàries. Personalment em

sembla que hem de donar pas a una cultura de l’acollida,
malgrat les dificultats que comportarà sempre el fet de la
immigració. Tal com diu el document del Grup Joan Alsina,
“hem de fer coses per als immigrants, fer coses amb els
immigrants i, realment, amb un protagonisme compartit”.
Per això, és necessari, en primer lloc, escoltar i conèixer a
fons els altres i, en segon lloc, valorar tant els aspectes que
creiem positius com els negatius. Fer això, no només amb
tolerància sinó també amb respecte, dóna pas al diàleg, a la
comprensió i a la confiança.
A partir d’aquí repeteixo el que vaig dir al final de l’homenatge que els professionals em vàreu tributar: el sector
turístic té l’oportunitat, a Catalunya, de crear una cooperativa Integra’t d’immigrants i de professionals amb tres
objectius: donar suport al treball, procurar l’habitatge i fer
formació. Si no hi ha habitatge i formació no podem tenir la
integració. Per això repeteixo aquest missatge i faig una
crida als professionals perquè l’assoleixin.
Si vàrem ser capaços d’assumir el procés immigratori que va
viure Catalunya als anys 60, ara podem ser el model i els
líders d’aquesta integració que avui demana la societat. ■
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