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Una demanda de més duresa amb la immigració explica part de la victòria 

electoral recent obtinguda per la dreta italiana. I els brots de racisme i la 

pressió de la policia sobre alguns estrangers indiquen que Itàlia llisca per 

un perillós pendent pel que fa a les relacions amb els nouvinguts. 

 

Aquí el Síndic de Greuges acaba de denunciar l'existència d'una 

concentració escolar immigrant, excessiva de totes totes, en certes 

escoles públiques. I ha alertat dels riscos que pot acabar generant per a 

la nostra convivència. 

 

He defensat públicament la necessitat de cuidar amb cura els menors 

immigrants, dispersar-los en diferents escoles, per incentivar un procés 

d'integració que la guetització residencial fa difícil. No obstant, sóc 

conscient que no és fàcil una solució que integri la llibertat de decisió 

individual dels pares amb la necessitat col.lectiva d'una adequada 

incorporació de la immigració. I també em consta la voluntat del 

conseller Ernest Maragall d'abordar un problema que, a més a més, recau 

majorità- riament a l'esquena de la xarxa pública. 

 

No obstant les tensions potencials que planteja el nostre model de 

convivència amb la immigració, és necessari destacar la solidesa moral 

d'una societat que ha viscut, amb gran naturalitat i respecte pels 

nouvinguts, un verdader xoc poblacional. 

 



Fa uns quants dies em lamentava de l'espectacle ofert per tots en el 

tema de l'aigua. Avui s'ha de reconèixer, amb la mateixa rotunditat, que 

el nostre país està mostrant una destacable tolerància en la integració 

cultural i econòmica de la immigració. Tolerància que es contraposa a les 

endurides posicions que bufen des d'Europa, i de les quals Itàlia no és res 

més que una punta de llança. 

 

Pensant en el llarg termini que ens convé, en els interessos col.lectius de 

Catalunya, és aconsellable aprofundir en la nostra peculiar via de pacte 

amb la immigració. La xenofòbia, a més a més d'un crim moral horrible, 

hipoteca el creixement social i econòmic i, per tant, també és una supina 

estupidesa. 

 


