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Els immigrants del Magrib a casa nostra
Des de fa força temps, Catalunya està rebent una important immigració
des del nord d’Àfrica. Especialment des del Marroc. Aquests immigrants són
nombrosos a casa nostra, però també ho són a la resta de l’Estat i a la Unió Europea
en general. També són presents amb una certa importància als Estats Units o als
països rics del Golf Pèrsic, com l’Aràbia Saudita o Kuwait.
Els immigrants, vinguin d’on vinguin, busquen aconseguir en els països més rics
econòmicament parlant, treball i unes millors condicions de vida. La major part
dels immigrants magribins a casa nostra ho són per raons econòmiques. Sovint
es tracta de persones i famílies que vénen de zones rurals i pobres, on escasseja
la feina i les retribucions són baixes. A aquesta situació greu s’han d’afegir les
mancances sanitàries, educatives i socials, que acostumen a suportar aquestes
poblacions allunyades de les grans ciutats, que es veuen abocades d’aquesta
manera a emigrar.
L’emigració, segur que ja ho sabeu, és un fenomen mundial. A grans trets,
positiu. Fa possible la millora de l’economia, tant dels països dels quals surten
els emigrants, com dels països que en reben. Facilita un major benestar de les
persones i un enriquiment de la societat i la cultura.
També és cert que els grans moviments de població vénen acompanyats de certs
problemes i dificultats. Un excés de població immigrada, o la seva arribada en
poc temps, juntament amb situacions de crisi econòmica, pot provocar refús,
malentesos, xenofòbia i, fins i tot, polítiques contràries al fenomen migratori.
Malgrat tot això, l’emigració s’ha d’entendre sempre com un fenomen mundial de
progrés i de transformacions positives.
L’immigració magribina a casa nostra és molt important. Sobretot pel que fa al
gran nombre de persones immigrants al nostre país. És un valor positiu més de la
nostra societat. La nostra cultura, com l’economia i la societat, es veuen enriquides
per aquestes persones i el seu bagatge cultural. De fet, és raonable afirmar que
el contacte amb altres pobles i cultures és enriquidor, contribueix a crear una
societat més rica, més diversa, més oberta.
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