JORNADES DE LA FUNDACIÓ SANT CUGAT: REPTES D’AVUI A DEBAT
DIMARTS 20 DE MARÇ DEL 2012: EL REPTE DE LA NOVA IMMIGRACIÓ
PONÈNCIA D’AMÈLIA DE JUAN (ESQUEMA)



Com a país no tenim “memòria”, no volem recordar el nostre passat com a
emigrants, ja ho hem superat
“Nuestra postura ante la inmigración està condicionada por nuestro pasado
emigrante”. Fanny Rubio
“Que tire la primera piedra quien no tanga alguna Mancha de emigración en su
árbol genealógico”. José Saramago
“La peor forma de cerrar los ojos es buscar pretextos para justificar nuestra
ausencia del sufrimiento ajeno”. Rosa Regàs

En tot, la realitat de Sant Cugat és millor que en altres ciutats de Catalunya: millor
context socioeconòmic, nombroses experiències de convivència amb estrangers que
ajuden a trencar prejudicis,...


Contradicció amb què es troba l’immigrant:
“El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo, y no es de aquí, porque
su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue”
“Perdonadnos por favor, comprended nuestros miedos”

S’han d’afrontar a les seves i a les nostres pors, als seus i als nostres prejudicis, a les
seves expectatives, al seu projecte migratori.


En el context actual de crisi, econòmica i de l’Estat del benestar, els
immigrants són convertits en un problema:
“Son víctimas, però son presentados como depredadores y explotadores”.
Edward Said
“Lo único por lo que pelean, es por el derecho a vivir... a trabajar...”
“El verdadero infierno empieza aquí... Cuando acaba la patera y tenéis que
empezar a vivir... En un país, en un medio hostil. J.M. Villalba
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La seva situació és difícil: dificultats per obtenir documentació i mantenir-la; a
més de les dificultats pròpies de qualsevol ciutadà: feina, habitatges,...
Problemes: crisi, atur, lleis estrictes, voluntat que marxin, irregularitat de
moltes persones... Ningú no recorda els “serveis” que han prestat, el que han
cotitzat,...


Què és just i que és legal:
“y esta es también tierra suya, el mundo de todos”. J.L. Sampedro

En un món globalitzat posem barreres sols quan ens convé, en posem a les persones
d’un món empobrit que lluiten pels seus i per a un futur millor.


Quin món ens espera?:
“La Europa del futuro serà, nos guste o no, una Europa multiétnica. J. Goytisolo

L’exposició anirà precedida de la projecció d’un “power point”
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