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“El primer dia de rebaixes ha sigut
excel·lent perquè no hem tingut un
comprador tafaner”
MiquelÀngelFraile,secretari de la Confederació Catalana del Comerç
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Les aules d’immigrants seran
només per a l’ESO i per un mes
| Immigració avança que els espais per a nouvinguts externs als centres seran de breu estada|Amorós
proposa un model migratori que compti amb les famílies i insisteix que joves i dones reagrupades treballin

Sònia Pau
BARCELONA

Els anomenats espais de
benvinguda per als alumnes
immigrants que arribin
amb el curs començat
només seran per als que
hagin de cursar secundària
i s’hi estaran com a molt un
mes. Així ho va explicar
ahir el secretari per a la Im-
migració, Oriol Amorós,
que va comparèixer ahir a
la comissió de benestar del
Parlament. La creació
d’aquestes aules transitòri-
es, que el conseller d’Educa-
ció, Ernest Maragall, va
anunciar a principis d’any i
que es posaran en marxa al
setembre a Vic i Reus, va
obrir un fort debat. Amorós
el va donar per tancat ahir
amb la clara reducció de
l’estada dels alumnes i el fet
que es limitarà als estudi-
ants de l’ESO. A una pre-
gunta de la diputada del PP
Montserrat Nebreda, va
contestar contundent:
“D’escoles per a immigrants
no n’hi ha ni n’hi haurà”.

En un moment en què el
ministre de Treball i d’Im-
migració, Celestino Cor-
bacho, està començant a
plantejar un enduriment

de la política migratòria del
govern, especialment en
els criteris de reagrupa-
ment, Amorós va recordar
ahir que viure en família és
un dret, i va insistir en la

necessitat que tots els rea-
grupats tinguin permís de
treball. El govern català ja
ha fet la proposta al de
l’Estat, tot i que fins ara el
ministre només s’ha pro-

nunciat sobre la necessitat
que puguin treballar els
joves reagrupats. “Que les
dones tinguin accés laboral
és bàsic –insisteix el secre-
tari per a la Immigració–,

perquè una família que té
dos sous és més forta i au-
tònoma, no dependrà dels
serveis socials i, a més,
guanyem en la igualtat
home-dona”.

CiU va acusar el govern
català de falta de lideratge
en immigració, mentre que
ERC va criticar les mesu-
res de Corbacho per “poc
planificades”. ■

IMMIGRACIÓ

b L’any passat
van arribar
més immi-
grants per la
via del reagru-
pament famili-

ar que no pas per la contracta-
ció laboral. I això serà així en
els pròxims anys, perquè ens
trobem en una fase de madura-
ció del flux migratori. Més que

De la línia Corbacho al respecte al dret a viure amb pares i fills
Les
claus
S. P.

mai és difícil destriar la qües-
tió familiar de la laboral en un
projecte migratori.

b És per això que el secretari
per a la Immigració, Oriol
Amorós, planteja la necessitat
d’un model nou en què a més de
l’arribada d’un treballador es
prevegi que tard o d’hora vin-
dran la seva dona i els fills.

Apunta que es pot aprendre de
països com el Canadà o Austrà-
lia, on ho tenen en compte des
del primer moment. No els
passa com aquí que escoles i
serveis socials no tenen previ-
sió de quina feina els vindrà.

b No se sap ben bé com aquest
nou model es pot integrar en la
línia d’enduriment que ja

marca el ministre Corbacho.
Amorós insisteix en el missat-
ge que, si demanem als nouvin-
guts que s’integrin, no se’ls pot
prohibir el dret a la família. En
els cas de reagrupar els pares,
ni el no de Corbacho ni el sí a
tots. “No podem prohibir que
vinguin avis per cuidar els néts,
però tampoc que es col·lapsi el
nostre Estat de benestar”.

Una aula d’un institut del centre de Barcelona amb alumnes de diferents procedències que escolten les explicacions del professor ■ CRISTINA CALDERER

El secretari per a la Immigració,
Oriol Amorós ■ JORDI GARCIA


