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Societat

“No es pot mirar cap a un altre costat
si hi ha indicis que no hi ha hagut un
comportament adequat a les Corts”
José Montilla, president de la Generalitat

Els ‘sense
papers’ del
pesquer

Salvament
Marítim
recollirà els
immigrants
rescatats pel
‘Montfalcó’

Concurs
de donació
d’òrgans

Polèmica a
Holanda per un
programa de TV
on es juga per
aconseguir un
trasplantament

Un moment clau
|Els sociòlegs adverteixen que cal aprofitar l’actual bonança econòmica per afavorir la integració de la
immigració|Educació, feina i salut, essencials per a una bona cohesió social i evitar conflictes com els de França

Sònia Pau
BARCELONA

L’educació, el mercat de tre-
ball i la salut són tres ele-
ments clau per aconseguir
una societat integradora en
què les persones d’origen es-
tranger no se sentin despla-
çades i actuïn com a tals. El
crit d’alerta no és nou, però
ahir hi van insistir diferents
sociòlegs i analistes de la so-
cietat catalana: concreta-
ment, van advertir que si no
s’apliquen de manera ur-
gent polítiques d’immigra-
ció que contribueixin a la
cohesió social, existeix el pe-
rill que d’aquí a pocs anys, si
hi ha una crisi econòmica, el
que ara poden ser petits
conflictes s’agreugin i sor-
geixin problemes greus.

“Hem d’aprofitar l’actual
bonança econòmica per ini-
ciar veritables polítiques de
cohesió social. Si d’aquí a
dos o tres anys hi ha una
crisi i l’ascensor social deixa
de funcionar, podem tenir
problemes com a França”,
va exposar el sociòleg Oriol
Homs, president de l’Asso-
ciació Catalana de Sociolo-
gia (ACS), filial de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).
Homs va fer la reflexió en la
presentació del primer anu-
ari de l’ACS, Societat cata-
lana 2007, que analitza els

fets destacats del 2006 que
són claus per al futur de la
societat catalana, com ara
l’aprovació de l’Estatut i,
precisament, el procés d’in-
tegració dels immigrants.

Homs va recordar que
Catalunya ha viscut altres
onades d’immigració, com
ara la dels andalusos i ex-
tremenys dels 60, però la di-
ferència és que ara arriba
més gent amb menys temps
i això exigeix més eines per
reforçar l’Estat de benestar.
“El problema no és que arri-
bin, sinó veure com s’inte-
gren”, va insistir, i va asse-
nyalar que la mà d’obra es-
trangera és imprescindible
per mantenir el nivell d’ac-
tivitat econòmica.

Escoles gueto
La coordinadora de l’anuari,
Teresa Montagut, va fer unes
pinzellades sobre la situació
de la població immigrada i,
entre d’altres, va destacar el
debat del dret a vot dels im-
migrants; la “preocupació”
perquè no poden rebutjar
unes condicions de treball i
uns sous miserables que els
autòctons sí que rebutgen
perquè compten amb un su-
port familiar; i l’evidència
que el sistema educatiu per
zones “no ajuda a la integra-
ció i segrega els alumnes
d’origen estranger”. ■
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Alumnes i mares el primer dia de curs en una escola de Salt, al Gironès ■ CLICK ART FOTO

IMMIGRACIÓ | UNA NOVA SOCIETAT

N. VAN DEN BERG

■El sociòleg Oriol Homs
va posar el dit a la nafra

en el tema de l’educació dient
que “Catalunya ha viscut de
la imatge d’una tradició pe-
dagògica excel·lent que pot-
ser no és tal”. Considera que
fa anys que l’escola no acaba
de funcionar, que no s’hi ha
invertit prou i que el país ha
corregut molt i no ha estat

“L’educació no funciona”
fàcil la gestió cap a l’escola-
rització generalitzada. “La
prova és ara: ens adonem que
falten professors ben prepa-
rats”. Aquests són els argu-
ments que va usar el sociòleg
per trencar el prejudici que la
immigració fa abaixar el ni-
vell escolar. “L’educació no
funciona –va dir– des d’abans
de la immigració”.
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REF.: 113
Persones pre/jubilades per a gestions
administratives diverses, escanejar
documents, endreçar la biblioteca,
ordenar els arxius, seguiments telefò-
nics... 

REF.: 112
Monitor/a campaments adolescents,
per a l’equip al Pallars Sobirà, del dia 20
al 27 de juliol, que sigui major de 21
anys. 

REF.: 111 
Voluntariat espai infantil mes de juliol,
per estar amb nens de 0 a 3 anys, per
donar suport als professionals en les
diferents activitats: jocs, sortides,
manualitats, etc.

REF.: 110
Voluntaris/àries reforç escolar per al
mes de juliol. Casal dels Infants del
Raval. Dedicació als matins, no cal
experiència.

REF.: 109
Voluntaris/àries colònies estiu. Casal

dels Infants del Raval. Dedicació de
dilluns a divendres al matí durant el
mes de juliol per dfer clases de reforç.
No cal tenir experiència. 

REF.: 108
Voluntari/ària per realitzar un taller d’in-
troducció a la informàtica, major de 18
anys, dedicació els dilluns al matí. 

REF.: 107
Voluntaris domiciliaris per a les comar-
ques de la Selva, l’Alt i el Baix Empordà.
Majors de 18 anys, amb una dedicació
de dues hores setmanals per fer com-
panyia a persones malaltes de càncer. 

REF.: 106
Voluntaris per a l’Hospital de Figueres,
majors de 18 anys amb temps per dedi-
car dues hores setmanals, per fer com-
panyia a les persones hospitalitzades i
els familiars.

REF.: 0105
Monitor/a casal d’estiu infantil, per als
mesos de juny, juliol agost i setembre,
en horari de 8.30 a 17.30.

IMMIGRACIÓ | UNA NOVA SOCIETAT

Preocupació pels
missatges xenòfobs
en els partits grans
| Els experts veuen perillós que s’instrumentalitzi
la immigració | Demanen voluntat d’integració

S. Pau
BARCELONA

Qualsevol anàlisi sobre l’im-
pacte de la immigració a
partir d’ara haurà de tenir
en compte els resultats de
diumenge amb l’augment
de regidors de la Platafor-
ma per Catalunya. Vic
(Osona) és una de les po-
blacions on aquesta opció
política que es promociona
amb missatges clarament
xenòfobs ha agafat força.

“L’alerta hi és: creixen
partits extremistes amb
missatges que conviden a
actituds racistes. Però
també hi és, i això encara
em preocupa més, perquè
hi ha altres partits amb
missatges dubtosos sobre la
immigració. No hem de

caure en aquesta tempta-
ció”, va advertir el catedrà-
tic de ciència política de la
Universitat de Barcelona
Miquel Caminal, un dels
col·laboradors de l’anuari
de l’Associació Catalana de
Sociologia.

L’anuari indica que a Ca-
talunya no hi ha encara cap
situació de conflicte greu
per l’arribada de població
immigrada, però vistes les
campanyes d’alguns partits
i els resultats de les elecci-
ons municipals de diumen-
ge, el president de l’entitat,
Oriol Homs, considera ur-
gent la posada en marxa de
mecanismes que enfortei-
xin la cohesió social. La rea-
litat és que el país ha passat
de sis a set milions d’habi-
tants amb molta rapidesa.

És qüestió de prevenció.
Si no s’apliquen polítiques
encertades a curt termini,
segons Homs, es poden pre-
sentar problemes greus si-
milars als que s’han viscut a
França. “El que ha passat a
Vic és un indicador que ens
ho hem de prendre seriosa-
ment. Potser hi ha mesures
poc populars que cal pren-
dre”, va plantejar. Entre
aquestes mesures, va des-
tacar la necessària disper-
sió de la població immigra-
da en el territori per evitar
guetos i la concreció dels
drets i deures.

La coordinadora de l’anu-
ari, Teresa Montagut, atri-
bueix l’èxit d’aquests mis-
satges a “la por a la diferèn-
cia”, mentre que Homs va
admetre que tant durant la

Una de les accions organitzades per reclamar el dret a vot dels immigrants ■ M. ÀNGELS TORRES

campanya com en els resul-
tats s’han evidenciat “con-
flictes locals”. “Badalona no
és cap problema, però té un
problema que és Sant Roc,
i s’hi han de trobar soluci-
ons”, va raonar.

Els sociòlegs van advertir
que a França i a Holanda ja

hi ha hagut opcions políti-
ques que han tret rendi-
ment utilitzant la immigra-
ció per fer por. “Hem de
saber gestionar bé la immi-
gració i anar al fons de la
qüestió, precisament per-
què no en treguin profit els
xenòfobs”, van concloure.

Es viu un canvi de cicle:
“Hem d’educar-nos en la di-
versitat, però sense pas-
sar-nos, perquè el país no
pot funcionar sense una
cultura comuna”, planteja
Caminal, que reclama
també “voluntat d’integra-
ció” als nouvinguts. ■







         

 
 
 


  

  

  

    
   
      
    
    
    
      
     
     
    
    
     
    
     
  

    
   
       
      
    
     
       
     
      

   
     


   
   
    
       
    
     
   
    
    
   

   
    
     
     
     
   
     
    
    
    
    

   
  
     
    
      
     
    

 





 

                  


   
   
   
  

    
       
    
     
   
    
    
   
     
     
    

      
       
     
    
     
     
      
     
    
 

      
    
     
     
      
      
     
    
       
     
   

     
    
      
     
    
       
       
    
      

    
      
   
      
    
     
  

     
    
   
    
      
      
     
     
    
    
  

    
    
   
     
      
      
   
     
     
      
      
 



  
 

     
     
      
   
     
     
   
     
    
     
   
   
    
     
       
   
    
    
     
     
     
    
     



El entusiasmo
del saber

ARTÍCULO

PEDRO MADUEÑO

“ES HORA DE CUIDAR A LA GENTE”. Es el mensaje que Jordi Hereu, alcalde electo de Barcelona,
insiste en subrayar como prioridad, lejos de etapas anteriores en las que primaron las obras faraónicas. VIVIR

hLa federación se puede
quedar sólo con Tarragona
si prospera el acuerdo

hEl PSOE rectifica y
anuncia ahora que Simancas
y Sebastián no seguirán

hUPN gana opciones en
Navarra y el PP en Baleares
x páginas 15 a 19 y editorial

c Franceses, alemanes y británicos abren procesos de renovación x pág. 3

El socialismo afronta en
Europa un futuro incierto

Cambios en la sociedad catalana

CARTA A

LOS AMIGOS

c Inmigración, crisis escolar y desencanto marcan un nuevo ciclo x pág. 27
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258
Expuesto:
Centro pionero
El LABoral de Gijón 
aborda la interacción 
entre creatividad 
y tecnología 
PÁGINA 20

El Arte:
Juanjo Sáez
El dibujante 
barcelonés inaugura, 
con humor, una serie 
de ‘Conversaciones 
con los padres’
PÁGINA 23

El entusiasmo del saber
Nuevas miradas sobre la ‘Enciclopedia’ de Diderot 
y D’Alembert animan a actualizar su apuesta ilustrada PÁGINA 2

Paseo por el Bucarest de Eliade
Recorremos los paisajes del autor que ha fascinado 
a Ford Coppola e indagamos en sus puntos oscuros PÁGINA 6

Número 45.117 1 euro

gLA GENERALITAT OFRECE SER FUNCIONARIO A LOS 16 AÑOS x PÁG. 59h

c El ex president hace

efectiva su dimisión

como presidente

del PSC en un artículo

que hoy

publica

LA VANGUARDIA
x página 23

2007Elecciones 27
MAYO

MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2007

de

Pasqual Maragall

El tripartito intenta dejar a
CiU con una sola diputación
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Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó
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www.quebarcelona.com

ABRE EL PLAZO PARA PEDIR SUBVENCIONES

Las ayudas pueden alcanzar los 6.000 € por solicitante.

AR
CH

IV
O

AYUDAS DE 6.000€

POR ARREGLAR PISOS
VACÍOS Y ALQUILARLOS
Las personas que dispongan de un piso vacío pero que necesite algún
tipo de restauración pueden solicitar a partir de hoy las ayudas que
otorga la Generalitat si su intención es ponerlo en alquiler.

Emplean una grúa para echar a
los‘okupas’dela Barceloneta

Piden políticas sociales
para los inmigrantes
Los autores del pri-
mer anuario de la
Asociación Catalana
de Sociología aboga-
ron ayer por impul-
sar políticas efectivas
para la integración
de los inmigrantes,

colectivo que alcanza
el 15% de la pobla-
ción en Catalunya. A
su juicio, ahora es el
momento de actuar,
ya que “económica-
mente el país va
bien”.

SON EL 15% DE LA POBLACIÓN

Los vagones de FGC tendrán 600
cámaras de videovigilancia

Un grupo de personas se opuso al desalojo.

EF
EPág.5

Pág. 6 Pág.6

Una temperatura de...

MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

14º
Tarde

25º
Noche

19º
Y un viento de... km/h.21

Se formarán nieblas en el interior
de madrugada. El cielo estará
prácticamente despejado.

Hoy tendremos
Tiempo primaveral
en Catalunya

24º 15º

Pág. 4

TV
C

Los 26 marfileños
rescatados estaban
a punto de morir

La barca se hundía

El capitán del buque
Montfalcó explicó ayer que
los 26 marfileños rescatados
en alta mar habrían muerto
de no ser localizados, puesto
que la barca estaba a punto
de naufragar.

El Montfalcó regresará esta semana.

Pág. 10

Los peritos no descartan
que los terroristas
usaran dos explosivos

Juicio del 11-M

Los ocho peritos que realiza-
ron el informe definitivo no
descartan el uso de dos tipos
de explosivos y que se conta-
minaran. Pág. 11

Una banda es detenida
con ocho millones de
euros falsificados

Murcia

Pág. 8

GENTE

La nueva Miss
Universo es
japonesa y
bailarina de ballet

¿Eres ferozmente
competitivo/a?

Pág. 17

LAURA FEMENÍAS/Administrativa

Quitarse de en medio a la ho-
ra de afrontar alguna incó-
moda obligación doméstica
es una estrategia empleada
especialmente por los hom-
bres, si bien esta táctica ha
ido perdiendo terreno en los
último años por el mayor
compromiso de la pareja en
las tareas del hogar. Pese a
todo, los hombres no quieren
saber nada de planchar y co-
cinar y las mujeres de las
chapuzas y el coche.

Mi
pareja

ayuda, pero a
la hora de
planchar se
escaquea
siempre que
puede”

El escaqueo
pierde terreno
en casa

MANUEL PRADALES/Prejubilado

Tengo
tres o

cuatro tareas
asignadas y mi
mujer no me
encarga más,
así que no hay
excusas”

CUANDO OIGAS “HAY QUE...” ÉCHATE A TEMBLAR

Pág. 18

DEPORTES

Ronaldinho no
jugará ante el
Espanyol tras
recibir un partido
de sanción Pág. 14

Fueexpulsadoconrojadirecta.

EF
E

Págs. 2 y 3
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“Los problemas con la inmigración
serán mayores si no hay medidas”
Afirman que se tiene que aprovechar el buen ciclo
económico para evitar que se generen futuros conflictos

LOS EXPERTOS PIDEN MEDIDAS EFECTIVAS A LOS POLÍTICOS

MARIO FORT
mario.fort@quediario.com

El fenómeno de la inmigra-
ción ha cambiado la estruc-
tura de Catalunya. Si las ad-
ministraciones públicas no
gestionan este flujo de gente
que se instala en el territorio
“ahora que económicamente
el país va bien, cuando ven-
gan las vacas flacas” se van a
producir “muchos conflic-
tos”. Así lo aseguraron ayer
los autores del primer anua-
rio de la Asociación Catala-
na de Sociología, presentado
ayer. La preocupación por
la falta de políticas efectivas
para la integración de los in-
migrantes, que son el 15% en
Catalunya es uno de los pun-
tos de este estudio, que quie-
re ser una radiografía de la
sociedad catalana.

“LA CIUDADANÍA TIENE CIERTA FATIGA”

Montilla asume parte de la
culpa de la abstención
QUÈ!/ José Montilla asumió
ayer, en nombre del Govern,
“parte de la responsabili-
dad” de la alta abstención
registrada en Catalunya en
las pasadas elecciones, diez
puntos menos que en el res-
to de España. Asimismo,
añadió que los partidos, los
medios de comunicación y
los ciudadanos también tie-
nen parte de culpa.

Para Montilla, las causas de
la poca participación se de-
benauna“progresivadificul-
tad de comunicación entre
electores y candidatos” y a
una “excesiva mediatización
de mensajes y propuestas
políticas”.

OPINA QUE NO
HAY “RECETAS
MÁGICAS”

ARCHIVO

Reclaman medidas para evitar conflictos con la inmigración.

TONI ALBIR/ EFE

Montilla junto al conseller de participació, Joan Saura, y Carod Rovira.

PARTIDOS
XENÓFOBOS

✔ Conclusiones tras
las municipales
El auge detectado en las
últimas elecciones de
propuestas políticas de
carácter xenófobo es, en
parte, consecuencia,
según los expertos que
han realizado el estudio,
de la falta de intervención
para garantizar el éxito de
la integración. Plataforma
per Catalunya, que
promueve trato de favor a
las personas nacidas en
Catalunya, es tras el 27-M
la segunda fuerza política
de Vic.

✔ Mirar los problemas
que tiene el vecino
Los analistas advierten de
que si no se aplican
políticas acertadas a corto
plazo se presentarán
problemas “más graves”
de los que hayan podido
suceder hasta la fecha.

El Espacio Movistar proyectará en
exclusiva el DVD ‘Bruce
Springsteen With The Sessions
Band Live In Dublín’ el próximo
lunes. Entrada con invitación.

THE BOSS EN EXCLUSIVA CINE DE MUJERES

La XV Muestra Internacional de Cine
de Mujeres de Barcelona, que tendrá
lugar del 8 al 17 de junio, rendirá
homenaje a la realizadora de TVE
Mercè Vilaret (1943-1993).



El Debat.cat     29/05/2007 

Pels experts l’abstenció es deu a la "mediocritat” dels 
polítics, a la saturació d’eleccions i a un envelliment 
dels discursos 
 
El politòleg Oriol Bartomeus, el professor de ciències 
polítiques Òscar Barberà, i els sociòlegs, Salvador Cardús i 
Salvador Giner, coincideixen en atribuir l’elevada abstenció 
de les eleccions municipals (l’abstenció mitjana ha estat 
d’un 46,20%) a un allunyament dels partits polítics 
respecte la ciutadania i a un moment polític baix que es 
deriva de l’acumulació d’eleccions en només quatre anys, 
segons informa aquest dimarts El Punt. 
 
Un allunyament que, segons Cardús [a la imatge], és degut 
principalment a una “mediocritat” pel que fa als polítics que 
conformen les llistes electorals. “Les cúpules dels partits es 
volen envoltar de gent dòcil, i per això, els millors dels 
partits són expulsats”, ha dit Cardús. A més, ha afegit que 
la prova de tot això és “la incapacitat de recordar qui va en 
el número 2” i que, a més, considera que trobar un cap de 
llista destacable és “excepcional”. 
 
D’altra banda, l’anàlisi del polítòleg Oriol Bartomeus, 
apunta que “l’envelliment dels discursos, especialment de 
CiU i PSC” i els mètodes de les campanyes com ara els 
mítings, que “estan morts coma format televisiu”, són les 
principals causes d’aquest allunyament entre els partits i la 
societat. Més rotund s’ha mostrat Salvador Giner al afirmar 
que el problema de fons és que existeix “un avorriment 
polític”, que la gent “no vota per manca d’emocions i els 
polítics no diuen res”. D’altra banda, Òscar Bartomeus 
opina que el problema radica en el vot conjuntural més que 
en l’estructural ja que el ciutadà dóna més importància a 
les eleccions generals mentre que percep les eleccions 
municipals com eleccions de “segon nivell”.  



El Periódico       30/05/2007 
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El catedràtic Miquel Caminal veu "adormida" la 
democràcia catalana per "l'erosió" després de 
l'Estatut  
 
BARCELONA, 29 de maig (EUROPA PRESS) - El catedràtic 
de ciència política de la Universitat de Barcelona (UB) 
Miquel Caminal ha considerat avui que la democràcia a 
Catalunya està "adormida", un fenomen que ha atribuit en 
part al procés de reforma de l'Estatut, que "ha col·laborat 
en l'erosió". 
 
La baixa participació registrada en els tres últims comicis, 
l'aprovació de la reforma de l'Estatut en referèndum el juny 
del 2006, les eleccions autonòmiques del novembre del 
2006 i les eleccions municipals del diumenge, proven 
aquest adormiment, ha dit Caminal. El politòleg ha fet 
aquest diagnòstic després de presentar a Barcelona l'anuari 
de sociologia fet per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
"De l'abstenció, tot el món en parla el dia de les eleccions i 
en al dia següent però al cap de 15 dies ja ningú no en diu 
res". En aquest sentit, Caminal ha fet una crida als 
principals polítics a reflexionar sobre el fenomen de 
l'abstenció i a localitzar les seves causes profundes. 
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Adverteixen necessitat polítiques immigració efectives 
prevenir conflictes 

Barcelona, 29 maig (EFE).- Sociòlegs i analistes de la societat 
catalana han advertit avui que si no s'apliquen de manera urgent 
polítiques d'immigració que contribueixin a la cohesió social existeix 
el risc que, quan canviï el cicle econòmic expansionista, es facin 
crònics problemes que generaran conflictes greus. 

La preocupació per la falta de polítiques efectives per garantir la 
integració dels immigrants és un dels punts en els quals incideix el 
primer anuari de l'Associació Catalana de Sociologia (ACS), que 
pretén radiografiar la societat catalana. 

El llibre, presentat en conferència de premsa a la seu de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), del que la ACS és una filial, analitza els fets 
més rellevants que van tenir lloc el 2006, entre ells, l'aprovació de 
l'Estatut i el procés d'integració de la població immigrada. 

Després de detallar com el fenomen migratori afecta la Catalunya 
actual, el president de la ACS, Oriol Homs, ha instat als partits i 
administracions públiques a reflexionar i crear els instruments 
d'integració necessaris per assegurar que funcioni "l'ascensor social", 
la qual cosa passa per aplicar polítiques correctes en àmbits com el 
de l'educació, la salut i el mercat de treball. 

L'auge detectat en les últimes eleccions municipals de propostes 
polítiques de caràcter xenòfob és, en part, conseqüència, segons 
aquests experts, de la falta d'intervenció per garantir l'èxit de la 
integració. 
 
En aquesta línia, Homs ha advertit que si no s'apliquen polítiques 
encertades a curt termini, abans que es tanqui el cicle econòmic 
positiu, es presentaran problemes més greus als quals no es podrà 
fer front i que podrien ser similars als registrats a França aquest últim 
any. 

"Cal aprofitar els anys de bonança fiscal per realitzar polítiques 
d'integració i cohesió social. El que passa a Vic (Osona) -on la 
xenòfoba Plataforma per Catalunya s'ha convertit en la segona força 
municipal- és un indicador que ens ho hem de prendre seriosament", 
ha assenyalat Homs, que ha subratllat, això no obstant, que 
Catalunya no es troba encara en una situació de "greu conflicte". 

Els experts creuen que en aquestes passades eleccions s'ha donat ja 
"un crit d'alerta", malgrat considerar que encara l'impacte electoral 
de com afecta el fenomen de la immigració és menor. 
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No obstant això, el catedràtic en Ciència Política i co-autor de la 
publicació Miquel Caminal s'ha mostrat preocupat per "els missatges 
dubtosos" llançats durant la campanya per algunes formacions 
polítiques ja consolidades que relacionaven immigració amb 
inseguretat, en referència al PP de Badalona. 

Homs ha assegurat que les conductes xenòfobes sorgeixen en funció 
de l'experiència personal de cada ciutadà i ha subratllat que el 
problema de Badalona no és la immigració, "sinó que es diu Sant 
Roc", barri marginal amb gran concentració d'immigrants. 

Entre d'altres problemes als quals la societat catalana ha de fer front 
de manera urgent, la ACS destaca el baix nivell del sistema 
d'educació, cosa que requereix "un pla de xoc", sobretot tenint en 
compte que l'arribada massiva d'escolars immigrants en les aules "ha 
remogut moltes estructures" i ha obligat a buscar respostes polítiques 
"que no sempre s'han produït amb l'agilitat necessària". 

En el capítol dedicat als esdeveniments polítics durant 2006, els 
experts conclouen que malgrat que aquest any tanca una època "tot 
fa pensar que continuarà calent un catalanisme polític que asseguri la 
defensa i les projeccions nacionals de Catalunya en el marc de la 
construcció política europea". 

L'anàlisi sobre la situació laboral de la població immigrada posa en 
evidència, a més, que aquests s'han convertit en "l'exèrcit de reserva 
que les empreses poden utilitzar per controlar i baixar sous i 
condicions laborals". 

L'IEC publicarà cada any un anuari que repassarà els assumptes que 
cridin més l'atenció de la població i que mereixen un tractament més 
reflexiu. EFE 
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El catedràtic Miquel Caminal veu "adormida" la 
democràcia catalana per "l'erosió" després de 
l'Estatut  
 
BARCELONA, 29 de maig (EUROPA PRESS) - El catedràtic 
de ciència política de la Universitat de Barcelona (UB) 
Miquel Caminal ha considerat avui que la democràcia a 
Catalunya està "adormida", un fenomen que ha atribuit en 
part al procés de reforma de l'Estatut, que "ha col·laborat 
en l'erosió". 
 
La baixa participació registrada en els tres últims comicis, 
l'aprovació de la reforma de l'Estatut en referèndum el juny 
del 2006, les eleccions autonòmiques del novembre del 
2006 i les eleccions municipals del diumenge, proven 
aquest adormiment, ha dit Caminal. El politòleg ha fet 
aquest diagnòstic després de presentar a Barcelona l'anuari 
de sociologia fet per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
"De l'abstenció, tot el món en parla el dia de les eleccions i 
en al dia següent però al cap de 15 dies ja ningú no en diu 
res". En aquest sentit, Caminal ha fet una crida als 
principals polítics a reflexionar sobre el fenomen de 
l'abstenció i a localitzar les seves causes profundes. 
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CATALUNYA.-27-M.- El catedrático Miquel Caminal ve 
"adormecida" la democracia catalana por la "erosión" 
tras el Estatut 
 
El politólogo dice "preferir" un sistema político "aburrido" 
que no "otro estresado como la francesa" 
 
   El catedrático de ciencia política de la Universitat de 
Barcelona (UB) Miquel Caminal consideró hoy que la 
democracia en Catalunya está "adormecida", un fenómeno 
que atribuyó en parte al proceso de reforma del Estatut, 
que "ha colaborado en la erosión".  
 
   La baja participación registrada en los tres últimos 
comicios, la aprobación de la reforma del Estatut en 
referéndum en junio de 2006, las elecciones autonómicas 
de noviembre de 2006 y las elecciones municipales de 
domingo, prueban este adormecimiento, dijo Caminal. El 
politólogo hizo este diagnóstico tras presentar en Barcelona 
el anuario de sociología realizado por el Institut d'Estudis 
Catalans (IEC).  
 
   "De la abstención, todo el mundo habla el día de las 
elecciones y en el siguiente pero al cabo de 15 días ya 
nadie habla de ella". En este sentido, Caminal hizo un 
llamamiento a los principales políticos a reflexionar sobre el 
fenómeno de la abstención y a localizar sus causas 
profundas. 
 
"CONTENIDOS SIMILARES". 
 
   Entre los motivos que explican la baja participación, 
Caminal citó la poca diferencia existente entre las 
diferentes formaciones, ya que "todas quieren ocupar el 
espacio del centro". "Entre Jordi Hereu y Xavier Trias, la 
diferencia es la edad y su oratoria. Los contenidos son 
similares", consideró. 
 
   Por contra, Caminal aseguró que en el resto de España 
"las distancias" entre el PP y el PSOE "son más 
importantes" y la "distinción ideológica es más evidente". 
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"DE LA CALMA A LA TORMENTA". 
 
   Caminal citó la elevada participación que se ha registrado 
en las elecciones presidenciales francesas. En este caso, los 
ciudadanos "confían en que Nicolas Sarkozy les salvará de 
todos los males", algo que "no es ciudadanía, sino 
bonapartismo". 
 
   "Me da miedo que de la calma de la abstención vayamos 
a la tormenta", dijo en referencia a la situación política 
francesa. En este sentido, el candidato expresó su 
preocupación por el hecho de que en un futuro, aparezca 
un "líder carismático" como Sarkozy en Catalunya, cuyas 
bazas son "valores" como "el esfuerzo, la disciplina y el 
honor". 
 
REFORZAR EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA. 
 
   Caminal consideró que, hoy en día, "estamos en una 
democracia de audiencias", un modelo en el cual "el 
ciudadano es un espectador y los políticos quieren 
audiencia". "Si el espectador quiere distraerse busca baja 
calidad", aseguró el politólogo. 
 
   "El futuro deseable es que la democracia sea de los 
ciudadanos" y que, en este modelo, "el alcalde sea el 
primer ciudadano y el presidente de la Generalitat 
también".  
 
   Además, aseguró que "la educación es fundamental" para 
el arraigo de los valores democráticos y la defensa del 
espacio público entre la ciudadanía. 
 
ANÁLISIS ESTATUTARIO. 
 
En referencia al Estatut, Caminal destacó las mejoras que 
significa el nuevo texto en relación al que se aprobó en 
1979. "La autonomía catalana estaba limitada" con el 
Estatut de Sau, algo que no ocurrirá con el texto actual "si 
hay voluntad política de desplegarlo". 
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   Por su parte, el catedrático de ciencia política de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) Francesc Pallarès 
contrapuso el estatuto de 1979, que "se hizo por consenso" 
ya que "aún no se había iniciado la competición" entre las 
diferentes formaciones, al texto actual.  
 
   Este proceso, dijo Pallarès, ha generado "cansancio" 
entre la ciudadanía tras "declaraciones y declaraciones" de 
los dirigentes políticos que "despistan" al electorado. 
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FOTO: L'Associació de Sociologia alerta de la necessitat urgent 
de millorar els resultats escolars per obtenir mà d'obra 
qualificada  
 

Barcelona. - L'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), ha alertat aquest dimarts de la necessitat 
urgent de millorar la formació escolar per obtenir més mà d'obra 
qualificada, una condició imprescindible perquè l'economia continuï 
creixent, en la presentació del primer anuari sobre l'estat de la 
societat catalana. 
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L'Associació de Sociologia alerta de la necessitat 
urgent de millorar els resultats escolars per obtenir 
mà d'obra qualificada  
 
Barcelona. - L'Associació Catalana de Sociologia, filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha alertat aquest dimarts 
de la necessitat urgent de millorar la formació escolar per 
obtenir més mà d'obra qualificada, una condició 
imprescindible perquè l'economia continuï creixent.  
 
El primer anuari sobre l'estat de la societat catalana, un 
informe que es presentarà a partir d'ara de forma anual, 
indica que el principal repte dels catalans és la cohesió 
social, ja que el fenomen de la immigració apareix en tots 
els apartats d'aquest estudi, tant en l'econòmic, polític, 
social o cultural.  
 
Un dels factors importants per aconseguir una bona cohesió 
és l'econòmic i, en el futur, farà falta més ma d'obra 
qualificada per tirar endavant el país, segons ha explicat el 
catedràtic de Ciència Política Miquel Caminal, que considera 
que el nivell educatiu és 'baix' i el fracàs escolar massa 
elevat.  
 
Però el baix rendiment escolar no està relacionat només 
amb la immigració, sinó que és un 'greu problema' generat 
per la falta d'inversió en educació durant molts anys, 
segons ha apuntat Caminal, que també critica la 
'segregació' del sistema, amb la proliferació d'escoles amb 
un percentatge més elevat d'immigrants en zones 
concretes.  
 
Davant d'aquesta situació i la bonança econòmica actual, 
aquest catedràtic considera que s'ha d'invertir en l'estat del 
benestar per afavorir els tres pilars del treball, la salut i 
l'educació. En l'últim cas, l'especialista ha defensat que cal 
un 'pla de xoc' per millorar la formació dels futurs 
treballadors, tant autòctons com immigrants.  
 
Caminal ha posat com a exemple de la manca de 
professionals qualificats l'última convocatòria de places de 
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mestres de primària per cobrir la sisena hora en tots els 
centres públics. Segons els seus càlculs, si la situació no es 
capgira, la falta de personal serà en altres àmbits, com la 
salut i el comerç.  
 
La bona formació és una porta cap a l'estabilitat laboral i 
aquesta una manera de garantir l''ascensor social', un 
condicionant rellevant a l'hora d'afavorir la integració de les 
persones nouvingudes. A grans trets, l'informe reclama a 
les administracions més prestacions socials per afavorir el 
benestar i evitar fractures per motius d'ètnia o classe 
social.  
 
Si el creixement demogràfic continua a un ritme semblant 
en els pròxims anys, Caminal alerta que el sistema públic 
ha d'ampliar la inversió i les prestacions socials per 
aconseguir la màxima cohesió social i la integració dels 
nouvinguts per evitar mals pitjors en èpoques de més 
dificultats econòmiques.  
 
Discurs polític 'racista'  
 
Les darreres eleccions han confirmat el creixement de 
partits que fan bandera del racisme, com Plataforma per 
Catalunya, un augment que per Caminal no és 
representatiu perquè és de caràcter molt local i s'ha donat 
en molt pocs municipis, com Vic, Manlleu o Manresa.  
 
Tot i això, el politòleg critica que altres partits democràtics 
de major abast, com el PP, enviïn missatges 'dubtosos' i 
que 'conviden a actituds racistes'. Per posar un exemple, 
Caminal ha citat el vídeo del PP de Badalona i ha manifestat 
que el problema d'aquesta ciutat és el barri de Sant Roc, on 
hi viuen immigrants en condicions d'exclusió, però no tota 
la immigració de la ciutat.  



La Malla.net     29/05/2007 

Els sociòlegs demanen polítiques d’immigració 
efectives per evitar el que ha passat a França 
 
Laura Balcells (laMalla.net) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociòlegs i analistes de la societat catalana adverteixen que 
si no s'apliquen de forma urgent polítiques d'immigració 
que contribueixin a la cohesió social, abans que es tanqui el 
cicle econòmic positiu, "es presentaran problemes més 
greus als quals no es podrà fer front, i que podrien ser 
similars als registrats a França aquest últim any". Aquesta 
és una de les principals preocupacions que recull el primer 
anuari de l'Associació Catalana de Sociologia (ACS), que 
s'ha presentat aquest dimarts i que pretén fer una 
radiografia de la societat catalana. El llibre analitza els fets 
més rellevants que van tenir lloc el 2006, entre ells, 
l'aprovació de l'Estatut i el procès d'integració de la 
població immigrada. 
 
El president de l'Associació Catalana de Sociologia, Oriol 
Homs, fa una crida als partits i administracions públiques a 
reflexionar i crear els instruments d'integració necessaris 
per assegurar que funcioni "l'ascensor social" que, segons 
ell, passa per aplicar "polítiques correctes en àmbits com el 
de l'educació, la salut i el mercat de treball". L'auge 
detectat en les últimes eleccions municpals de propostes 
polítiques de caràcter xenòfob és, en part, "conseqüència 
de la falta d'intervenció per garantir l'èxit de la integració", 
ha avisat. 
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Homs ha assegurat que "cal aprofitar els anys de bonança 
fiscal per realitzar polítiques d'integració i cohesió social" i 
ha deixat clar que el que ha passat a Vic (Osona), on la 
formació xenòfoba Plataforma per Catalunya s'ha convertit 
en la segona força municipal, "és un indicador que ens 
l'hem de prendre seriosament". Amb tot, ha comentat que 
Catalunya "encara no es troba en una situació de greu 
conflicte". 
 
Tant el president de l'ACS com el catedràtic de Ciència 
Política i coautor de l'estudi, Miquel Caminal, s'han mostrat 
preocupats pels "missatges dubtosos" llançats durant la 
campanya per algunes formacions "ja consolidades que 
relacionaven immigració i inseguretat" -en al·lusió al PP de 
Badalona-. Homs ha assegurat que les conductes xenòfobes 
sorgeixen en funció de l'experiència personal de cada 
ciutadà i ha subratllat que el problema de Badalona no és la 
immigració, "sinó que es diu Sant Roc", barri marginal amb 
gran concentració d'immigrants. 
 
Pla de xoc en educació 
 
Un altre dels problemes de la societat catalana, segons 
aquest estudi, és el "baix nivell" del sistema educatiu. En 
aquest sentit, exigeix "un pla de xoc", sobretot tenint en 
compte que l'arribada massiva d'escolars immigrants a les 
aules "ha remogut moltes estructures" i ha obligat a buscar 
respostes polítiques que no sempre s'han produït amb 
l'agilitat necessària". 
 
Els experts també han analitzat la situació laboral de la 
població immigrada. "S'han convertit en l'exèrcit de reserva 
que les empreses poden utilitzar per controlar i baixar sous 
i condicions laborals", han manifestat. 
 
En el capítol dedicat als esdeveniments polítics del 2006, 
els experts conclouen que malgrat que aquest any tanca 
una època "tot fa pensar que continuarà calent un 
catalanisme polític que asseguri la defensa i les projeccions 
nacionals de Catalunya en el marc de la construcció política 
europea". 
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L'Institut d'Estudis Catalans, del qual l'ACS és una filial, 
s'ha compromès a publicar cada any un anuari que repassi 
els assumptes que cridin més l'atenció de la població i que 
mereixen un tractament més reflexiu. 
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El catedràtic Miquel Caminal veu "adormida" la 
democràcia catalana per "l'erosió" després de 
l'Estatut  
 
BARCELONA, 29 de maig (EUROPA PRESS) - El catedràtic 
de ciència política de la Universitat de Barcelona (UB) 
Miquel Caminal ha considerat avui que la democràcia a 
Catalunya està "adormida", un fenomen que ha atribuit en 
part al procés de reforma de l'Estatut, que "ha col·laborat 
en l'erosió". 
 
La baixa participació registrada en els tres últims comicis, 
l'aprovació de la reforma de l'Estatut en referèndum el juny 
del 2006, les eleccions autonòmiques del novembre del 
2006 i les eleccions municipals del diumenge, proven 
aquest adormiment, ha dit Caminal. El politòleg ha fet 
aquest diagnòstic després de presentar a Barcelona l'anuari 
de sociologia fet per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
"De l'abstenció, tot el món en parla el dia de les eleccions i 
en al dia següent però al cap de 15 dies ja ningú no en diu 
res". En aquest sentit, Caminal ha fet una crida als 
principals polítics a reflexionar sobre el fenomen de 
l'abstenció i a localitzar les seves causes profundes. 
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L'Associació Catalana de Sociologia presenta el 
primer anuari que radiografia l'estat de la societat 
catalana  
 
Barcelona.- L'Associació Catalana de Sociologia (ACS), filial 
de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), presentarà el pròxim 
dimarts el primer anuari que radiografia, de forma sintètica 
però àmpliament, l'estat de la societat catalana. L'obra, 
titulada 'Societat Catalana 2007', tindrà una periodicitat 
anual i aporta elements de coneixement, interpretació i 
debat sobre els fets més rellevants que han tingut lloc en 
l'últim any a Catalunya. 
 
La finalitat de la publicació, oberta a un públic no solament 
especialitzat, tractarà anualment les grans temàtiques que 
atreuen l'atenció de l'opinió pública durant l'any i que 
mereixin un tractament de caire més reflexiu. L'obra consta 
d'articles, signats per experts en cadascun dels sis àmbits 
següents: ciutadania i societat civil; política i governabilitat; 
economia i desenvolupament; població i estructura social; 
cultura, educació i ciència, i benestar i salut.  
 
Entre els temes analitzats en aquest primer volum, 
destaquen l'aprovació de l’Estatut i el procés d'integració de 
la població immigrada, dos dels focus d'atenció amb més 
impacte durant l'any 2006 a Catalunya, atès que afecten 
tant la configuració social i política com el futur de la 
societat catalana.  
 
En la roda de premsa hi participaran el president de l'IEC, 
Salvador Giner; el president de l'ACS, Oriol Homs, i la 
coordinador de l'obra, Teresa Montagut. L'endemà, es farà 
la presentació pública de l'obra, a la Sala Prat de la Riba de 
l'IEC.  
 




