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Els africans
empordanesos
A VEGADES ?ÓN NECEñSARIS Ilihres
com aquest, que retrata una realitat mok concreta en un cspai ben
definit, sense mes prerensions que
les de centrar els discursos sobre
dadcs contrastades i estimular els
poders públics a rrcballar per la
Catalunya real.

Les autores, trehalladorei
SüciaU, han estudia: els tres
M.RasaUUlXÉ,
coMectius d'immigrants africans
NeusORDÓÑEZ,
(refugiats económics els anomeSónia TORREN!
nen alguns, amb propietat certa)
i M, Carme NOGUERA.
mes nombrosos a la comarca de
Eh immigfanis del conünem áfrica a ta
l'Alt Emporda: marroquins, gamcomarca tk l'AIt Emporda. Una
aproximado desdeia perspectiva stKialbians i senegalesos, (Algún dia ens
haurem de decidir també a estuConsell Comarcal de l'Ali Empordü,
diar els coMcctius d'immigrants
Figiiere.s, 1998. IIS pagines.

europeus -alemanys, anglesos,
etc.-, perqué també ho son i perqué també formen part ja de
TEmpordá real.)
A part de les dades demográfiques, el Ilibre analitza la qüestió
de l'habitatge, de la salut, del treball (un 29% treballa en el sector
primari; una tercera part ho fa
sense contráete de treball), de les
practiques religioses (un 42% es
declara no practicant), de la formació i del lleure.
També s'explica que dues
terceres parts d'aqucsts treballadors ajuden económicament les
seves famílies en els paisos d'origen. I, per a cadascun d'aquests
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ámbits, les autores formulen propostes d'intervenció com, per
exemple, aquesta: facilitar l'obertura de mesquites, com a lloc de
trobada que son.
Estcm, dones, davant d'un
Ilibre molt ben cditat, on no hi
sobra res del que hi ha escrit, Tant
de bo que es faci realitat el que
escriu M. Palahí en la presentació,
que "ara és l'hora de posar els
fonaments per una política social
amb directrius clares, participativa
i amb recursos suficients per intervenir i evitar qualsevül tipus
d'cxclusió social».
Xavier Besalú Costa
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