Llenguay educació
i immigració
APROFITANT LA CELEBRACIÓ del

Segon Simposi sobre Llengua,
Educació i Immigració (novembre
de 1998) es van presentar les
Actes del Primer, que va teñir lloc
el maride 1997.
Si bé l'educació no és encara
un tema políticament prioritari
(com sí que ho és i ho ha estat, per
exemple, al país de Tony Blair) a
casa noscra, sí que ho és I'arribada
d'immigrants estrangers, la seva
integrado social i cultural i els
conflictes, puntuáis o estructuráis,
de caire racista i xenófob.
Silvia AZNAR,M.
Sacramento BU ESA
iM.RosaTERRADELLAS
(coordinadores), 1998.
Primer Simposi: Lkngua,
Educació i ¡mmigració.
Universitat de Ginma.
160 pagines.

En aquest ambient és enormcment oportuna la publicació
d'aqucst llibre, que conté les quatre ponéncies pronunciades al
Simposi, les deu comunicacions
que s'hi van presentar i l'informe
que el Síndic de Greuges de Catalunya va llegir a l'actc de cloenda.

sobre els problemes de la immiDe les ponéncies destaca,
gració, finani^at per la Caixa, i A.
per la seva valencia, la del pedaVásquez i A. Xavier ens mostren
gog Francesc Carhonell que, en
els processos que experimenten
escriure sobre els condicionants
els immigrats en la seva vida quosociopolítics que determinen les
actituds i els comportaments dins i tidiana.
de les societats multiculrurals i
De les deu comunicacions,
complexes, assenyala com un deis
n'hi ha sis d'institucionals, de
mes importanrs «la generalitzada
valor desigual, i quatre que expliindiferencia deis problemes deis
quen les experiéncies dutes a
altres», i «la ingenuícat política
terme per la Fundacio Sergi i
deis defensors de l'educació interl'associació GRAMC.
cultural», enfront del vercader
E,specialment remarcable és
problema que no seria pas el
la que tracta de l'ensenyament de
d'aconseguir l'heterogeneítat
la llengua (árab) i cultura (marro(que és prou evident), sino el de
quina) d'origen.
construir «un sistema integrador,
En resum, un llibre que vol
acollidor, en el qual tots tinguem
ser útil al debat social i educatiu i
cabuda».
que fa realitat la vocació de servei
píiblic i d'intervenció sociopolítica
En les altres ponéncies, D.
que vol i ha de teñir la universitat.
Martucelli dona comptes de
l'experiéncia francesa; M. Siguan
exposa els resultats d'un estudi

Xavier Besalú

U estadística
contra el tópic
ANUARI ESTADISTIC
DE LA C I U T A T

DE FIGUERES 1997

Anuari esttidíftk de la ciutat
de Figueres 1997.

Ajuntaincnt de Figueres, 1998,
68 [lagincb.

Dju EL TÓPiC que una de les formes raes comunes de mentir, és a
dir, de falsejar la realitat, son les
estadístiques. I res no arrela rant
com eis tópics.
Cree, pero, com qualsevol
persona assenyada, que en realitar
es tracta del contrari; la finalitat
básica de les estadístiques és trencar amb la mirada tópica que mantenim sobre el que ens envolta,
per desfer-nos deis prejudicis que
dona la visió limitada de l'individu i fer aprehensible la realitat del
eos social en el seu conjunt, malgrat que el coneixement absolut
no siguí mat possible. Per aixó cal
saludar amb entusiasme l'aportació al coneixement de la vida en
comú deis figuerencs que suposa
aquest anuari estadístic de la ciutat de l'any 1997En cada taula, en cada gráfic
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del rccull estadístic es manifesta el
batee de la vida en societat deis
ciutadans de Figueres.
Institucions i agents socials i
económics de la ciutat disposen
d'una eina que centra el seu coneixement de l'entorn i els permet
prendre decisions mes encertades i
eficaces, així fan rendible la confianza deis seus representáis. D'ells
depén fer-ne un lis acurat, de convertir les dades en vm retcrenc per
al güvern i direcció de la societat,
d'aprofitar un gran esforf per acónsegiiir un material -una tasca a voltes laboriosa com poques- ben
estructural o coherent que abasti
una gran diversitat de temes i fonts.
Tanmateix, la construcció
del coneixement que pcrmeten les
estadístiques no és mai definitiu,
sino que sempre és acumulatiu.
Peí que fa al cas, seria inreressant

de completar, per exemple, l'analisi d'esrructura económica que
presenta aquest anuari a partir de
dades de Pimpost d'activicats
económiques (lAE), amb el nombre i l'evolució deis treballadors
afiliats al régim general de la
Seguretat Social, que possibilitarien un nivell d'aprofundiment
molt interessant. De ben segur
que en els propers anuaris de
Figueres -la continuítat es imprescindible per trcure profir d'aquest
tipus de treball- Miquel Planas
elaborara un coneixement cada
vegada mes complet i mes útil.
Per lilrim, voldria recordar a
fautor que tingui en compte que
per a l'ambit de la comarca altempordanesa també es troba a faltar
una eina d'aquest tipus,
Josep Quer i Carbonell
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