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El govern diu
als turistes
que França no
és perillosa

ANÀLISI

José García Montalvo
Professor de la UPF

Perill a Espanya

L’

a Els comerços de París preveuen
menys visitants a Molts Estats
demanen prudència per viatjar al país
Redacció
PARÍS

El sector turístic francès viu
amb una gran preocupació
les revoltes que s’estan escampant per tot el país i el
ministre del ram va haver de
sortir ahir a calmar els potencials visitants. “La situació no és alarmant. Els llocs
que han estat afectats [per la
violència] a la nit normalment no són freqüentats
pels turistes ni n’hi ha hagut
cap que hagi tingut cap problema”, va assegurar el titular de Turisme, Léon Bertrand. En el mateix sentit es
va expressar el ministre
d’Exteriors, Philippe Douste-Blazy, que va subratllar

que el seu país no és ni “perillós” ni “racista”.
La por de patir pèrdues
econòmiques creix entre els
propietaris de restaurants i
botigues, que temen que la
violència a la perifèria de
París i altres ciutats acabi
malmetent la imatge de
França, el primer destí turístic mundial.
De moment, els EUA han
recomanat als seus ciutadans que evitin els suburbis
afectats per la revolta.
També han demanat prudència països com ara Alemanya, Espanya, Bèlgica, el
Regne Unit, Rússia, els Països Baixos, Austràlia, el Canadà i el Japó.
“Això és realment preocu-
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pant. Els turistes no vindran”, es lamentava John
Diaz, mentre enllustrava
una Torre Eiffel en miniatura a la botiga de records que
té al costat de la catedral de
Notre-Dame. “Molta gent ha
vingut aquí a demanar si és
segur anar a la Torre Eiffel.
Tot això està perjudicant la

imatge de la ciutat”, va explicar.
El turisme és un dels sectors econòmics més importants a França, suposa un
6,5% del PIB i es calcula que
els visitants estrangers es
van gastar l’any passat prop
de 33.000 milions d’euros al
país. ■

anàlisi econòmica de la immigració que es fa en
aquests moments a l’Estat espanyol és tremendament superficial i a curt termini. Es diu que
gràcies als immigrants, que fan les feines que ningú vol
fer per un sou miserable, l’economia espanyola segueix
creixent. Els ministres s’envalenteixen cada vegada
que surten les noves dades d’afiliats a la Seguretat Social i molts analistes asseguren que la immigració és la
solució als problemes de les pensions. Per si això fos
poc, les immobiliàries asseguren que la demanda d’habitatge dels immigrants mantindrà els preus a l’alça.
Aquesta situació “idíl·lica” del curt termini pot ser molt
diferent d’aquí a pocs anys.
Ara els nous immigrants accepten qualsevol feina a
gairebé qualsevol salari i, en moltes ocasions, viuen
amuntegats. Això és perquè es comparen amb els seus
pares i la gent que van deixar al seu país i conclouen
que, encara així, estan més bé que abans. D’aquí a uns
anys, potser en la següent generació, la situació serà
molt diferent.
El punt de comparació ja no seran els salaris dels
ciutadans dels seus països d’origen, sinó dels altres ciutadans del país on viuen. A més, i com ha succeït en altres països que han rebut en un moment donat un flux
enorme d’immigrants en poc temps, els nous ciutadans
s’estan concentrant en guetos a les zones més degradades de les ciutats. Amb el temps l’escassa mobilitat social existent a la societat espanyola farà que la desigualtat social arribi a un nivell inaguantable.
La immigració és un procés car si es vol estimular un
procés real d’integració social, però ningú està disposat a pagar-ne el preu (i molt menys els polítics, que
estan interessats solament en el curt termini). Esperem que d’aquí a uns anys no hàgim de parlar dels incendis de Barcelona i Madrid.
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