
IMMIGRACIÓ, I TU QUE EN PENSES?

Molta gent pensa que les persones que venen de fora, que immigren al nostre 
país, sols ho fan per quedar-se amb 'el nostre' treball, posar-se 'cegos'(per allò de 
que és habitual veurel's una mica passats els caps de setmana), casar-se amb 
gent nativa per a obtindre els papers de residència, o coses així.

Si ens parem a pensar, algú que deixa la 
seua casa, la seua família, la seua gent, 
arrisca tot el que té (que normalment és ben 
poc) per a anar-
se'n a un altre lloc 
on no té 
absolutament res, 
on ha de 
començar de zero i 
no sap si potser 
eixiran bé els seus 
plans, cercarà 
treball, com se li 
presentarà el dia a 
dia. Qui decideix 
en algun moment 
de la seva vida deixar tot el que té arrere per 
a intentar buscar alguna cosa millor, és una 
persona realment valenta, que no té por a 
nous reptes i que lluitarà el que faça falta 
per a aconseguir la seua meta. Una persona 
ambiciosa i lluitadora, mai hauria de  tindre 
tants obstacles al mig del camí, és clar que 
la majoria de vegades les coses no són 
fàcils i que potser tot no isca com un espera 
a la primera de canvi, però no creieu que és 

molt injust que el nostre camí siga tan 
pedregós només per no tindre el mateix 
color de pell que la resta, els ulls més 

allargats o tindre 
costums 

diferents?

La nostra societat 
es generalista, 
hipòcrita i més 
que res racista al 
màxim, que no 
tot el món, però 
si 'quasi tot', com 
es sol dir al parlar 
dels immigrants.

Ací, els adolescents, eixim tots els caps de 
setmana de 'discoteca' amb el nostre 
'botelló' i ens posem més 'cegos' que ningú, 
i mai he sentit parlar-ne amb tant de 
despreci i ràbia d'açò com moltes persones 
ho fan dels immigrants.
Aquesta, dins d'uns anys, serà una societat 

globalitzada i oberta a tot, policultural i 
sense cap tipus de prejudicis, o això espere.
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