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1 I21: doncs_ 
2 a Europa:_ 
3 la:_ 
4 (. 0.11) el tema de la immigració_ 
5 és una tema::_ 
6 (.. 0.69) molt actual_ 
7 perquè:_ 
8 m:_ 
9 e- estem vivi:nt_ 
10 tota una entrada de:_ 
11 d’immigrants_  
12 majoritàriament des d’Àfrica:_ 
13 per Espanya_ 
14 (INH) 
15 i també de:_ 
16 de l’est d’Europa\ 
17 (… 1.10) m:_ 
18 la societat_ 
19 què és el que opina_ 
20 do:ncs:_ 
21 pots trobar-te_ 
22 l- -- 
23 totes les opinions\ 
24 per una part_ 
25 (INH) 
26 (.. 0.38) hi:_ 
27 hi ha una societat_ 
28 molt a favo:r_ 
29 perquè Europa és un:_ 
30 (.. 0.56) és_ 
31 bueno\ 
32 (.. 0.42) és u:n_ 
33 conjunt de països_ 
34 és una or- -- 
35 una unió de països_ ((soroll de porta que es tanca)) 
36 (.. 0.36) que:_ 
37 està creixent molt_ 
38 està molt desenvolupada\ 
39 llavors_ 
40 què passa/ 
41 que normalment_ 
42 l:a gent europea_ 
43 (INH) 
44 es dedica més a les feines_ 
45 (.. 0.37) de últimes tecnologies_ 
46 deixant_ 
47 e:_ 
48 feines del camp_ 
49 i feines més dures_ 
50 (INH) 
51 que per exemple_ 
52 sí que poden ocupar_ 
53 persones que vénen:_ 
54 de l’estranger\ 
55 (… 1.63) per una altra part_ 
56 (.. 0.89) què està canviant_ 
57 a:_ 
58 a Europa_ 
59 doncs_ 
60 està canviant_ 
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61 els naixements\ 
62 (.. 0.67) en aquesta societat_ 
63 les dones_ 
64 (.. 0.60) europees_ 
65 decideixen cada cop tenir meny- -- 
66 (. 0.12) menys fills_ 
67 ECC: (. 0.22) {(P) mhm\} 
68 I21: (. 0.14) cosa que repercuteix en la natalita:t_ 
69 (.. 0.45) sistema de pensions_ 
70 p(e)rò bueno\ 
71 això ja són altres temes_ 
72 (INH) 
73 (.. 0.56) i:::_ 
74 la immigració_ 
75 hi ha gent que ho veu com una alternativa\ 
76 ta:nt_ 
77 pel treball_ 
78 més costós i més forçós_ 
79 que:_ 
80 la gent_ 
81 no vol_ 
82 dedicar-se [a fer_] 
83 ECC: [{(P) mhm\}] 
84 I21: (INH) 
85 (.. 0.46) co:m:_ 
86 com pel fet de la natalitat\ 
87 (.. 0.90) últimament_ 
88 la majoria de::_ 
89 bueno\ 
90 la majoria no\ 
91 p(e)rò la gran majoria_ 
92 (. 0.26) de:_ 
93 naixements_ 
94 (… 1.30) (soroll bucal) 
95 són de::_ 
96 (.. 0.30) de gent immigrant que ha arribat aquí\ 
97 ECC: (.. 0.43) {(P) mhm\} 
98 I21: (.. 0.86) tens tot un moviment_ 
99 a favor_ 
100 de la immigració\ 
101 (.. 0.83) a favor de que totho:m_ 
102 convigui en_ 
103 mateixes condicions d’igualtat_ 
104 perquè tothom té dret a una vida digna\ 
105 tothom té dret_ 
106 a si_ 
107 en el seu país_ 
108 no està bé_ 
109 (.. 0.99) tenir l’oportunitat_ 
110 de marxar a buscar una vida millor\ 
111 per ell mateix_ 
112 i per la seva família\ 
113 (INH) 
114 (. 0.27) i per una atra part et trobes:_ 
115 la gent més radical_ 
116 que::_ 
117 que creu que no\ 
118 (.. 0.35) que creu que cadascú_ 
119 ha de tirar endavant al seu país\ 
120 i si estàs malament_ 
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121 (INH) 
122 com és que::_ 
123 (.. 0.92) ets capaç de deixar-te la teva vida en una patera_ 
124 (INH) 
125 i no ets capaç de deixar-te la teva vida_ 
126 perquè el teu país tiri millor\ 
127 (. 0.28) vull di:r_ 
128 ECC: [{(PP) mhm\}] 
129 I21: [ets capaç] de trobar-te:_ 
130 qualsevol tipus d’opinions\ 
131 llavors_ 
132 a Europa_ 
133 pues_ 
134 la immigració està:_ 
135 (INH) 
136 (… 1.24) és un tema_ 
137 {(L2) vamos_} 
138 @@ 


