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1. INTRODUCCIÓ

A Catalunya, com a societat i país en el si d’Europa i d’Espanya, la consolida-
ció dels processos migratoris de caràcter internacional i l’arribada de persones
que s’assenten de forma més o menys permanent, planteja la necessitat de re-
visar la relació entre l’Estat i la nacionalitat. Aquesta relació cristal·litza en la
conformació d’un Estat-nació que «conté» i dóna forma a la ciutadania, des
del segle XIX en les societats occidentals. En altres paraules, es requereix refle-
xionar sobre com adequar el model tradicional de ciutadania a la nova reali-
tat. L’actual coexistència en les societats occidentals de persones amb dife-
rents sistemes de drets i de deures, pel simple fet de posseir una nacionalitat
distinta, suposa un gran desafiament per a la democràcia (Zapata, 2000). 

La funció històrica del concepte de ciutadania ha estat la d’estructurar la
societat, a partir de la creació de les lleialtats necessàries per a la seva estabili-
tat. D’acord amb L. Suárez (2003), el concepte de ciutadania centrat en el ter-
ritori no s’adequa a les pràctiques que els migrants desenvolupen. Aquestes
tenen lloc a través de vincles transnacionals que posen en qüestió la idea que
els migrants han d’integrar-se i aconseguir plens drets a partir de la naturalit-
zació. Això implica la renúncia als seus vincles amb el país d’origen. D’altra
banda, dissenyar una ciutadania europea en el si de la UE posa sobre la taula la
necessitat de generar una identitat europea compartida a partir d’una ciuta-
dania no inclusiva, fonamentada, d’una banda, en l’exclusió institucional
–del dret a vot, per exemple– de determinats col·lectius que contribueixen
activament al creixement d’aquestes societats (mitjançant el pagament d’im-
postos, cotitzacions a la Seguretat Social, etc.). Per altra banda, la identitat se-
gueix ancorada en el territori d’un estat-nació que ha deixat de ser el conteni-
dor natural en el qual transcorre la vida social, econòmica i política.
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2. IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA

Aconseguir la ciutadania s’ha considerat habitualment i tradicional com un
pas cap a la plena integració dels estrangers i/o els immigrants en una societat.
La idea d’integració s’ha concebut des del punt de vista de la societat recepto-
ra, pressuposant que el punt de referència o la meta de màxim o òptim benes-
tar a assolir per part dels immigrants era la situació (laboral, social i política)
dels autòctons (Solé, 1981; 1982; 1988; 2002). Aquesta visió insiderista, pròpia de
les societats europees occidentals amb una identitat cultural ben definida i
que acollien immigrants d’altres països europeus o de països limítrofs (com és
el cas dels immigrants turcs a Alemanya els anys 1960 i 1970), ha de replante-
jar-se amb la constitució de la Unió Europea i la presència d’un altre tipus
d’immigració: la no europea o extracomunitària. La construcció d’una iden-
titat europea indueix la formació de pautes d’exclusió de l’altre, sigui estran-
ger o immigrant (Miles, 1993). El procés d’integració ha de contemplar-se
també des de l’angle dels immigrants. Ha de tractar-se en el nou context jurí-
dic i polític, supraestatal i divers culturalment. Ha de tractar-se el procés d’in-
tegració en la doble dimensió de la multietnicitat i la pluriculturalitat (o mul-
ticulturalisme, en el sentit anglosaxó).

Aquest aspecte cultural del procés d’integració no és menys important
que el sociolaboral. A la Unió Europea la integració es planteja en relació amb
diferents identitats culturals. Tradicionalment, fins a la creació de la CEE i
més tard la Unió Europea, es dóna per descomptat que l’autòcton accepta
l’immigrant sempre que aquest renunciï a la seva pròpia cultura (idioma, cos-
tums, religió) i adopti la cultura (oficial) de la societat d’acollida. D’aquesta
forma, es confon l’homogeneïtat cultural amb la cohesió social. La diferència
cultural es percep així com una amenaça. D’altra banda, els immigrants, tot i
que poden conservar les seves arrels i exercir el seu dret individual a conservar
i practicar les seves tradicions, han d’acceptar haver d’assumir els drets
col·lectius que regeixen la convivència en la societat receptora. 

El respecte a les lleis i normes de convivència en els àmbits econòmic, so-
cial, cultural i polític, poden ser compatibles amb l’exercici dels drets privats
com les pràctiques religioses i culturals, pròpies de la societat d’origen, sem-
pre que no traspassin els límits de tolerància de la societat d’acollida. Altres
drets són els polítics. Com a minories socials, els immigrants tenen dret a es-
tar representats en la vida política local i nacional-estatal. La integració dels
immigrants, des del doble punt de vista de la societat receptora i d’ells matei-
xos com a persones, té un límit: la universalitat dels drets de l’home que han
promulgat les societats occidentals. El respecte a les tradicions culturals i nor-
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mes de la societat d’origen no ha de donar pas al relativisme cultural. Aques-
ta doble perspectiva implica, alhora, considerar la possibilitat que els immi-
grants participin en el procés de presa de decisions sobre les qüestions que els
afectin directament o indirectament (treball, habitatge, representació sindi-
cal i política), i no haver-se d’acoblar unilateralment a allò que els gover-
nants, les institucions i ciutadans de la societat receptora decideixin per ells.

Participar en la presa de decisions sobre els assumptes de la vida pública
que els afecten, s’ha considerat, en les anomenades societats avançades, ga-
rantia de benestar individual i col·lectiu. Poder participar en l’elaboració, dis-
cussió i aprovació de les lleis (per delegació en els representants parlamenta-
ris) que un i tots els membres d’una societat han de complir, és garantia
d’estabilitat i benestar. En aquest sentit, no incloure els immigrants en aques-
ta tasca, negant-los o bé obstaculitzant el seu accés a la condició de ciutadans,
tot i que resideixin de fa temps en un país, significa minvar la pràctica de la de-
mocràcia. La representació dels propis interessos i la participació en la presa de
decisions són els pilars del funcionament democràtic i, per tant, eficient i pro-
fitós per a tots, d’una societat. Promoure l’associacionisme entre els immi-
grants a fi d’institucionalitzar els canals de representativitat dels seus interes-
sos és crucial. Fomentar la seva participació, formalment o informal, en el
disseny de polítiques socials per les administracions de tots els nivells, seria un
segon pas. Un tercer pas, seria reconèixer el dret de vot a aquestes persones. És
necessari, però no suficient, que facin escoltar la seva veu, a través de les seves
associacions o d’organitzacions no governamentals, sobre les qüestions que
els concerneixen. Seria necessari, o almenys, convenient, que participessin en
l’elaboració de les lleis (a través de l’elecció dels seus representants en els par-
laments) que després han de complir i respectar.

Conseqüències d’aquesta proposta són: a) l’ampliació de la democràcia (o,
almenys, de les seves pràctiques) dels nadius o autòctons i dels naturalitzats
als no nadius però residents permanents en un país, els denizens, segons Ham-
mar (1990), fonament, a llarg termini, d’estabilitat i benestar col·lectius; 
b) l’augment de la responsabilitat dels immigrants cap a la societat receptora;
els immigrants tenen drets però també tenen obligacions (fiscals, polítiques)
com tot ciutadà d’un estat-nació i de la Unió Europea; c) l’increment dels
conflictes racistes i xenòfobs a causa de la reacció de la població autòctona,
contrària a ampliar la base de participació en la presa de decisions política so-
bre qüestions col·lectives, per temor a perdre beneficis de reivindicacions his-
tòricament aconseguides; així, a més democràcia, més conflictes racistes
(com s’ha experimentat a Catalunya, altres parts d’Espanya i altres països eu-
ropeus); d) el risc de divisions en el si de les institucions democràtiques en
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funcionament en la societat receptora (aparició de seccions ètniques en el si
d’un sindicat de classe, creació de partits polítics de caràcter ètnic versus partits
polítics de classe o nacionalistes, o estatals, etc.).

Ara bé, aquestes premisses per a integrar-se i exercir els seus drets (i obliga-
cions) com a ciutadans de les societats avançades (industrialitzades, occiden-
tals) no semblen ser compartides, almenys explícitament, per tots o la gran
majoria d’immigrants. Davant els múltiples obstacles que han de vèncer per
a assentar-se més o menys permanentment en un lloc (permisos, «papers»,
rebuig de veïns, discriminació en el treball, etc.), els immigrants poden optar,
seguint Hirshman (1970), per desistir en l’obstinació (sortida), per protestar
en l’esperança de fer escoltar la seva veu en instàncies de decisió i acció (veu),
o per sotmetre’s i inhibir-se de tota reacció (lleialtat). En alguns casos, desistir
és una forma de manifestar-se i, en aquest sentit, sortida i veu són opcions
complementàries més que mútuament excloents. Aplicant el raonament de
I. Ahmed (1997) per a explicar les raons per les quals les persones desitgen
emigrar del seu lloc d’origen, nosaltres considerem que, una vegada assentats
en la societat d’immigració, en la majoria de circumstàncies, abans que trac-
tar de transformar l’entorn, els immigrants s’inhibeixen i no actuen, no per
lleialtat (a les institucions, als requeriments de la societat receptora) sinó per re-
núncia o desànim (depondence), que indueix a la inacció (Ahmed, 1997: 176),
més que per autisme o autoajustament a l’entorn. Es tracta d’un canvi d’es-
tratègia individual davant la percepció d’alguna cosa impossible d’aconseguir,
que no condueix a l’acció o s’explicita en una conducta com és el cas de les op-
cions: sortida o veu. La idea de desànim conserva aquest caràcter subjectiu,
però és reversible en el temps; puix que la indiferència i passivitat a actuar dels
immigrants a ser reconeguts com a persones i membres d’una societat, a més
de treballadors, i el seu interès per concentrar-se a guanyar diners per a retor-
nar al seu lloc d’origen, pot variar i transformar-se en accions de protesta o de
voluntat de participació en la societat receptora. Aconseguir el reagrupament
familiar és un factor d’estabilitat personal que pot influir en la decisió de no
retornar i de participar en la societat receptora. El dilema entre no abandonar
la idea de tornada al lloc d’origen o participar en el de destinació, es clarifica-
rà en la mesura que creixi la consciència sobre la no correspondència entre la
demanda de ciutadania formal universal (per a tots els residents permanents
en una societat) i la restricció real de drets econòmics i socials de les minories,
com a resultat de la discriminació, de la reestructuració econòmica i del de-
clivi de l’Estat del benestar (Solomos, 1997: 47). En conseqüència, hi haurà
més acció (conductes reivindicatives) en contra o enfront de la societat recep-
tora; o bé, augmentaran les expressions de desànim i les conductes inhibitò-
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ries. Per això, és important explorar diferents aproximacions teòriques a la
ciutadania de residència (ius domicilii) i revisar el concepte de ciutadania que,
emparant-se en una perspectiva transnacional, sigui capaç de vehicular-se a
partir d’una identitat europea compartida, compatible amb les múltiples
identitats, pertinences i pràctiques col·lectives dels ciutadans en diferents es-
pais socials i territorials alhora (Solé i Parella, 2006).

Efectivament, els vincles dels migrants amb llurs països d’origen són més
intensos ara que en èpoques anteriors, gràcies al desenvolupament de les no-
ves tecnologies de la comunicació i el transport. Els immigrants viuen en 
«comunitats transnacionals» que comprenen, segons A. Portes (1997, 2003),
denses xarxes a través de límits polítics creades pels immigrants a la recerca 
de l’avanç econòmic i el reconeixement social. A través d’aquestes xarxes, un
creixent nombre de persones són capaces de viure vides duals en termes de
lleialtats. Els seus integrants són sovint bilingües, es mouen amb facilitat en-
tre diferents cultures, freqüentment mantenen una llar en dos països i perse-
gueixen interessos polítics, econòmics i culturals que requereixen la seva pre-
sència en ambdós contextos. Aquestes connexions transnacionals permeten
als immigrants mantenir identitats38 i pràctiques col·lectives en diversos es-
pais territorials alhora (Vertovec, 2001). La multiplicitat d’identitats, en cons-
tant redefinició i canvi, que defineixen els «espais socials transnacionals», po-
den veure’s com no conflictives, estructurades al llarg de la coexistència de
cercles concèntrics (Díez Medrano i Gutiérrez, 2001). Autors com Brewer
(1999:190) assenyalen que aquestes diferents identitats poden ocupar diferents
rols, a manera d’«identitat situacional».39

Les identitats múltiples i les xarxes transfrontereres de les comunitats mi-
grants transnacionals qüestionen la noció que l’Estat-nació funciona com
una espècie de recipient «contenidor» de processos socials, econòmics i po-
lítics.40 Els actors transnacionals posen en dubte la sobirania dels estats-
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38. D’acord amb M. Castells (2004:16), la identitat és «un conjunt de valors que proporciona un signi-
ficat simbòlic a la vida de les persones, reforçant el seu sentiment com individus (o autodefinició) i el seu
sentiment de pertinença. Per descomptat, les persones poden tenir diverses identitats, en funció de les
diferents esferes de la seva existència». Habermas (2004) parla d’identitat col·lectiva com a consens nor-
matiu de fons que està implícit en les formes de vida i pràctiques comunes de les persones que tenen en
comú normes i valors, accepten obligacions i drets comuns, són lleials a l’«esperit» del grup, confien en-
tre si per a arribar a complir les seves expectatives legítimes i desitgen compartir càrregues i respondre
els uns dels altres. Així s’aconsegueix la solidaritat, és a dir, la cohesió d’una comunitat els membres de
la qual se senten vinculats entre si per normes i valors compartits.
39. El concepte d’«identitat situacional» el desenvolupa J. I. Okamura (1981).
40. El model d’Estat-nació «contenidor» (container) postula que la cohesió social, la pertinença cultural
i la participació política estan mútuament definides dintre dels límits geogràfics i administratius de 
l’Estat (Brubaker, 1989).
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nacions, i això obliga a redefinir la relació entre les esferes nacionals i transna-
cionals (Vertovec, 2001). D’acord amb Saskia Sassen (1998:52), un dels trets de-
finitoris de la globalització41 és que pel fet que determinats processos succeei-
xin dintre del territori d’un Estat-nació, això no significa que necessàriament
siguin nacionals. Els orígens de la perspectiva transnacional en l’estudi de 
les migracions són, en gran mesura, una reacció davant la insatisfacció de les 
teories predominants en les anàlisis sobre migració fins a la dècada dels vuitan-
ta, que posen un accent excessivament determinista en els aspectes econò-
mics i en la inexorabilitat de l’assimilació unidireccional dels immigrants en
la societat receptora després d’un parell de generacions, amb la consegüent
ruptura amb els seus vincles en el seu país d’origen (Castro, 2005; Le Gall,
2005). La perspectiva transnacional, la teoria de les xarxes (Portes, 1997) em-
marca la imbricació del procés d’integració dels immigrants, la consecució de
la ciutadania i la construcció d’una nova identitat, no sobre la base de plante-
jaments essencialistes o culturalistes, de sentiments de pertinença a una co-
munitat, sinó sobre fonaments objectivables.

La necessitat d’objectivitzar els sentiments subjectius d’identitat, de perti-
nença a un territori i d’arrelament dels subjectes a un lloc, condueix a expli-
citar els interessos que es deriven de la seva posició social –en els termes de
Dahrendorf (1959)–, així com els incentius i les concessions per part d’autòc-
tons i immigrants extracomunitaris com a ciutadans d’un país o regió de la
UE. La construcció d’una ciutadania supranacional en la Unió Europea (Solé
i Parella, 2003a), amb la presència creixent d’immigració amb diferents cultu-
res, religions i tradicions convivencials i de gestió de la vida pública, planteja la
qüestió de quins són els interessos que poden ser comuns als autòctons euro-
peus i als immigrants, per permetre generar una identitat europea. Els inte-
ressos comuns poden convertir-se en interessos col·lectius en la mesura que
no només convergeixen els actors socials en el propòsit d’arribar al mateix 
objectiu, sinó que actuen cooperant en pro del «bé social» no material, intan-
gible i simbòlic que representa la ciutadania. La producció d’aquest bé social
requereix l’acció conjunta dels individus que no tenen altra opció que co-
operar per a aconseguir-lo. L’acció col·lectiva que s’emprèn deriva en la 
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41. La globalització com el procés de desenvolupament econòmic capitalista basat en la creixent difusió
de les noves tecnologies de la comunicació i el transport, a més de la competència (econòmica, indus-
trial, comercial) entre països desenvolupats i en vies de desenvolupament. Es concreta en la capacitat
d’una societat, i, específicament, d’una economia, de funcionar com una unitat en temps real i a escala
de tot el planeta (Castells, 1996; Beck, 1999). Una visió més global del procés de globalització, tenint en
compte els nivells d’institucionalització des de les multinacionals, els governs de països desenvolupats,
etc., i «des de baix» (comerciants informals transnacionals, negocis ètnics, etc.), és l’aportació de Portes,
Guarnizo i Landolt, (eds.) (2003).
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producció de solidaritat de grup, que al seu torn reforça el desenvolupament
d’una identitat col·lectiva (Hechter, 1987). Així doncs, és la percepció d’inte-
ressos comuns que condueix al desenvolupament d’una identitat col·lectiva
que, recíprocament, fa possible la consecució d’aquests interessos (Tilly, 1978).

En aquest sentit, d’acord amb el sociòleg John Rex (1994), mentre que els
grups ètnics ocupen una posició objectiva determinada dintre de l’estructu-
ra social en relació amb els recursos polítics i econòmics, la mobilització ètni-
ca i els moviments ètnics poden concebre’s de forma una mica semblant al pas
d’una «classe en si» a una «classe per a si», dintre del paradigma marxià de les
classes socials. No obstant això, els grups ètnics poden convertir-se en prota-
gonistes polítics més eficaços que les classes a l’hora de reivindicar els seus 
interessos. Mentre que les classes socials han de desenvolupar el seu sentit 
d’identitat, els grups ètnics poden apel·lar directament al seu sentit d’etnici-
tat i a les seves formes de vinculació ètnica com a recurs. Per tant, per als grups
ètnics serà molt més fàcil lluitar i perseguir els seus interessos de forma
col·lectiva, en la mesura que les seves identitats premigratòries romanguin. 
A diferència de les classes, les ètnies ja comencen sent «ètnies per a si matei-
xes», que utilitzen la seva etnicitat com a recurs en l’organització i en la lluita
pels seus interessos col·lectius.

Des d’una perspectiva humanística, J. Coleman (1990) té en compte el
subjecte, el self, en la construcció d’interessos subjectius i objectius. Marx ja va
fer aquesta distinció (interessos objectius de la classe obrera a distingir dels in-
teressos subjectius dels seus components) en relació a la consciència de classe
i al canvi social. Segons Coleman, des del punt de vista de l’acció racional, que
es defineix com acció que proporciona beneficis a llarg termini a l’actor social,
els interessos objectius poden no limitar-se als de classe social; podent derivar
no només de la seva posició en relació als mitjans de producció, sinó de diver-
sos aspectes de la posició de l’actor en el sistema social. D’aquesta manera, en
la concepció més àmplia que presenta Coleman (1990:51), s’inclouen no no-
més els interessos de classe, sinó els interessos associats a l’edat, el sexe, la di-
mensió de la família, la religió, la raça, l’etnicitat. Es tracta d’una generalitza-
ció de la idea marxista d’«interessos objectius».

Els interessos derivats de l’etnicitat es conformaran com a col·lectius i des-
envoluparan identitat col·lectiva, en la mesura que qui els sustentin es trobin
afectats pels mateixos fets i circumstàncies, cosa que transforma o fa variar la
interacció (relació) entre els individus. La identitat dels diferents individus de-
rivarà en col·lectiva mentre es basi en circumstàncies comunes amb reper-
cussions en les relacions socials. L’individu s’identifica amb altres persones
amb les quals comparteix estar afectat pels mateixos fets i circumstàncies, per-
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què a través de la identitat compartida (col·lectiva) podrà optar i aconseguir
uns beneficis (un bé social com la ciutadania) que no aconseguiria d’una altra
manera. És justament sobre aquesta identitat que es construeix la ciutadania
(Solé i Parella, 2003b).

3. CIUTADANIA, INTEGRACIÓ I IDENTITAT

Històricament, aconseguir la ciutadania s’ha considerat una via cap a la plena
integració sociocultural dels immigrants en la societat receptora. Lluny de
plantejaments assimilacionistes i essencialistes, tenint en compte la diferen-
ciació entre els processos d’assimilació (fusió) i integració (interpenetració),
una vegada integrats (a través de la interpenetració d’elements poblacionals,
econòmics, culturals, socials, polítics, etc.), els immigrants contribuiran a la
construcció d’una nova identitat col·lectiva en l’espai geopolític d’un Estat-
nació o d’una unió d’estats com és la Unió Europea (Solé i Parella, 2005).

El triangle es retroalimenta en un cercle concèntric i tancat. Així, si la ciuta-
dania és garantia d’integració plena de la immigració, la integració dels immi-
grants és consubstancial a la definició d’una nova identitat i aquesta impulsa a
redefinir el concepte de ciutadania. En el context de la Unió Europea, la ciuta-
dania ja no pot únicament vincular-se a la nacionalitat, des del moment i pers-
pectiva de considerar que tot estrany o estranger no necessàriament s’assimila-
rà a la societat receptora, renunciant als seus trets culturals identitaris d’origen.
A fi d’incloure els immigrants, ha d’ampliar-se la condició de ciutadà/na sobre
la base de la residència permanent (Hammar, 1990). Com a residents perma-
nents o denizens posaran obstinació a disposar dels béns i serveis (materials com
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el treball remunerat, i no materials com el prestigi, l’honor, l’estatus, l’estima
social, etc.) que els ofereix la societat receptora. Entre aquests béns està la con-
dició de ciutadà que els situï en peus d’igualtat amb els autòctons per a arribar a
posicions de poder i exercir aquest poder en benefici propi i/o de la col·lectivitat.

Per als immigrants, la necessitat d’aconseguir una ciutadania supranacio-
nal per a arribar a la seva plena integració sociocultural implica igualment 
el reconeixement i compatibilitat dels seus sentiments de pertinença al lloc
d’origen i de destinació, no només en l’àmbit de l’Estat-nació sinó en el nou
context de la Unió Europea. És per això menester preguntar-se sota quines
circumstàncies es desenvolupen identitats col·lectives entre immigrants que
comparteixen un mateix origen nacional o ètnic. D’acord amb N. del Olmo
(2003:30), «les raons per a la construcció d’una identitat col·lectiva en el si 
de col·lectius d’origen immigrant radiquen en el desarrelament i vivèn-
cies comunes, en la consecució d’uns interessos –materials i simbòlics– i en
l’obtenció d’un reconeixement com a col·lectiu». Es tracta, per tant, d’una
concepció d’identitat en la qual conflueixen factors psicològics, estratègics i
de reconeixement per part de la societat d’acollida, en un context definit pels
mateixos fets i circumstàncies (Coleman, 1990:52). Segons Del Olmo (2003:43),
la identitat ètnica es pot entendre com una forma d’identitat col·lectiva els
orígens de la qual estan basats en un conjunt de característiques socials i 
culturals que han estat transmeses per l’herència, amb les quals un individu
tria voluntàriament identificar-se i que li permeten reconèixer-se –tant a si
mateix, dintre de la frontera del grup, com des de l’exterior– en qualitat de
membre del conjunt portador d’aquesta identitat ètnica. 

En aquest sentit, la definició de la nova identitat, base de la ciutadania en
una societat multiètnica i pluricultural, inclouria elements del multicultu-
ralisme,42 tant en termes religiosos (per exemple, incloure l’Islam a més de la
tradició judeocristiana), com referent a valors i principis no presents en 
la primera declaració moderna de principis i drets (la Declaració dels Drets 
de l’Home de 1789), com ara la tolerància i respecte a les ètnies, a les múltiples
lleialtats i a les cultures (Withol, 2002:86-87). Considerant les persones d’ori-
gen immigrant com subjectes actius que participen conflictualment i 
estratègica en la construcció de la societat en la qual resideixen i tenint en
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42. El concepte de multiculturalisme es defineix difusament a Canadà i els EUA a principis dels anys
1970, per a expandir-se a Europa, Austràlia, Índia, en les dues dècades següents. Succintament pot defi-
nir-se com una forma de nacionalisme cultural, una política estatal, una filosofia social (Tiryakian,
2004; Rex, 1996). El multiculturalisme liberal neix arran de les crítiques de Joseph Raz (The Morality of 
Freedom, 1986, Oxford, Clarendon Press) i de William Kymlicka (Liberalism, Community and Culture, Oxford,
Clarendon Press, 1991) a l’obra de John Rawls, Theory of Justice, 1972, Oxford, Oxford University Press.
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compte el context de transnacionalisme43 o de constant desplaçament en di-
verses direccions en el qual operen, en virtut dels seus interessos, connexions,
etc., l’estreta imbricació entre integració, identitat i ciutadania pot consoli-
dar-se en la realitat complexa de la nova Europa com a societat global.

Els immigrants tindran incentius per a materialitzar el seu vincle amb les
societats europees a mesura que s’adonin que existeixen possibilitats de mobi-
litat ocupacional i social, i que són partícips del creixement econòmic i social
que ells contribueixen directament a generar, sense que això suposi haver
d’«assimilar-se» o renunciar a les seves identitats d’origen, sinó integrar-se en
peus d’igualtat amb la resta de la població (dels ciutadans i com a ciutadans).
En definitiva, es tracta de compartir una cultura política de domini públic ba-
sada en la igualtat d’oportunitats i en l’absència de discriminació racial i ètni-
ca, que coexisteixi amb les diferents cultures comunals privades (llengua, re-
ligió, costums...) (Rex, 1986; 1994).

Aquesta visió programàtica, potser tenyida d’idealització d’una possible
convivència harmònica, ha de complementar-se amb la constatació d’interes-
sos sorgits de les necessitats primàries (bàsiques) i secundàries de les persones. Es
tracta doncs de compartir interessos objectius, tant materials (econòmics) com
no materials (simbòlics, culturals, etc.), amb la resta de la població. Compartir
interessos que es materialitzen en béns i serveis de tot tipus (materials, no ma-
terials), indueix a la cooperació entre individus en funció de l’acció racional per
a la seva consecució. Això indueix al seu torn a la identitat col·lectiva entre in-
dividus, no basada en l’amistat o els sentiments sinó en l’interès compartit o
comú. El risc es troba en què existeixin persones que s’aprofitin (free-riders) de la
indivisibilitat del bé o servei en qüestió, i de la no possibilitat d’exclusió del seu
gaudi per part de qui no ha participat en la seva producció, i no coopera. Un al-
tre risc és la defecció dels participants en el joc o acció, un cop els immigrants si-
guin residents permanents i es doni la condició de perdurabilitat de la relació
més que de la confiança (Axelrod, 1984: 170-180). La coacció i les sancions man-
tindran el control sobre els free-riders que voldran i podran gaudir dels béns i ser-
veis col·lectius, indivisibles, no excluibles i sense competència en la seva obten-
ció, sense haver-ne volgut participar en la producció.
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43. S’entén per transnacionalisme els moviments migratoris, no només uni o bidireccionals, sinó cir-
culars o polièdrics, en diverses o totes les direccions, en l’espai. Es materialitza en formes de contacte i
interconnexions entre els immigrants i les institucions en el lloc d’origen i en el de destinació, i tenen
conseqüències econòmiques (remeses, negocis ètnics) i socioculturals (xarxes afectives, vincles cultu-
rals) (Pries, 1999; Vertovec, 2000; Faist, 2001). Aquestes connexions permanents en el temps i en l’espai,
s’agilitzen des dels anys 1990 aproximadament, pel desenvolupament de les noves tecnologies del 
transport i la comunicació.
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Sobre la cooperació es construeix la identitat col·lectiva (Habermas, 2004),
peça essencial perquè sorgeixi la solidaritat entre individus que comparteixen
normes i valors. M. Hechter (1987) explica com sorgeix la voluntat de com-
partir aquestes normes i valors que forgen, en el cas que ens ocupa, la nova fu-
tura ciutadania supranacional en el cas de la UE (o, actualment nacional, en
cada Estat-nació). Hechter resumeix clarament en què consisteix la solidari-
tat de grup, concepte que pot aplicar-se a la institució de la família, el mercat,
la classe social, la situació d’estatus o la societat o Estat-nació: «Un grup és so-
lidari en la mesura que els seus membres obren d’acord amb les normes cor-
poratives en absència de compensació (és a dir, de recompenses tangibles pel
valor rebut o el servei prestat, però no simplement gratificacions psíquiques)»
(Hechter, 1987:39). A diferència dels enfocaments sociològics normativista o
estructuralista,44 la teoria d’elecció racional proporciona la prospectiva d’una
millor explicació i solució al problema de la solidaritat, al fet de concebre els
grups (sigui una família o una societat) com a productors de diversos tipus de
béns comuns a compartir, no únicament de tipus material o de mercaderies
intercanviables en el mercat. La supervivència del grup dependrà de l’establi-
ment i execució de les normes que governen la producció i la distribució d’a-
quests béns. Els grups composats per membres que desitgen consumir
aquests béns i serveis, s’orientaran racionalment cap a la seva producció i des-
envoluparan solidaritat de grup, a través d’aquesta acció. A causa de la ten-
dència humana a procurar per un mateix, oblidant-se dels altres (el problema
del free-rider), els únics grups que poden arribar a una solidaritat duradora són
els capaços de produir béns no excluibles. Aquesta seria la condició necessària
(Hechter, 1987: 34-58).

En el cas de Catalunya, com a regió europea, la perspectiva de la integració
dels immigrants implica la reciprocitat entre les persones que resideixen en la
UE i els autòctons dels seus diferents països membres. L’ocupació o la inserció
laboral amb garanties (per ex., permisos de residència i treball, per al cas d’Es-
panya, i en el seu si, Catalunya) és el primer pas essencial del procés d’integra-
ció sociocultural, la màxima expressió de la qual és la condició de ciutadania i
la possibilitat d’exercir plenament el dret polític a triar i ser triat/da. La inte-
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44. Els normativistes consideren que la clau de la solidaritat radica en l’obligació d’obrar d’acord amb
les normes del grup, però no expliquen les condicions sota les quals es produeix el compliment 
d’aquestes normes per part dels membres d’un grup. Els estructuralistes reconeixen la importància 
dels interessos comuns, compartits, però no expliquen com els actors racionals poden ser dissuadits
d’actuar com «penques» o free-riders. Una teoria de la solidaritat de grup ha d’explicar les condicions sota
les quals sorgeix i es desenvolupa aquesta obligació i com es pot controlar l’acció d’«anar a la seva» o free
riding (Hechter, 1987:39).
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gració implica igualment la interacció cultural, és a dir, el respecte als valors i
normes bàsics de la societat receptora i la tolerància sobre valors i normes de
cultures d’altres tradicions no occidentals que no transgredeixin els principis
elementals que sorgeixen de la Declaració de Drets de l’Home (avui, afegirí-
em: i de la dona). La integració necessita la participació política dels immi-
grants en el procés de presa de decisions sobre qüestions que els afecten en la
seva vida quotidiana (lleis que es debaten en els parlaments, estatal i autonò-
mic), i per tant, obtenir la condició de ciutadania, la possibilitat de votar i pre-
sentar-se com a candidats en les eleccions.

A Catalunya, el dret a vot com a forma de participació política plena i co-
lofó de l’expressió de ciutadania inclusiva vinculada a la residència més que a
la nacionalitat, ha estat reivindicat per diverses associacions (SOS Racisme,
Ibn-Batuta), sindicats (UGT-Amic, CCOO) i partits polítics d’esquerres (PSC,
ICV). Es demana explícitament un canvi constitucional que reconegui el dret
al sufragi de totes les persones residents estrangeres majors de 18 anys, elimi-
nant el requisit de ser nacional espanyol o ciutadà comunitari, per a poder
exercir el dret al vot en les eleccions a nivell municipal, autonòmic, estatal o
europeu. D’aquesta forma, totes les persones que contribueixen amb el seu
treball al creixement de la societat, que paguen els seus impostos, poden par-
ticipar en el procés de presa de decisions, votant i exercint el seu dret a triar i
ser triat, el seu dret a opinar sobre les polítiques que els afecten (Resolució del
Secretariat de CCOO a Catalunya del dia 18 de desembre de 2005). La partici-
pació en l’activitat sindical ha estat creixent en els últims anys, especialment
pel que fa al sindicat de Comissions Obreres (270 delegats sindicals estrangers,
162 d’UGT, Comunicat de premsa CCOO, maig 2006). 

Al juny de 2005 la Generalitat de Catalunya publica un Pla integral de ciu-
tadania i immigració (2005-2008) que proporciona una visió integral i proposa
un model transversal d’integració. Proposa la planificació de les accions polí-
tiques, tenint en compte els efectes socials, polítics, laborals i culturals dels
fluxos migratoris actuals. Pretén ser un instrument per a resoldre el repte que
suposa la incorporació de nous ciutadans. Estableix criteris bàsics de gestió:
transversalitat, territorialitat, coordinació, dotació pressupostària i avaluació
del Pla. Aquest últim aspecte contempla polítiques d’acollida, d’igualtat i d’a-
comodació. Els objectius específics són dotze: un sistema de primera acollida
coordinat, millora de les polítiques socials, millora de l’accés a la sanitat, edu-
cació intercultural per a la cohesió social, lluita contra l’exclusió social, aco-
llida lingüística i ús social de la llengua catalana, inserció laboral i autonomia
personal, atenció al factor sexe, incorporació dels joves d’origen immigrant
en les polítiques de joventut, formació de professionals, accés a la informació,
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lluita contra el racisme i la discriminació (Generalitat de Catalunya, 2005: 
43-49). El Pla no va poder posar-se en pràctica pels avatars i canvis de govern a
Catalunya de la primavera de 2006.

El nou Estatut de Catalunya de 2006 no inclou aquest aspecte, però re-
coneix els drets i deures de les persones de recent arribada al nostre país. 
D’haver-lo inclòs, hauria contribuït a concretar aquestes manifestacions
normatives o voluntaristes, que no deixen de ser una expressió de bones in-
tencions. Haurien d’articular-se jurídicament les condicions per a adquirir la 
ciutadania. Per exemple, prometre o jurar la Constitució espanyola i l’Esta-
tut de Catalunya (o de la comunitat autònoma que correspongui), conèixer
les llengües de la comunitat on es resideix. Més enllà de l’aspecte comunica-
cional i cultural, les llengües o idiomes són instruments de coordinació que
afavoreixen la cooperació. Als efectes cooperatius de compartir un mateix
repertori lingüístic, cal afegir-hi el seu valor com a capital humà i social. Les
llengües són una forma de capital susceptible de valoració en el mercat, ja
que tenir coneixements lingüístics pot determinar l’accés diferencial dels 
individus als recursos econòmics (treball), culturals i polítics, en el mercat.
Es converteixen així en elements d’estratificació entre els individus respecte 
a les seves possibilitats de competir en els mercats, en un món globalitzat
com representa la Unió Europea. El multilingüisme es percep com una part
de les capacitats i habilitats que caracteritzen una força de treball adaptable 
i com un factor per a l’increment de la competitivitat d’Europa (Solé i 
Alarcón, 2005:29).45

CONCLUSIONS

Per tot això, si a) a partir de la cooperació imprescindible per a obtenir béns i
serveis, es desenvolupa la identitat col·lectiva; i b) aquesta cooperació s’execu-
ta a través de l’acció col·lectiva i aquesta identitat esdevé, en si mateixa, un bé
no material (simbòlic, sociopolític) a assolir; i si c) la identitat col·lectiva està,
en última instància, en la base de la ciutadania com a bé social, simbòlic, amb
clares conseqüències polítiques (dret a votar, presentar-se com a candidats/es
a les eleccions, participar en el procés de presa de decisions polítiques, etc.);
aleshores obtenir la condició de ciutadans, en peu d’igualtat amb els autòc-
tons de qualsevol país europeu, serà allò que els immigrants volen assolir en
llur procés d’integració. Un cop ciutadans, autòctons i immigrants comparti-
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45. Solé, C.; Alarcón, A. (2005), Llengua, empresa i integració econòmica, Barcelona, IEC.
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ran les mateixes condicions, sota els mateixos fets i circumstàncies, per a arri-
bar a objectius comuns. La solidaritat de grup unirà, al seu torn, els esforços
d’autòctons i immigrants en la consecució d’interessos comuns, acció que de-
rivarà en un projecte comú de construcció de la identitat com a grup, identi-
tat col·lectiva.

La persecució de béns col·lectius pels immigrants podrà materialitzar-se a
través de les estructures organitzatives pròpies de la societat receptora, i no
necessàriament ni exclusivament a través d’organitzacions ètniques. Un cop
assolits aquests béns (per exemple, la ciutadania), persistirà la voluntat dels
immigrants d’identificar-se com a tals, conformant lobbies o grups inserits ple-
nament en l’estructura social del país receptor, però alhora amb veu pròpia
com a grups ètnics, reivindicant el reconeixement de la seva etnicitat a fi i
efecte d’assolir nous interessos (polítics, poder polític, reconeixent-se com
outsiders o com marginals) i obtenir nous beneficis en la «negociació» amb els
autòctons.

És així que la construcció identitària per part d’un col·lectiu immigrant no
té com a fi últim, sinó com a mitjà o instrument, el reconeixement per a par-
ticipar de l’estructura social de la qual difereixen culturalment ni una equi-
paració amb altres membres del sistema o de la societat d’acollida, com sosté,
per exemple, N. del Olmo (2003:52). És, precisament, a partir de la seva inte-
gració en l’estructura ocupacional (per inserció en el mercat de treball infor-
mal i/o formal, per a la primera generació d’immigrants) i social (acceptació
de les institucions socials i polítiques, adopció de les normes, costums, valors,
llengua, etc., de la societat receptora, per a la segona generació), que els 
immigrants obtindran el reconeixement com a membres del grup. A partir
d’aquest reconeixement desenvoluparan estratègies racionals per a actuar en
la consecució de nous interessos propis (representació política com a grup 
ètnic, per exemple),46 i alhora comuns i compartits amb els autòctons. L’acció
es duu a terme en el marc institucional democràtic de la societat receptora.
Això implica reconèixer com a pròpies i comunes les normes democràtiques
de convivència. Això els permetrà desenvolupar una nova acció col·lectiva,
construir una nova identitat; i induir, per la relació dinàmica i circular entre
integració-ciutadania–identitat, el continu canvi polític i social de la comuni-
tat o societat en la qual s’integrin.
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46. Aquesta qüestió es planteja d’acord amb la perspectiva que exposa D. Laitin (1991), al tractar el pro-
blema de la marginalitat.
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