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Presentació
Ciutats i immigració

A l’era de la globalització, els fets locals esdevenen centrals quan es tracta el
fenomen de la immigració i el procés d’integració en la societat receptora. La
ciutat és l’espai físic i relacional on es desenvolupen, realment i de fet, els processos d’inserció laboral, l’acceptació de normes i valors, la presa de decisions
polítiques i l’acció política. A la ciutat, els immigrants poden comprovar la
materialització, parcial o total, de les seves aspiracions (habitatge, sanitat, educació, mobilitat ocupacional i social) per a ells i els seus fills, tot i que aquestes aspiracions estan condicionades a nivell estatal (permisos de residència i de
treball, naturalització) o europeu. Els immigrants es poden sentir més atrets
per participar políticament en la vida de la ciutat (en les eleccions municipals,
en associacions, etc.) que no pas en l’àmbit estatal o europeu, per la proximitat als agents socials i la possibilitat de control de la seva actuació. D’aquesta
manera, les ciutats poden desenvolupar canals alternatius eficients (prenent
criteris alternatius al de nacionalitat, com ara el de residència permanent) per
tal de promoure la condició de ciutadania per als immigrants i assolir la seva
plena integració en la societat receptora. En el volum de PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA que presentem, s’hi inclouen articles que tracten de l’educació
intercultural, de l’escolarització dels fills dels immigrants, dels imaginaris socials
que persisteixen entre ells. La interrelació entre les polítiques d’integració d’àmbit local, regional, nacional-estatal i supranacional (Unió Europea) és evident
empíricament. La gestió estratègica de la ciutat i els processos d’urbanització
també són presents en aquest volum miscel·lani. Altres interessos, com ara la
gestió del risc, els esports de combat d’acord amb els conceptes d’habitus i classe social de Bourdieu, són tractats per diferents autors.

