
OBJECTIU

Reflexionar sobre si la frontera internacional es veu qüestionada pel
procés de construcció europea, en particular, a la Cerdanya.
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METODOLOGIA

Entrevistes semidirigides a 175 residents a Cerdanya. Premsa i fonts 
secundàries

CONSTRUCCIÓ EUROPEA = CONSTRUCCIÓ D’IDENTITAT EUROPEA?

JUGUEN A FAVOR:
� Etnopolítica de grups nacionals que veuen opció de guanyar poder 
polític en entitats supranacionals (1)(2).
� Cooperació transfronterera que pot entrar en pilars dels Estats (ex. 
Sanitat) i que contribueix a construir xarxes (1)(2).
� Discurs de contrast en relació a “altres” (en particular EUA) (3)
� Programes d’intercanvi educatiu, turisme, esdeveniments com 
Eurovisió o Eurocopa i aspectes culturals i demogràfics com 
secularització, reducció de llars, augment de taxes de divorci, posposició
del matrimoni, augment dels naixements de fills fora del matrimoni i 
altres econòmics com ara els intercanvis comercials) (3).

JUGUEN EN CONTRA:
� Continuïtat del model d’Estat-nació i de les seves conseqüències (1)(2).
� UE com a realitat de les elits i institucions polítiques poc conegudes i 
llunyanes als ciutadans (3).
� “Europa” com a categoria abstracta, vaga i buida que només es valora 
des la pròpia posició nacional, local o regional (4).
� Europeïtzació confrontada amb posicions i discursos nacionalistes (3)
� Nul·la o escassa solidaritat i identificació interna i reproducció de 
diferenciacions nacionalistes en llengua, memòria i història compartides, 
parentiu i residència (3)
� Concepció voluntarista de la identitat (5), que apel·la a valors cívics que 
desperten una adhesió inestable i feble, en la mesura en que resta al 
descobert el caràcter artificiós de l’adscripció, amb la manca de 
reconeixement d’aspectes culturals i històrics comuns (6).

DIFERENTS ADMINISTRACIONS I REFERENTS POLÍTICS

HI HA:
� Assumpció de necessitats comunes que pot cobrir la UE.
� Constitució de l’Assemblea General de Cerdanya.
� Més promoció de la unitat comarcal des de la banda sud de 
Cerdanya i Catalunya (ex. Finançament Hospital, Escola Bressola...).
� En societat civil, paper aglutinador de l’Institut d’Estudis Ceretans 
(IEC), impulsor ell i/o socis seus d’iniciatives de promoció d’unitat 
comarcal (ex. http://www.i-cerdanya.info i Diada de Cerdanya).
� Cooperació per a resoldre interessos compartits.
� Patrimoni i memòria històrica compartits.
� Element cultural (llengua, territori) comú per a l’Eurodistricte.

PERÒ TAMBÉ:
� Model de sobirania territorial, coerció i desplegament jurídico-
administratiu particularment exitós a França.
� Asimetria en autonomia política, entre banda i banda.
� Veïns que segueixen essent competidors econòmics i amb 
nombrosos entrebancs polítics i burocràtics.
� Partits i institucions polítiques diferenciades que executen 
polítiques i diagnòstics i també diferents orientacions polítiques. 
P.ex. resultats de les eleccions de 2009 al Parlament Europeu:
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� Al referèndum sobre el Tractat de Constitució Europea, posicions 
contrastades a banda i banda de la frontera, però amb més vot negatiu 
que en el cas dels ciutadans de la resta de França i Espanya. Això pot 
indicar escepticisme davant el procés de construcció europea. La posició
negativa és particularment acusada en el cas francès i d’Alta Cerdanya, 
també per l’alta participació.

� Catalanisme de signe regionalista / nacionalista. 
� Nul·la consideració del fet transfronterer en les polítiques de 
planificació d’un territori amb gran pressió immobiliària i actors 
competidors (7).
� Transports, mitjans de comunicació i energia diferents.
� Diferencial econòmic entre banda i banda.
� Construcció europea vista com a econòmica i no identitària.
� IEC ha hagut d’obrir seu homòloga a França per qüestions 
jurídiques i de reconeixement.
� Llenguatge que referma la frontera tot i afirmar unitat 
territorial (“Cerdanya catalana/francesa”, “Alta i Baixa 
Cerdanya).

CONCLUSIÓ

El procés de construcció europea mostra que la frontera té
implicacions simbòliques en termes identitaris i organitzatius i 
que fins i tot potencia cert distanciament. Per a promoure 
ciutadania europea en la unitat comarcal, són imprescindibles 
iniciatives en mitjans de comunicació i educació.
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Resultat eleccions Parlament Europeu Alta Cerdanya 2009 (Font: Ministère de l'Intérieur)

Partit Popular Europeau
Aliança Progresista de Socialistes i Demòcrates
Els Verds/Aliança Lliure Europea (Europe Écologie)
Esquerra Unitaria Europea/Esquerra verda nòrdica
Altres

Resultat eleccions Parlament Europeu Baixa Cerdanya  2009 (Font: Ministeri de 
l'Interior)

Partit Popular Europeau

Aliança Progresista de Socialistes i Demòcrates

Els Verds/Aliança Lliure Europea (ERC)

Esquerra Unitaria Europea/Esquerra verda nòrdica

Aliança de Demòcrates i Lliberals per Europa (CiU)

Altres
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