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Barcelona reclama a la Unió Europea rebre els Fons d'Acollida 
per a gestionar-los directament  

 

 

L'alcalde, Xavier Trias, així ho ha demanat a la Comissària Europea responsable de l'àmbit 

d'immigració, Cecilia Mälstrom, després que l'Estat hagi suprimit unilateralment aquesta 

partida destinada a la ciutat

La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha reivindicat avui rebre 

directament els Fons d’Acollida de la Unió Europea “perquè les grans ciutats, com Barcelona, puguem 

gestionar-los directament, perquè és en aquests espais on es concentra la immigració a Europa, 

i on s’ha de garantir la integració d’aquesta”. 

 

Durant l’obertura del Xè Seminari Immigració i Europa. Crisi econòmica i Gestió de la migració i la 

diversitat al món local, organitzat pel CIDOB, Fandos ha apuntat que, des de Barcelona, “lluitarem 

perquè en el proper reglament dels Futurs Fons d’Acollida i Integració per als anys 2014 a 2020 

de la Unió Europea es possibiliti a les ciutats i a les grans zones urbanes ser destinataris dels 

fons de forma directa o indirecta del Fons Europeus d’Integració”. 

 

La tinent d’alcalde ha recordat que, enguany, aquests Fons d’Acollida han estat suprimits unilateralment 

per l’estat espanyol, una partida que havia arribat a ser de 200 milions d’euros, i pels quals Barcelona tenia 

previst rebre un total de 2 milions d’euros.“Això és una manca de sensibilitat respecte a la feina que 

duem a terme els municipis”, ha apuntat Fandos, que també ha agraït la Generalitat de Catalunya per 

mantenir l’aportació d’1 milió d’euros a través del Contracte Programa amb fons propis. 

 

La tinent d’alcalde ha explicat que el mateix alcalde, Xavier Trias, ha adreçat una carta a la Comissària 

Europea responsable de l’àmbit d’Immigració, Cecilia Mälstrom, per explicar-li personalment aquest punt 

de vista. 

 

Fandos ha recordat que, malgrat Barcelona ha deixat de rebre aquests fons, a l’any 2012, Espanya ha 

continuat rebent de la UE l’aportació que li correspon del Fons Europeu d’Integració, del Fons de Refugi i 

Asilats i també dels Fons de Retorn. “Però aquest any, aquests diners no arriben als municipis, que 

som qui estem gestionant la convivència en primera línia en uns moments crítics”, ha denunciat. 

 

La tinent d’alcalde ha recordat que la convivència, la interculturalitat i la cohesió social “tenen un clar 

desenvolupament a l’àmbit local, i en aquest sentit, tenim un paper protagonista ben definit”. Ha 

advertit, a més, que la convivència i la cohesió són uns processos socials molt complexos que s’inicien a 

partir de la interacció diària. “Són un petit miracle diari”, ha advertit Fandos, “i a Barcelona així ho 
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hem entès, i ens hem posat mans a l’obra, pactant amb les principals forces polítiques amb 

representació municipal les línies mestres de les polítiques de convivència de cara als propers 

anys”. 

 

Barcelona presideix, enguany, el grup de treball d’Immigració i d’Integració d’Eurociutats, un organisme 

que actua en defensa de les ciutats en l’àmbit europeu davant de la Comissió Europea i dels estats, sota la 

premissa que la integració es produeix a nivell local, bàsicament a les ciutats, que també són sovint 

l’escenari on es produeix el conflicte. En aquest sentit, la capital de Catalunya lidera aquesta reivindicació. 
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