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Xarxes

Xarxes europees. Immigració
Ramon Sanahuja. Programa d’Immigració, Ajuntament de Barcelona

La presència de persones residents es-

trangeres és una realitat relativament 

nova a la ciutat de Barcelona. Amb 

perspectiva històrica, només a partir de 

l’any 2000 podem parlar d’una presèn-

cia signifi cativa. Conseqüentment, les 

polítiques d’abordatge de la diversitat 

són també força joves. 

En aquest sentit, la ciutat de Bar-

celona té moltes coses per aprendre 

d’altres realitats europees que han 

experimentat l’arribada de població im-

migrant i, per tant, han afrontat el rep-

te de la gestió de la diversitat des de fa 

dècades. La presència de l’Ajuntament 

de Barcelona en el context europeu 

esdevé clau per tenir coneixement de 

les polítiques dutes a terme per altres 

ciutats europees els darrers anys.  

Darrerament hem vist com s’han 

posat en qüestió els dos principals mo-

dels de gestió de la diversitat —els dits 

model multicultural i model assimila-

cionista. 

Les ciutats que han aplicat polí-

tiques de caire assimilacionista es 

plantegen ara si cal avançar en el reco-

neixement de la diversitat, que no han 

tingut mai en compte per desenvolupar 

les seves polítiques d’integració. L’exem-

ple arquetípic són les ciutats franceses. 

Les polítiques que s’han dut a terme 

a França responen amb tota lògica al 

model republicà uniformador. França, 

les ciutats franceses, mostren  una gran 

difi cultat per reconèixer la diversitat, 

i sobretot tenen grans difi cultats per 

percebre-la com un valor afegit, una 

riquesa i, per tant, per fer-la seva. 

En contraposició, les ciutats que 

han aplicat el paradigma multicultural 

—les ciutats angleses, per exemple—  

han posat massa èmfasi en el reconei-

xement de la diversitat i el respecte per 

la diferència, molt més que en el reco-

neixement dels aspectes comuns. Això 

ha pogut comportar la creació de móns 

paral·lels que coexisteixen però no con-

viuen. Moltes d’aquestes ciutats es plan-

tegen ara com crear vincles comuns 

entre tots els ciutadans i ciutadanes.  

Cal estar present en aquest debat 

apassionant i aprendre del errors i 

dels encerts que d’altres ja han experi-

mentat. 

• L’Ajuntament de Barcelona és 

actualment un membre molt actiu del 

Grup de Treball d’Immigració d’Euro-

ciutats (Migration Working Group) jun-

tament amb Berlín, Londres, Rotterdam 

i Copenhaguen, entre d’altres. Aquest 

grup de treball té com a objectiu infl uir 

en les instàncies europees —la Comis-

sió, el Parlament, etc.— en l’àmbit de 

les polítiques migratòries i en les deci-

sions que s’adopten a Europa des d’una 

perspectiva municipalista. 

• La Direcció d’Immigració, con-

juntament amb l’Àrea d’Acció Social 

de l’Ajuntament, va participar l’any 

2006 en l’elaboració  d’un estudi sobre 

la governança de les ciutats del futur, 

concretament centrat en temes de di-

versitat. Aquest estudi es va coredactar 

amb l’Ajuntament de Birmingham sota 

el patrocini del British Council.1

• L’any 2007 Barcelona va partici-

par en l’elaboració del Manual sobre 

integració, redactat per la Direcció Ge-

neral de Llibertat, Seguretat i Justícia 

de la Unió Europea, en el qual el Pla 

Municipal d’Immigració de Barcelona 

de l’any 2002 es destaca com una bona 

pràctica a escala europea. Aquesta és 

l’única bona pràctica municipalista 

remarcable a escala espanyola present 

en aquest manual.2

• L’any 2007 també es va participar 

activament en una altra iniciativa INTI-

Cities per a l’elaboració d’una proposta 

d’indicadors comuns d’integració de 

persones immigrants, conjuntament 

amb la ciutat de Berlín, el govern danès 

i el Ministeri de Treball i Afers Socials.  

• Dins de l’àmbit del Grup de Tre-

ball d’Immigració d’Eurociutats, Bar-

celona ha participat en el projecte INTI 

(Integrat) «Benchmarking Integration 

Governance in European Cities» (agost 

de 2007 - gener de 2009), on s’avaluaven 

les polítiques d’integració de sis grans 

ciutats europees. Barcelona va encap-

çalar l’equip avaluador de la ciutat de 

Gènova (www.inticities.eu).

• Durant l’any 2008, en el marc de 

l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, 

l’Institut de Cultura de Barcelona ha 

participat de la mà de la xarxa Euroci-

ties en el projecte «Living Together in 

Europe» (integrat dins del programa 
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del Consell d’Europa «Ciutats Intercul-

turals»). D’aquesta manera, una cadena 

de visites entre 24 ciutats europees ha 

permès l’intercanvi d’experiències per 

conèixer i analitzar els esdeveniments 

culturals de cada municipi.

• Enguany es participarà en l’elabora-

ció de la Carta Europea d’Integració dins 

del marc de la iniciativa europea DIVE. 

• Finalment, cal destacar que el 

Consell d’Europa s’ha adreçat formal-

ment a l’Ajuntament de Barcelona per 

tal que a l’octubre de 2009 Barcelona 

sigui la seu de la Conferència dels Es-

tats Membres del Consell d’Europa amb 

la fi nalitat d’establir les bases per a la 

futura redacció d’un Llibre Blanc d’In-

tegració a escala europea. 


