
������������

������������

Data, hora i lloc: 

9 d’abril
9.30 - 10.30 hores
LIVESTORM
[Accés directe des d’enllaç]

Persona de contacte:    

Sílvia Sánchez 
dialegs@alcaldes.eu 
Tel: 667 665 866 / 93 339 08 12

alcaldes.eu
alcaldes.eu és una plataforma transmèdia dedicada a promoure el debat sobre l’àmbit 
municipal i a oferir entrevistes i perfils als seus gestors. Un aparador informatiu que permet 
compartir experiències i idees entre alcaldes i estar en contacte amb les inquietuds i 
necessitats del ciutadà. El lector té una participació activa, ja que pot opinar, enviar les seves 
cartes i proposar idees que sumin, sempre en positiu, per construir municipis i escenaris 
polítics d’acord amb les necessitats del ciutadà.

Informació 
General

WEBINAR
Els municipis i els fons europeus:  
visió única o futur fragmentat?
Barcelona, 9 d’abril de 2021

https://app.livestorm.co/presston-comunicacio-int/els-municipis-i-els-fons-europeus-visio-unica-o-futur-fragmentat?type=detailed


Els municipis i els fons europeus: 
visió única o futur fragmentat?

Quins són els beneficis que aportaran els projectes 
finalment escollits per rebre els fons Next Generation 
a Catalunya? 

Com contribuiran a la recuperació econòmica del 
país, més enllà de la recuperació local? 

Quin ha estat el grau de participació dels municipis 
catalans i les associacions municipalistes en la seva 
definició i elecció?  

Per què alguns municipis han aprovat mocions per 
demanar a l’Estat major participació en la gestió dels 
fons? 

A què cal renunciar? Què es pot guanyar, en un pacte? 

Com es pot garantir que els projectes generaran els 
resultats desitjats?  

Quin paper jugaran els municipis en fer que aquests 
projectes actualitzin, realment, l’economia catalana?

Per pal·liar les conseqüències de la CO-
VID, la Unió Europea va llançar els fons 
Next Generation. És una de les inicia-
tives de recuperació econòmica més 
importants de la història europea, que 
atorgarà fins a 72.000 milions d’euros a 
l’Estat espanyol, entre 2021 i 2023.

Una quantitat important d’aquests di-
ners es gestionaran en l’àmbit autonò-
mic. En el cas català, s’ha sabut que la 
Generalitat ha seleccionat 27 iniciati-
ves, d’entre les 542 presentades, que 
s’orienten a la transformació de diver-
sos sectors i activitats econòmiques.

Els projectes incideixen en qüestions 
cabdals com, per exemple, la descar-
bonització, la definició d’un nou model 
turístic, la nova gestió sanitària, la re-
ducció del consum energètic, la digita-
lització o la consolidació d’un ecosis-
tema de startups. Aquestes iniciatives 
ajudaran a construir una economia 
més eficient, sostenible i justa per a 
les generacions presents i futures. 

Des del primer moment, els municipis 
catalans van reclamar protagonisme 
en la gestió dels fons europeus. Ells 
són els que més bé coneixen la reali-
tat del territori i les necessitats de la 
ciutadania. Finalment, dels 27 projec-
tes seleccionats, molts compten amb 
una participació directa d’ajuntaments 
catalans i de les associacions munici-
palistes, com l’AMC i la FMC. Quins be-
neficis esperen generar amb aquests 

projectes? Com contribuiran a la recu-
peració del país, més enllà de la recu-
peració local?

En paral·lel, també hi ha hagut ajun-
taments que han aprovat mocions per 
demanar, directament a l’Estat, assig-
nacions sobre aquests fons europeus. 
Per quin motiu ho han fet? En quina 
situació es troben les seves reivindica-
cions?

Rebre els diners d’Europa és una molt 
bona notícia. Però alguns experts ad-
verteixen del risc d’acabar fraccio-
nant-los en projectes dispersos, man-
cats d’una visió transformadora del 
país. Com es pot garantir que es ge-
neraran els resultats desitjats? I quin 
paper jugaran els municipis en fer que 
aquests projectes actualitzin l’econo-
mia catalana?

Objectiu

El col·loqui ajudarà a identificar el 
paper que jugaran els municipis i 
ajuntaments catalans en una de les 
iniciatives de recuperació econò-
mica més importants de tota la 
història: els Fons Next Generation. 
Es plantejaran idees, experiències 
i projectes en un sentit propositiu, 
esperant que puguin servir d’inspi-
ració a alcaldes, alcaldesses i perso-
nes properes a la gestió municipal.


