
EL DRET A LA CIUTAT 
EDUCADORA
1 Tots els habitants d’una ciutat tindran el dret de gaudir en con-
dicions de llibertat i d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de forma-
ció, entreteniment i desenvolupament personal que la pròpia ciutat 
ofereix.  
El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret 
fonamental de totes les persones a l’educació. La ciutat educadora 
renova de manera permanent el seu compromís amb la formació 
dels seus habitants al llarg de la vida en els aspectes més diversos. 
I perquè això sigui possible haurà de tenir en compte tots els grups, 
amb les seves necessitats particulars.
En la plani�cació i govern d’una ciutat es prendran les mesures 
adients per eliminar els obstacles de qualsevol mena, incloent-hi 
les barreres físiques, que impedeixin l’exercici del dret a la igualtat. 
En seran responsables tant l’administració municipal com d’altres  
administracions que incideixen a la ciutat, i hi estaran comprome-
sos també els mateixos habitants, tant a nivell personal com a 
través de les diverses formes d’associació a les quals pertanyin.

2 La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la com-
prensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món. 
Una educació que combati qualsevol forma de discriminació. Afa-
vorirà la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en con-
dicions d’igualtat. Acollirà tant les iniciatives d’avantguarda com les 
de cultura popular, sigui quin sigui el seu origen. Contribuirà a 
corregir les desigualtats que a�orin en la promoció cultural fruit de 
criteris exclusivament mercantils.

3 Una ciutat educadora fomentarà el diàleg entre les genera-
cions, no únicament com a fórmula de convivència pací�ca, sinó 
com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de per-
sones d’edats diferents. Aquests projectes s’haurien d’orientar a la 
realització d’iniciatives i accions cíviques, el valor de les quals sigui 
precisament el seu caràcter intergeneracional i l’apro�tament de 
les respectives capacitats i valors propis de les diferents edats.  

4 Les polítiques municipals de caràcter educatiu s’entendran 
sempre referides a un context més ampli inspirat en els principis de 
la justícia social, el civisme democràtic, la qualitat de vida i la pro-
moció dels seus habitants.

5 Els ajuntaments exerciran amb e�càcia les competències que 
els corresponguin en matèria d’educació. Sigui quin sigui l’abast 
d’aquestes competències, hauran de plantejar una política educa-
tiva àmplia i de caràcter transversal i innovador i incloure totes les 
modalitats d’educació formal, no formal i informal i les diverses 
manifestacions culturals, fonts d’informació i vies de descobriment 
de la realitat que es produeixin a la ciutat.
El paper de l’administració municipal és establir les polítiques 
locals que es considerin possibles i avaluar-ne l’e�càcia i, a més, 
obtenir els pronunciaments legislatius oportuns d’altres adminis-
tracions, estatals o regionals.

6 Amb la �nalitat de realitzar una actuació adient, les persones 
responsables de la política municipal d’una ciutat hauran de tenir 
informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus 
habitants. En aquest sentit duran a terme estudis que mantindran 
actualitzats i faran públics i establiran canals permanents oberts a 
individus i col·lectius que permetin formular propostes concretes i 
de política general.
Tanmateix el municipi, en el procés de presa de decisions en qual-
sevol dels àmbits de la seva responsabilitat, tindrà present l’impac-
te educatiu i formatiu d’aquestes decisions.

EL COMPROMÍS 
DE LA CIUTAT
7 La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva 
pròpia i complexa identitat. Això la farà única i serà la base per a 
un diàleg productiu al seu si i amb altres ciutats. La valoració dels 
seus costums i dels seus orígens ha de ser compatible amb les 
formes de vida internacionals. D’aquesta manera podrà oferir una 
imatge atractiva sense desvirtuar el seu entorn natural i social.
A més, promourà el coneixement, l’aprenentatge i l’ús de les llen-
gües presents a la ciutat com a element integrador i factor de 
cohesió entre les persones.

8 La transformació i el creixement d’una ciutat hauran d’estar 
presidits per l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació 
de construccions i símbols que constitueixen referents clars del seu 
passat i de la seva existència. La plani�cació urbana haurà de tenir 
en compte el gran impacte de l’entorn urbà en el desenvolupament 
de tots els individus, en la integració de les seves aspiracions per-
sonals i socials i haurà d’actuar contra la segregació de genera-
cions i de persones de diferents cultures, les quals poden aprendre 
molt les unes de les altres. 
L’ordenació de l’espai físic urbà atendrà les necessitats d’accessi-
bilitat, trobada, relació, joc i esbarjo i un major apropament a la 
natura. La ciutat educadora atorgarà una cura especial a les neces-
sitats de les persones amb dependència, en la plani�cació urba-
nística i d’equipaments i serveis, amb la �nalitat de garantir-los un 
entorn amable i respectuós amb les limitacions que puguin pre-
sentar, sense que hagin de renunciar a la màxima autonomia pos-
sible.

9 La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des 
d’una perspectiva crítica i corresponsable. Per a això, el govern 
local facilitarà la informació necessària i promourà, des de la trans-
versalitat, 
orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics.
Estimularà també la participació ciutadana en el projecte col·lectiu 
a partir de les institucions i organitzacions civils i socials, tenint 
present les iniciatives privades i altres formes de participació 
espontània.

10 El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, 
equipaments i serveis públics adients al desenvolupament perso-
nal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció 
especial a la infància i la joventut. 

11 La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els 
seus habitants. Això suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret 
a un medi ambient saludable, a més del dret a l’habitatge, al treba-
ll, a l’esbarjo i al transport públic, entre d’altres. 
Al mateix temps, promourà de manera activa l’educació per a la 
salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràcti-
ques de desenvolupament sostenible.

12 El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el 
règim de la ciutat, els valors que aquesta ciutat fomenti, la qualitat 
de vida que ofereixi, les celebracions que organitzi, les campanyes 
o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de 
re�exió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar 
les persones a créixer personalment i col·lectivament. 

AL SERVEI INTEGRAL 
DE LES PERSONES
13 L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, de 
lleure, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les 
de les realitats que els infants i els joves reben sense cap mediació. Arri-
bat el cas, emprendrà sense dirigismes, accions que donin lloc a una 
explicació o a una interpretació raonables. Procurarà que s’estableixi un 
equilibri entre la necessitat de protecció i l’autonomia pel descobriment. 
De la mateixa manera, proporcionarà àmbits de formació i debat que 
incloguin l’intercanvi entre ciutats amb la �nalitat que tots els seus habi-
tants puguin assumir plenament les novetats que les ciutats generen.

14 La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els 
permeti ajudar els seus �lls a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit 
de respecte mutu. En aquest mateix sentit desenvoluparà propostes de 
formació per als educadors en general i per a les persones (particulars o 
personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, sovint sense 
ser-ne conscients, funcions educatives. Així mateix, s’encarregarà que els 
cossos de seguretat i de protecció civil que depenen directament del 
municipi actuïn d’acord amb aquestes propostes.

15 La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocu-
par un lloc a la societat; els facilitarà l’assessorament necessari per a 
l’orientació personal i vocacional i possibilitarà la seva participació en 
activitats socials. En el terreny especí�c de la relació educació-treball és 
important assenyalar l’estreta relació que haurà d’existir entre la plani�-
cació educativa i les necessitats del mercat de treball. 
En aquest sentit, les ciutats de�niran estratègies de formació que tinguin 
en compte la demanda social i cooperaran amb les organitzacions sindi-
cals i empresarials en la creació de llocs de treball i en activitats formati-
ves de caràcter formal i no formal al llarg de la vida.

16 Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i 
marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desen-
voluparan les polítiques d’acció a�rmativa necessàries. Atendran, d’una 
manera especial, les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, 
que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran 
esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants 
de tota condició.

17 Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats 
poden adquirir múltiples formes, però hauran de partir d’una visió global 
de la persona, con�gurada pels interessos de cada una i pel conjunt de 
drets que incumbeixen a tothom. Qualsevol intervenció signi�cativa ha 
de garantir la coordinació entre les administracions implicades i els seus 
serveis. Es fomentarà també la cooperació de les administracions amb 
la societat civil organitzada de manera lliure i democràtica en institu-
cions de l’anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i 
associacions anàlogues.

18 La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de partici-
pació i corresponsabilitat cívica, amb la �nalitat de canalitzar actuacions 
al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i 
idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones. 
Al mateix temps, contribuirà a la formació per a la participació en els pro-
cessos de presa de decisions, de plani�cació i de gestió que comporta 
la vida associativa.

19 El municipi haurà de garantir informació su�cient i comprensible 
i incentivar els seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que 
suposa seleccionar, entendre i tractar el gran cabdal d’informació actual-
ment disponible, la ciutat educadora facilitarà recursos a l’abast de 
tothom. El municipi identi�carà els col·lectius que necessitin una atenció 
singularitzada i posarà a la seva disposició punts especialitzats d’infor-
mació, orientació i acompanyament.
A més, establirà programes formatius en tecnologies de la informació i 
les comunicacions per a totes les edats i grups socials, amb la �nalitat 
de combatre noves formes d’exclusió.

20 La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a 
objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i 
pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la parti-
cipació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus progra-
mes, els seus béns i els seus serveis.
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