RESUM DELS 20 PRINCIPIS DE LA CIUTAT EDUCADORA.
1.-Tots els habitants d’una ciutat tindran el dret de gaudir en condicions de
llibertat i d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació,
entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat ofereix.
2.-La ciutat promourà l’educació en la diversitat, la cooperació solidària i la
pau. Afavorirà la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en
condicions d’igualtat.
3.-Fomentarà el diàleg entre generacions amb projectes compartits i
comuns entre grups de persones de diferents edats.
4.-Les polítiques municipals es basaran sempre en els principis de justícia
social, el civisme democràtic, la qualitat de vida i la promoció dels seus
habitants.
5.-Exercirà amb eficiència les competències. Plantejarà polítiques educatives
transversals i innovadores tant en educació formal, no formal com informal.
6.-Tindrà informació precisa de la situació i les necessitats dels habitants,
i sempre es tindrà en compte l’impacte educatiu i formatiu de les decisions.
7.-La ciutat ha de saber trobar i presentar la seva identitat. Això la farà
única. Valorarà els seus orígens i costums i els farà compatibles amb les
formes de vida internacionals. Promourà el coneixement, l’aprenentatge i
l’ús de la llengua com a factor de cohesió.
8.-La transformació i el creixement de la ciutat es farà amb harmonia entre
les noves necessitats i la perpetuació de construccions i símbols,
referents clars del seu passat. La planificació urbana haurà de tenir en
compte el gran impacte del desenvolupament urbà en el desenvolupament
de tots els habitants. L’ordenació de l’espai físic tindrà en compte,
l’accessibilitat, la trobada, la relació, joc i l’esbarjo i un major
apropament a la natura.
9.-Fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i
corresponsable.
10.-El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments i
serveis públics adients al desenvolupament social, moral i cultural de tots
els habitants fent atenció especial a la infància i la joventut.
11.-Haurà de garantir la qualitat de vida de tots els habitants, tenint cura de
l’equilibri amb l’entorn natural, un medi ambient saludable, dret a
l’habitatge, al treball, a l’esbarjo, al transport públic, ... Promourà
l’educació per a la salut i la participació de tots en bones pràctiques de
desenvolupament sostenible.

12.-Les celebracions, les campanyes i el projectes de qualsevol mena que
prepari seran objecte de reflexió i participació amb els instruments que
calgui per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament.
13.-Procurarà que s’estableixi un equilibri entre la necessitat de protecció i
l’autonomia pel descobriment. Proporcionarà àmbits de formació i debat i
l’intercanvi entre ciutats.
14.Procurarà que les famílies rebin formació per ajudar els seus fills.
Desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per
a altres persones que compleixin funcions educatives. S’encarregarà que
els cossos de seguretat i protecció civil que depenen de la ciutat actuïn
d’acord amb aquestes propostes.
15.-Facilitarà assessorament necessari per a l’orientació personal i
vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials. Definirà
estratègies de formació que tinguin en compte la demanda social i
cooperarà amb organitzacions sindicals i empresarials en la creació de
llocs de treball i activitats formatives al llarg de la vida.
16.-Serà conscient dels mecanismes d’exclusió i marginació i farà
polítiques d’acció. Atendrà de manera especial les persones nouvingudes,
immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com
a pròpia. Dedicarà esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i
els seus habitants de tota condició.
17.-Qualsevol intervenció encaminada a resoldre desigualtats partirà d’una
visió global de la persona. Es garantirà la coordinació entre
administracions i els seus serveis. Fomentarà la cooperació amb la
societat civil organitzada de manera lliure i democràtica.
18.-La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i
corresponsabilitat cívica per canalitzar actuacions, fer arribar informació
materials i idees. Contribuirà en la formació per a la participació.
19.-El municipi garantirà informació suficient i comprensible i incentivarà
els seus habitants a informar-se. La ciutat educadora facilitarà recursos a
tothom per entendre-la. S’identificarà els col·lectius que necessitin atenció
singularitzada i posarà punts d’informació especialitzats.
20.-La ciutat educadora oferirà a tots els seus habitants, formació en
valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància,
la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus
programes, els seus béns i els seus serveis.

