


1. Tots els habitants d'una ciutat han de poder gaudir, en 
condicions de llibertat i d'igualtat, dels mitjans i oportuni- 
tats de formació, d'esbarjo i de desenvolupament personal 
que la mateixa ciutat ofereix. Caldra, doncs, tenir en comp- 
te totes les categories, amb les seves necessitats particulars. 

Es promoura una educació en la diversitat, i per a la 
comprensió, la cooperació i la pau internacional. Una 
educació per evitar l'exclusió basada en la r a p ,  el sexe, la 
cultura, l'edat, la discapacitat, la condició economica o al- 
tres formes de discriminació. 

En la planificació i govern d'una ciutat es prendran les 
mesures adients per remoure els obstacles de qualsevol 
mena, incloent-hi les barreres físiques que impedeixin 
l'exercici del dret a la igualtat. Són responsables d'aquesta 
empresa tant 1'Administració municipal corn els altres ni- 
vells de I'Administració que incideixen en la ciutat; i hi 
estan compromesos també els habitants mateixos, perso- 
nalment i a través de les diverses formes d'associació a les 
quals pertanyin. 

2. Les municipalitats exerciran amb eficacia les com- 
petencies que els corresponen en materia d'educació. Sigui 
quin sigui l'abast d'aquestes competencies, formularan una 
política educativa amplia i amb un sentit global que com- 
prengui totes les modalitats d'educació formal i no formal i 
les diverses manifestacions culturals, fonts d'informació i 
vies de descoberta de la realitat que es produeixin a la ciutat. 

El paper de llAdministració municipal és tant el d'ob- 
tenir els pronunciaments legislatius procedents d'altres 
administracions estatals o regionals, corn el de produir les 
polítiques locals que es revelin possibles, tot estimulant la 
participació ciutadana en un p;ojecte collectiu a partir de 
les diferents institucions i organitzacions civils i socials, 
així corn d'altres formes de participació espontinia. 

3. La ciutat enfocara les oportunitats de formació amb 
visió global. L'exercici de les competencies en materia edu- 
cativa s'ha d'efectuar dins del context més ampli de la quali- 
tat de vida, la justícia social i la promoció dels seus habitants. 

4. Per tal que la seva actuació sigui adequada, els res- 
ponsables de la política municipal d'una ciutat hauran de 
tenir una notícia justa de la situació i les necessitats dels 
seus habitants. En aquest sentit, reahtzaran estudis, que 
mantindran actualitzats i faran públics, i formularan les 
propostes concretes i de política general que se'n derivin. 

5. Sempre en el marc de les seves competencies, la muni- 
cipalitat ha de poder coneixer el desenvolupament de l'acció 
formativa -i encoratjar-ne la innovació- que es dugui a 
terme en els centres d'ensenyament reglat de la seva ciutat, 
tant els propis corn els nacionals, els públics o els privats, i les 
iniciatives d'educació no formal en aquells aspectes del cu- 
rrículum o objectius que es refereixen al coneixement real de 
la ciutat i a la formació i informació que els seus habitants 
han d'obtenir per convertir-se en ciutadans responsables. 

6. La municipalitat apreciara l'impacte d'aquelles pro- 
postes culturals, recreatives, informatives, publicitaries o 
d'altra mena, i d'aquelles realitats que, tot i estar fora de 
l'abast dels nens i joves, els arribin sense cap mediació; i, 
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si és el cas, intentara, sense dirigismes, emprendre accions 
que donin lloc a una explicació o una interpretació raona- 
bles. Procurara que s'estableixi un equilibri entre la neces- 
sitat de protecció i l'autonomia per a la descoberta. Pro- 
curara, a més, ambits de debat, incloent-hi l'intercanvi 
entre ciutats, a fi que els seus habitants puguin assumir 
amb plenitud les novetats que el món urbi genera. 

7. La satisfacció de les necessitats dels infants i joves 
pressuposa, en d o  que depengui de 1'Administració muni- 
cipal, l'oferiment, al mateix temps que al conjunt de la po- 
blació, d'espais, equipaments i serveis adequats al desenvo- 
lupament social, moral i cultural. El municipi, en el procés 
de presa de decisions, en tindra en compte l'impacte. 

8. La ciutat s'esforqara per tal que els pares rebin una 
formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i fer 
ús de la ciutat en l'esperit de respecte mutu. Desenvolu- 
para projectes en la mateixa direcció prop dels educadors 
en general i divulgara instruccions de cara a les persones 
-particulars, funcionaris o empleats de serveis públics- 
, que, a la ciutat, solen tenir tracte amb els infants. S'ocu- 
para que aquestes instruccions siguin assumides pels cos- 
sos de seguretat i de protecció civil que depenguin 
directament del municipi. 

9. La ciutat ha d'oferir als seus habitants la perspectiva 
d'ocupar un iloc en la societat; ha de facilitar-los assessora- 



ment per a l'orientació personal i vocacional i ha de possibi- 
litar la participació en una amplia gamma d'activitats socials. 
E n  el camp específic de la relació educació-trebd, cal assen- 
yalar l'estreta relació que hi ha d'haver entre la planificació 
educativa i les necessitats del mercat de trebaii. Les ciutats 
definiran estrategies de formació que tinguin en compte la 
demanda social, i cooperaran amb les organitzacions de tre- 
balladors i empresaris en la creació de llocs de treball. 

10. Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes 
d'exclusió i de marginació que les afecten, de les modali- 
tats que revesteixen i han de desplegar les intervencions 
compensatories adequades. Atendran especialment les 
persones nouvingudes, immigrants o refugiades, les quals, 
lliurement, han de poder sentir la ciutat com a seva. 

11. Les intervencions que minoren diferencies poden 
adquirir formes múltiples, pero hauran de partir d'una 
visió global de la persona, d'un disseny configurat per als 
interessos de cada una d'elles i per al conjunt de drets que 
pertoquen a tots. Qualsevol intervenció significativa su- 
posara la garantia, des de l'específica responsabilitat, de la 
coordinació entre les administracions implicades i entre 
els diferents serveis. 

12. La ciutat estimulara l'associacionisme per formar 
els joves en la presa de decisions; per canalitzar actua- 
cions al senrei de la seva comunitat, i per obtenir i difon- 
dre informació, materials i idees per promoure'n el de- 
senvolupament social, moral i cultural. 

13. Cal que una ciutat educadora instrueixi en la informa- 
ció. Haura d'establir instruments útils i Uenguatges adequats 
a fi que els seus recursos es trobin a l'abast de tothom en pla 
d'igualtat. Comprovara que la informació atenyi veritable- 
ment els habitants de tots el nivells i de totes les edats. 

14. E n  cas que les circumstancies ho facin aconsella- 
ble, els infants disposaran de punts especialitzats d'infor- 
mació i ajut, i, si s'escau, d'un consultor. 

15. Una ciutat educadora ha de saber trobar, p!eservar 
i presentar la seva identitat. Aixo la fara única i sera la 
base per a un dialeg fecund amb els seus habitants i amb 

altres ciutats. La valoració dels seus costums i dels seus 
orígens ha de ser compatible amb les formes de vida in- 
ternacional~. Així podra oferir una imatge atractiva sense 
desvirtuar el seu entorn natural i social. 

16. La transformació i el creixement d'una ciutat han 
de ser presidits per l'harmonia entre les noves necessitats i 
la perpetuació de construccions i senyals que constitueixin 
referents clars del seu passat i de la seva existencia. La pla- 
nificació urbana ha de tenir en compte el gran impacte de 
l'entorn urba en el desenvolupament de tots els individus, 
en la integració de les seves aspiracions personals i socials. 
També ha d'actuar contra la segregació de generacions, les 
quals han d'aprendre molt les unes de les altres. L'ordena- 
ment de l'espai físic urba evidenciara el reconeixement de 
les necessitats de jocs i d'esbarjo i propiciara l'obertura cap 
a altres ciutats i cap a la natura, i tindra en compte la inte- 
racció entre aquestes i la resta del territori. 

17. La ciutat garantira la qualitat de vida a partir d'un 
medi ambient saludable i d'un paisatge urba en equilibri 
amb el seu medi natural. 

18. La ciutat afavorira la hbertat i la diversitat cultural. 
AcolLra tant les iniciatives d'wantguarda com la cultura po- 
pular. Contribuira a corregir les desigualtats en la promoció 
cultural produides per criteris exclusivament mercantils. 

19. Tots els habitants de la ciutat tenen dret a reflexio- 
nar i participar en la construcció de programes educatius 
i a rebre els instruments necessaris per poder descobrir un 
designi educatiu en l'estructura i regim de la seva ciutat, 
en els valors que fomenta, en la qualitat de vida que ofe- 
reix, en les festes que organitza, en les campanyes que 
prepara, en l'interes que tingui per a eils i en la mesura 
que se'ls escolta. 

20. Una ciutat educadora no separa les generacions. Els 
principis anteriors són el punt de partida per poder desenvo- 
lupar el potencial educador de la ciutat en tots els habitants. 

Aquesta carta, per tant, s'ampliara amb els aspectes no 
tractats en aquesta ocasió. + 
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