Nota de premsa
Terrassa, 13 de novembre de 2014

Terrassa exposa avui dues experiències al 13è
Congrés Internacional de Ciutats Educadores
Hi participen prop d’un centenar de ciutats d’arreu del món

Terrassa presentarà avui dues experiències al 13è Congrés Internacional de Ciutats
Educadores, que se celebra a Barcelona entre avui i dissabte, amb el lema “Una
ciutat educadora és una ciutat que inclou”. El regidor d’Educació, Manuel Pérez, i
personal tècnic municipal prendran part a l’assemblea i a les diferents activitats del
congrés.
El congrés aplegarà les presentacions d’experiències i casos d’èxit de 92 ciutats de
19 estats, organitzades en tres grans eixos temàtics: La inclusió com a dret
(benestar), la participació i compromís ciutadà (capital social), i la ciutat com a espai
d’innovació i creativitat. A la jornada d’avui, i dins del segon eix, l’Ajuntament de
Terrassa exposarà dues experiències desenvolupades recentment, amb els títols
“Associacionisme i participació democràtica als barris” i “El futur de les ciutats és al
treball en xarxa, i a la petita infància també”.
El projecte “Associacionisme i participació democràtica” s’està desenvolupant des de
fa 4 anys. Consta de dues parts: el treball a classe a partir d'un dossier pedagògic
sobre el paper de les associacions en la millora dels barris i un exercici pràctic de
democràcia a través de la constitució d'una Taula d'Infants i Joves que pren
decisions i fa propostes. Fins ara aquesta Taula ha donat nom a la passarel·la de
l'Amistat i al passatge de les Menines, a més d’escollir els jocs i elements lúdics del
parc de l'Olivera i els records i desitjos de futur del mur de la plaça de l'Olivera.
Actualment s'està desenvolupant la cinquena edició del projecte al Pla del Bon Aire
amb la perspectiva de proposar un nom per a dues places del barri.
La segona presentació fa referència a la xarxa d’equips professionals i entitats
ciutadanes per a la petita infància (0-6 anys), que té per objectius col·laborar i
acompanyar les famílies de la ciutat en la seva tasca d’educació i criança des de la
coresponsabilitat, el respecte i la confiança. La funció de la xarxa és implicar i
coordinar els serveis professionals d’atenció a la infància; consensuar un discurs
coherent entre els diferents serveis locals que intervenen en la petita infància;
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implicar a les administracions a través dels seus professionals; motivar les entitats
ciutadanes a interessar-se per la infància i elaborar uns protocols d’acompanyament
a les famílies amb infants de 0 a 6 anys.
Terrassa presentarà aquestes dues experiències juntament amb les ciutats de
Lokossa (Benin), Santo André (Brasil), Medellín (Colòmbia) i Getafe.
El Congrés Internacional de Ciutats Educadores, impulsat per la ciutat de Barcelona,
se celebra cada dos anys des del 1990. El 1994 es va constituir l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) amb l’objectiu de reunir totes les ciutats
compromeses amb els principis de la Carta subscrita pels participants al primer
congrés. Actualment l’AICE està formada per 446 ciutats de 36 països. Terrassa ha
participat a gairebé tots els congressos, va signar la Carta de Ciutats Educadores i
és membre de l’AICE.
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