
SI ETS UN GOVERN LOCAL QUE APOSTES 
PER L'EDUCACIÓ, SUMA-T’HI! 

Ciutats Educadores
PER A UN MÓN MILLOR



L'EDUCACIÓ, LA NOSTRA 
PRINCIPAL APOSTA
L'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE) és una organització 
sense ànim de lucre integrada per governs 
locals d’arreu del món compromesos amb 
l'educació com a eina de transformació 
social, que promou l'intercanvi d'idees, 
reflexions i bones pràctiques.

EL NOSTRE FULL DE RUTA,
ELS NOSTRES VALORS
La Carta de Ciutats Educadores, formada per un 
preàmbul i 20 principis, és el nostre full de ruta per 
construir ciutats que eduquen al llarg de la vida, 
amistoses, accessibles, dinàmiques, sostenibles, 
saludables, inclusives, participatives, justes, 
creatives…

“A la ciutat educadora, 
l'educació transcendeix 

els murs de l'escola 
per impregnar tota 

la ciutat…”  
 (Preàmbul de la 

Carta de Ciutats Educadores, 
actualitzada el 2020)
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L’educació a la Ciutat Educadora és una eina de 
transformació social. Parlem d'una educació al llarg 
de tota la vida que impregna les diferents esferes de la 
vida ciutadana.

Igualment, l'educació és l'eix central del projecte de 
ciutat. És una aposta política que implica prendre 
consciència que les polítiques i actuacions municipals 
transmeten coneixements i eduquen, de manera 
intencional o no, en uns determinats valors i actituds. 

La Ciutat Educadora comporta també una 
governança en xarxa, que es fonamenta en la 
transversalitat d'acció entre àrees municipals i en el 
diàleg i la col·laboració entre el govern municipal i la 
societat civil, amb l'objectiu de mobilitzar i articular 
el màxim nombre possible d'agents educatius que 
incideixen en el territori. 

L'EDUCACIÓ A LA CIUTAT, 
UN COMPROMÍS COMPARTIT



PROMOURE 
l'educació 
a la ciutat

ENFORTIR 
les capacitats 
institucionals i 
millorar la 
governança de 
les ciutats que 
en són membres.

FER ARRIBAR 
LA VEU  
dels governs locals a 
instàncies 
internacionals i 
nacionals en temes 
d'interès per a les 
ciutats associades. 

REUNIR 
representants polítics i 
tècnics de les ciutats 
educadores per 
fomentar vincles de 
solidaritat i aprenentatge 
entre elles.

POSAR EN 
RELLEU  
el rol dels governs 
locals com a agents 
educatius i fomentar 
el seu reconeixement 
com a actors clau per 
afrontar els nous 
desafiaments. 

LA NOSTRA  
MISSIÓ



QUÈ FEM? 
ACTIVITATS I SERVEIS 

Seminaris, 
congressos
i tallers

Visites 
d'estudi

Formació per 
a tècnics i 
electes locals 

Espais per al treball 
en xarxa i posada 
en marxa 
d'accions 
conjuntes 

Elaboració de 
declaracions 
i manifestos  

Publicacions i materials 
que visualitzen 
el poder educatiu
de les ciutats

Web interactiu 
i banc de 
bones pràctiques 

Dia Internacional 
de la Ciutat 
Educadora  

Assessorament
i atenció 
personalitzats 

Premi Ciutats 
Educadores a 
Bones Pràctiques 

Col·laboració 
amb altres 
entitats amb 
objectius 
compartits Interlocució 

amb instàncies 
nacionals i 
internacionals 



MÉS DE 30 ANYS  
D'HISTÒRIA    

Més de 30 anys d'intercanvis 
entre governs locals per desenvo-
lupar les potencialitats educado-
res de les ciutats avalen la nostra 
feina.

Primer Congrés 
Internacional i 

proclamació de la Carta 
de Ciutats Educadores

L'AICE es 
constitueix com a 
associació sense 

ànim de lucre

Una xarxa global 
consolidada amb  

500 ciutats de 35 
països

Avui19941990



LES NOSTRES PORTES 
ESTAN OBERTES

Qualsevol govern local que es vulgui comprometre 
amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores 
pot esdevenir membre actiu de l'associació, amb 
independència de les seves competències 
administratives en educació. 

Algunes raons per associar-s’hi: 
• Formar part d'un grup de ciutats compromeses amb 
l'educació com a eina de transformació social.

• Aprendre, debatre i intercanviar  coneixements i 
experiències amb altres ciutats.

• Millorar la gestió municipal en pro d'una major 
transversalitat d'acció i de treball en xarxa amb la societat civil.

• Dur a terme projectes de manera conjunta.

• Difondre les polítiques i iniciatives municipals a escala 
internacional. 

• Afrontar conjuntament els nous desafiaments globals.

Procediment d’adhesió 
Per formalitzar l'adhesió a l'AICE, 
la petició ha de ser aprovada 
per l'òrgan municipal de 
decisió dels polítics electes 
(consell municipal, consell 
plenari o altres). La ratificació 
final de la sol·licitud correspon a 
l'Assemblea General.

Els membres es comprometen al 
manteniment de l'AICE a través 
de quotes anuals (estipulades en 
funció del nombre d'habitants i 
del Producte Nacional Brut per 
càpita —metodologia Atles.)

Més informació a:  
www.edcities.org


