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1.1NTRODUCCIÓ: EL CONGRÉS 1 LA CIUTAT

Del dia 21 al 25 de man; de 1999, Barcelona acollira el 34é Congrés Mundial
del lULA (lnternational Union of Local Authorities). La setmana anterior se
celebrara també a Barcelona el 6é Congrés de Metropolis.
Proposem que aquests dos congressos tinguin un caracter singular a
Barcelona; per aixo, volem propiciar la interrelació amb la ciutat i facilitar la
participació ciutadana, cosa que no és gens habitual en la celebració
d'aquest tipus d'esdeveniments.
Així, en el marc deis actes preparatius del Forum Universal de les Cultures
que organitza Barcelona pera l'any 2004 sota els auspicis de la UNESCO, es
duran a terme diverses iniciatives paral-leles que giraran a l'entorn de les
ciutats, la sostenibilitat i el dialeg entre cultures.
Sota el lema de «Les ciutats del món a Barcelona», concebut per facilitar la
difusió als ciutadans i el seguiment deis mitjans de comunicació,
s'organitzara una programa que inclou les activitats següents
complementaries al Congrés:
• Cicle de conferencies i debats a l'entorn deis problemes urbans, oberts a
la participació ci utadana (universitats, ONG, empreses, mitjans de
comunicació, etc.).
• La Rambla de les Ciutats, espai de trobada de caracter lúdic i cultural
entre els congressos i la ciutat.
• Fira Ecomed-Polutec, dedicada a les tecnologies urbanes relacionades
amb el mediambient.
• Mostra de vehicles urbans no contaminants.
• Exposició sobre fenomens i processos urbans.

2. CONTINGUTS DEL CONGRÉS

En la línia del lema del Congrés, Local Authorities Uniting in a Global Mission,
i deis documents generats pel lULA Strategic Vision Group, el tema central
sobre el qual girara el debat del Congrés será
1.

La democracia local: Revisió crítica i balan9 de l'estat de la qüestió a
partir de la Declaració de Toronto i la Carta. d'Autonomia Local. El debat
polític s'hauria d'enquadrar en l'escenari actual, en el qual els governs
locals estan adquirint un poder creixent. Les autoritats més proximes als
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ciutadans apareixen comuna for<;a emergent en un món cada cop més
globalitzat, on els poders estatals han de reformular la relació que
mantenen amb els altres nivells de govern. A l'entorn d'aquest tema
central proposem organitzar diversos grups de treball, per exemple, sobre
el finan<;ament local, govern i gestió, descentralització, subsidiarietat, etc.
Íntimament relacionada amb aquest tema central hi ha la qüestió deis
governs locals en l'escenari mundial. El paper creixent deis governs
locals en la gestió deis assumptes relacionats amb el ciutada comporta
també un nou paper, més actiu, deis poders locals en !'esfera
internacional. Aquesta dimensió internacional sera present en el Congrés
per mitja de tallers sobre best practices en el camp de la cooperació i en
un debat plenari sobre les organitzacions mundials de ciutats.
A més d'aquest tema central, proposem que el Congrés tracti dos altres
aspectes concrets relacionats amb el govern local.
2. Qua/itat urbanalciutat sostenible: Els tres temes seleccionats, el transit,
el tractament de residus i la societat de la informació, seran presents en el
Congrés mitjan<;ant demostracions té~niques amb la participació directa de
les empreses del sector. Per als dos primers temes, les demostracions es
duran a terme en col·laboració amb el Saló Ecomed-Polutec (mostra de
veh icles no contaminants, tecnologies mediambientals, etc.); el tercer es
concentrara basicament en !'experiencia del Congrés Virtual. S'hi afegiran
també tallers especialitzats, amb la intervenció de polítics i experts.
3. Cohesió social, civisme. participació: Aquests són alguns deis eixos
centrals sobre els quals girara el Fórum Universal de les Cultures
Barcelona 2004. Com que són aspectes més lligats a la ciutat, aquests
tres eixos seran els que animaran les activitats paral·leles i els actes
culturals que prepara Barcelona amb motiu del Congrés; activitats que
constituiran una oferta més per enriquir les opcions en qué poden
participar els congressistes. La nostra proposta preveu que el Congrés
abordi aquests tres eixos a partir de grups de treball relacionats amb
experiéncies concretes; per exemple, la promoció de la seguretat
ciutadana amb polítiques no policíaques, la multiculturalitat urbana, la
promoció de la dona, el voluntariat, etc.
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

S'ha elaborat un programa provisional que s'haura de concretar amb tot
detall durant els mesas vinents.

Dissabte 20

11 .00 h

Acte "Les ciutats del món", entre els dos Congressos.
lntervencions en directe de personalitats amb projecció
internacional
Muntatge audiovisual amb intervencions directes i imatges de
diverses ciutats del món

13.30 h

Dinar ofert per Barcelona

16.00 h

WEXCOM del lULA

20.00 h

Cena WEXCOM

Diumenge 21

09.00 h

lnici d'acreditacions

09.00 h

WEXCOM del lULA

11 .00 h

Desfilada de vehicles no contaminants, Montju"ic i ciutat
Visites a Ecomed-Polutec

16.00 h

Sessió inaugural del lULA: el príncep d'Astúries, el president del
Govern espanyol, el president de la Generalitat de Catalunya,
!'alcalde de Barcelona, el president del lULA i el president del
CMRE

21.00 h

Festa de benvinguda: ball de les ciutats

Dilluns 22

09.00 h

Sessió plenaria del bloc 1: Democracia local al món

11 .30 h

Sessió plenaria del bloc 2: Sostenibilitat i agenda local 21

13.30h

Dinar
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16.00 h

Sessió plenaria del bloc 3: Cohesió social i participació

20.00 h

Cena

Dimarts 23
09.00 h

Auditorio (1 x 1.800):
Sessió del bloc 3: Seguretat ciutadana, prevenció i mediació
Sales de conferencies (4 x 300):
Sessió del bloc 1: Descentralització 1 subsidarietat
Sessió del bloc 1: Ciutats mediadores 1 interlocutores de la pau
Sessió del bloc 2: Telematica i tecnologies netes, estalvi i
serveis municipals
Sessió del bloc 2: Aprofitament de recursos naturals: distribució,
cooperació i estalvi d'aigües (best practices)

11.30 h

Auditori (1 x 1.800):
Sessió del bloc 2: El vehicle urbá Experiéncies i experimentació
(Best practices de ciutats i representants de la indústria)
Sales de conferencies (4 x 300):
Sessió del bloc 1: Coopera ció nord-sud entre ciutats
Sessió del bloc 1: Sistemes de xarxes urbanes
Sessió del bloc 3: La tercera edat, un sector social dinamic
Ciutats envellides i ciutats joves
Sessió del bloc 3: Ciutadania i diversitat. El dialeg intercultural
en l'ambit local

16.00 h

Auditori (1x 1800):
Sessió del bloc 1: Autonomía i recursos deis governs locals
Sales de conferencies (4 x 300):
Sessió del bloc 2: La gestió de recursos, font d'activitat
económica. Reciclatge, recol·lecció i abocadors
Sessió del bloc 3: La ciutat de tots: apropiació del carrer,
accions lúdiques, mecanismes de participació no electoral
Sessió del bloc 3: lgualtat d'oportunitats: la participació de la
dona
Sessió del bloc 1: Drets humans
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Dimecres 24
09.00 a 18.00 h

Visites d'estudi

09.00 a 18.00 h

Sessions de redactors i moderadors: grup de treball per a
la declaració final

20.00 h

Sopar de gala i festa

Dijous 25
09.00 h

Plenari. Acció internacional de ciutats i associacions de ciutats

11.30 h

Plenari. Presentació de grups de treball, conclusions i declaració
final

13.30 h

Dinar

16.00 h

Reunió del Consell del lULA

18.00 h

Clausura
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4. PERFIL DELS PONENTS

En gran part, l'éxit d'un congrés depén d'una bona selecció deis ponents.
En aquest sentit, l'organització vetllara per un equilibri adequat entre les
diverses procedéncies geografiques i culturals i entre sexes. Considerem que
també és important obrir el Congrés al món empresarial, als mitjans de
comunicació, a polítics no vínculats al món local, a intel·lectuals i a les ONG.
Pera la selecció deis ponents, les diferents seccions del lULA propasaran els
candidats.
A partir d'aquestes indicacions, !'estructura final del programa i la tria deis
ponents es decidira conjuntament amb el lULA per mitja deis mecanísmes
habituals de l'organització (WEXCOM, Steeríng Group, Advisory Group).

5. EL CONGRÉS VIRTUAL

En la proposta de Barcelona es preveu utilitzar les possibilitats que
proporcionen les noves tecnologies de comunicació per llan~ar un debat
internacional, obert a la participació de ciutats, organitzacions de poders
locals, centres d'estudis, intel·lectuals, ONG i ciutadans en general, a l'entorn
deis temes urbans i el fet metropolitá Aquest debat ha d'alimentar i
dinamitzar el treball del Congrés i és també un instrument per a la seva
. promoció.
Perqué sigui fructífer, aquest debat ha d'estar ben preparat i condu'it, per la
qual cosa caldra establír tematíques, documents de base i un calendari ben
definit. La pagina web ja és en procés d'elaboració i tancara la fase inicial al
mes de setembre amb la idea que se'n puguin incorporar els resultats al
debat congressual. D'acord amb el seu desenvolupament, el debat podra
continuar obert posteríorment i allargar-se fins i tot després del Congrés del
lULA, en forma de web permanent sobre l'administració local. Paral·lelament,
s'utilitzara el flux d'informació que Internet proporciona, des de best practices
fins a indicadors, passant per la localització d'experts. Naturalment,
s'utilitzara Internet per a la difusió i la promoció del Congrés, i també per
complir determinats tramits administratius (inscripcions, reserves d'hotels,
etc.).
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6. LA FIRA ECOMED-POLUTEC 1 LA MOSTRA DE VEHICLES URBANS
NO CONTAMINANTS

La Fira Ecomed-Polutec és el saló tematic sobre energia i mediambient que
organitza la Fira de Barcelona. Reuneix els sectors següents: aigua, residus,
aire, soroll, entorn urba, analisi, mesurament i control, energies, formació,
organismes institucionals, assoc1ac1ons professionals, enginyeries i
consultores. Té caracter internacional i una periodicitat biennal. L'edició del
1999 sera la segona. Va acompanyada d'unes jornades técniques: el Fórum
Energétic i el Fórum Ambiental. En l'edició del 1997 va reunir més de 450
expositors.
Per al 1999, la Fira ha canviat les dates i els llocs per fer-Io coincidir
parcialment amb el Congrés del lULA. Tindra lloc al Palau del Cinquantenari
(davant del Palau de Congressos) del 18 al 22 de marg. Considerem que
aquest Saló, amb una tematica tan !ligada als fenomens urbans, permet crear
un marc peral debat amb el món empresarial. A més, aquestes trobades són
un marc excel·lent per als treballs en xarxa i pera la presentació practica de
tecnologies relacionades amb dos temes del Congrés: el tractament de
residus i el vehicle urba.

7. EQUIP ORGANITZADOR

. L'Ajuntament de Barcelona assumira l'organització del Congrés d'acord amb
el WEXCOM del lULA i en permanent coordinació amb el Secretariat del
lULA, les Seccions Regionals i I'Advisory Group creat amb aquesta finalitat.
S'ha creat un Comité d'Honor i un Comité Organitzador amb la composició
següent:
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COMITE D'HONOR
President:
SAR Felip de Borbó
Membres:
Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya
Abel Matutes, ministre d'Afers Estrangers
Mariano Rajoy, ministre d'Administracions Públiques
Joan Clos, alcalde de Barcelona i president de I'Area Metropolitana de
Barcelona
Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona
Norbert Burger, president del lULA
Michel Giraud, president de Metropolis
Valéry Giscard d'Estaing, president del CMRE (Consell de Municipalitats i
Regions d'Europa)
Eberhard Diepgen, alcalde de Berlín
Rita Barberá, presidenta de la Federació Espanyola de Municipis
Províncies (FEMP)
Manuel Mas, president de la FMC (Federació de Municipis de Catalunya)
Josep Grau, president de I'ACM (Associació Catalana de Municipis)
Joan Gaspart, president de Turisme de Barcelona
COMITE ORGANITZADOR
Jordi Fernández Díaz, secretari d'Estat pera les Administracions Territorials
Julio Núñez Montesinos, secretari general tecnic del Ministeri d'Afers
Exteriors
Joan Raventós, director general d'Administració Local, Generalitat de
. Catalunya
Jordi William Carnes, cap Gabinet de Presidencia, Diputació de Barcelona
Juan Echániz, coordinador area cooperació, Diputació de Barcelona
Antonio Luis Hernández, secretari general de la FEMP
Lluís Ballbé, secretari general de la FMC
Germa Gordo, secretari general de I'ACM
Raimon Martínez Fraile, director Turisme de Barcelona
Drew Horgan, secretari general del lULA
Elizabeth Gateau, secretaria general del CMRE
Marianne Anache, directora de la Secretaria General de Metrópolis
Cornelia Poczka, Metrópolis
Albert Batlle, regidor de I'Ajuntament de Barcelona i comissionat per als
congressos del 1999.
Ramon Seró, gerent de I'Area Metropolitana de Barcelona
Margarita Obiols, directora Relacions lnternacionals, Ajuntament de
Barcelona
Responsables técnics deis congressos del lULA i Metropolis
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El Comité d'Honor té una funció basicament simbólica i expressa el suport
als congressos deis maxims responsables de les diferents institucions
implicades.
El Comité Organitzador participa en la concepció del Congrés fixant les grans
línies sobre continguts, ponents, visites técniques, protocol i finan9ament.
L'estructura executiva del Congrés, depenent del Gabinet de Relacions
lnternacionals de I'Ajuntament de Barcelona, assumeix l'organització del
programa sota la coordinació del senyor Alfred Bosch i en col·laboració amb
els diversos departaments municipals.

8. ASPECTES TECNICS

El Congrés es dura a terme al Palau de Congressos de Barcelona, a
l'avinguda de la Reina M. Cristina, s/n. Dins d'aquest edifici hi ha un auditori
ben equipat, amb una capacitat pera 1.800 persones i quatre sales de reunió
que poden acollir 300 persones cadascuna.
Les reunions prévies i els dinars es faran a l'hotel Feria Palace, situat a 50 m
del Palau de Congressos. En aquest hotel s'allotjaran les persones més
vinculades al Congrés (membres del WEXCOM, l'staff, etc.). L'hotel Plaza,
situat a uns 200 m del Palau de Congressos, esta reservat per allotjar-hi els
. ponents i altres personalitats. Aquests dos hotels són de quatre estrelles.
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9. QUOTES DE PARTICIPACIÓ

Les quotes acordades amb el lULA pera la participació en el Congrés són:

Fins al 31/1 0/98
Membre del lULA
Membres que no són del lULA
Acompanyants

700 $USA
800 $USA
300 $USA

Fins al
19/3/99
800 $USA
900 $USA
300 $USA
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