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Barcelona acull I'Assemblea General la Conferencia d'Eurociutats al 
2002 

Barcelona és membre promotor i fundador de la xarxa Eurocities - Eurociutats. 
Des del 1989, i especialment des de la seva constitució formal al 1991 , 
Eurociutats s'ha constitu'it com la organització de les grans ciutats i metrópolis 
europees, amb els objectius de promoure el paper de les ciutats en la 
construcció europea i facilitar la cooperació técnica entre elles, mitjanc;:ant 
l'intercanvi de bones practiques i la realització de projectes comuns. 

La ciutat de Barcelona sempre ha pertangut a aquesta xarxa. Barcelona fou 
membre de la seva maxima instancia, el Comité Executiu, en la seva etapa de 
consolidació (1992 - 1995). Actualment la xarxa Eurociutats té més de 100 
membres i, des del 2001 , Barcelona en torna a formar del Comité Executiu. 
Des d'aquesta posició en l'executiva, Barcelona aposta pel seu reforc;:ament i 
per un increment de la influencia de les ciutats en les instancies europees, en 
un moment d'importancia histórica: ampliació del nombre d'estats membres i 
treballs de la Convenció per a l'aprovació de textos constitucionals. 

En paral·lel a la seva activitat en el si de l'executiva, Barcelona ha participat 
sempre en diversos comités i sub-xarxes. Actualment és membre deis comités 
de Benestar Social, Medi ambient, Cultura, Desenvolupament Económic 
(EDURC), i també és membre de les sub-xarxes Tele-cities i Car-Free Cities. 

En I'Assemblea i la Conferencia d'Eurociutats 2002, i amb el lema "Ciutats cap 
al futur: política , cultura i valors", les ciutats participants analitzaran a Barcelona 
com la cultura és un element estratégic per al seu desenvolupament. 

En el context mundial actual, les ciutats estan immerses en el nou paradigma 
de la governanc;:a: els governs locals com a instancia de major proximitat amb 
els ciutadans, com a element clau per a l'enfortiment de la democracia, com a 
punt de referencia de la qualitat de vida deis habitants d'un territori. 

La "globalització", al seu torn, ens obliga a reformular els fonaments de la 
nostra societat, que ens permeti trobar i consensuar idees i valors, que ens 
permeti posar de manifest els drets i els deures que comporta el fet de viure 
plegats. Les ciutats, a més de proporcionar uns serveis de proximitat i canals 
de participació, també han de promoure !'ética, els principis i els valors. 
D'aquesta manera, la cultura, en tots els seus sentits, apareix com una 
dimensió clau de la governanc;:a de les ciutats europees i d'arreu del món. 



Cal entendre la cultura en dos sentits. En un sentit estricte, la cultura, en ella 
mateixa, vol dir innovació, participació, creativitat i confian<;a. Les ciutats, 
mitjan<;ant les polítiques culturals i els seus programes, aporten un eix central 
de la ciutat del coneixement i de la qualitat de vida de ciutadanes i ciutadans. 

També, en un sentit més ampli, la cultura és molt presenten un bon nombre de 
dimensions urbanes: els nous mitjans i les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), la rehabilitació d'arees periferiques o de nou creixement 
urbanístic, la projecció turística deis territoris, la creació deis continguts d'una 
economía basada en el coneixement i !'experiencia, el foment de l'esperit 
emprenedor, la conciliació de la identitat i la diversitat en processos 
d'interculturalitat , la creació de sentiments de pertinen<;a. 

En síntesi. la proposta de Barcelona per a I'Assemblea i la Conferencia 
d'Eurociutats 2002 se centra en el paper de la cultura com a eix vertebrador i 
motor de les nostres societats. La proposta de Barcelona contempla una visió 
del desenvolupament cultural íntimament imbricat amb la democratització del 
coneixement, la promoció de la participació, el foment de la lluita contra 
qualsevol exclusió i la defensa del desenvolupament urba sostenible. En 
definitiva, la necessitat de promoure i connectar els teixits económics, socials i 
culturals. 

Així dones, 

Barcelona, legitimada en tant que ciutat que s'ha distingit per posar la cultura al 
centre del desenvolupament urba, es propasa acollir I'Assemblea i la 
Conferencia d'Eurociutats 2002. Diversos nivells del govern municipal estaran 
implicats i compromesos en l'organització d'aquest esdeveniment. 

L'Assemblea i la Conferencia d'Eurociutats 2002 suposen alhora l'oportunitat 
de difondre a les ciutats europees els eixos i els continguts del Fórum Universal 
de les Cultures- Barcelona 2004. 


