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Ajuntament 4JP de Barcelona 

MESURA DE GOVERN PERA L'IMPULS DE 
LA COMUNITAT DE CIUTATS ARIANE 

Regidoria Ciutat del 
Coneixement 

Ciutllt, 4, pi . 4a 
08002 Barcelona 
Telefon Y3 402 79 86 
Fax 93 402 72 30 

La Comunitat de les Ciutats Ariane (CVA-Communauté des Vil/es Ariane) és 

una associació d'empreses, governs locals i institucions que va néixer el 17 de 

julio! de 1998 amb l'objectiu de promoure el desenvolupament económic, 

cultural i pedagógic de les ciutats implicades en activitats relacionades amb el 

transport espacial europeu que té com a icona el coet Ariane de llangament de 

satél.lits. 

L'activitat de la CVA es basa en la transferencia de coneixement entre els seus 

membres, des d'una perspectiva de treball en equip. En aquest sentit, els 

objectius fundacionanls són: 

- Fomentar la cooperació i la circulació d'idees i coneixement, béns i serveis, no 

només entre les ciutats sinó també entre aquestes i les empreses, 

especialment en arees com l'ensenyament, la investigació, la indústria, el 

comerg, la cultura i el turisme. 

- Iniciar i promoure projectes en qué participin tots els membres de la 

Comunitat, molt especialment en els ambits de la docencia i la investigació. 

- Crear les condicions d'intercanvi entre els ciutadans i les ciutats tot valorant la 

nostra riquesa multicultural. 

- Afavorir la cooperació económica entre els membres de la Comunitat i amb 

els pa'lsos de la zona geogratica de la Guaiana Francesa. 
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- Explicar la importancia de l'exploració espacial i evidenciar que no es tracta 

d'un sector reservat a cap mena d'élite. 

La regidoria de Ciutat del Coneixement, en coordinació amb el sector 

aeronautic, va realitzar gestions durant el 2004 per aconseguir la Presidencia 

d'aquesta organització per a la ciutat, amb l'objectiu d'impulsar aquest sector 

de la nova societat del coneixement. En aquest marc, es va celebrar el Consell 

d'Aicaldes a la nostra ciutat els dies 3 i 4 de man~ de 2004, moment en qué es 

va donar a conéixer la candidatura de Barcelona per assumir la Presidencia. 1 

el 15 d'octubre de l'any passat I'Assemblea de la CVA que es va celebrar a la 

Guaiana Francesa va votar la candidatura de Barcelona per unanimitat, 

esdevenint !'Alcalde Clos el nou President de la CVA per al període 2005-2006. 

En particular, la Presidencia de Barcelona de la CVA durant el periode 2005-

2006 persegueix, en primer lloc, l'impuls a la indústria aeroespacial catalana, 

que en poc temps ha vist multiplicada la factura ció fins arribar als 11 O milions 

d'€. En segon lloc, se cerca posicionar Barcelona com la nova ciutat 

aeroespacial d'Europa, tenint en compte la importancia estratégica d'aquest 

ambit en la societat del coneixement, en qué la facturació i competitivitat per 

treballador multipliquen per 6 la mitjana catalana (uns 147.000€ per empleat i 

any). 1, en tercer lloc, la Presidencia pretén promocionar la cultura aeroespacial, 

difonent entre els ciutadans la importancia d'un desenvolupament creixent 

d'aquest sector. Tot plegat, en un context d'intercanvis entre ciutats, fent-les 

més proximes entre elles, i enfortint l 'alian~a corporativa a nivell aeronautic 

entre els diferents membres de la CV A. 

A banda de les activitats a la resta de ciutats membres, aquests objectius 

donen peu al desenvolupament d'activitats de ciutat durant aquests dos anys, 

pivotant sobre els eixos educacional, cultural i professional. 1 per enriquir les 
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accions en cada un d'aquests eixos es comptara amb la participació de 

diverses arees de I'Ajuntament i amb la col·laboració de diverses institucions i 

empreses catalanes. 

MESURA DE GOVERN 

Primer. L'Ajuntament de Barcelona pren la determinació de potenciar la 

presencia i activitat de la Comunitat de Ciutats Ariane (CVA), per tal de 

promoure el sector aeronautica a la nostra ciutat, i per extensió al conjunt de 

Catalunya. En aquest sentit, s'aprofitara l'avinentesa de la presidencia de la 

CVA (2005-2006) per tal de crear una Comissió de Promoció de la Cultura 

Aeroespacial, responsable de promoure el disseny i la realització d'actes 

conjunts entre la CVA i I'Ajuntament, així com de coordinar les institucions 

implicades a l'organització deis mateixos. 

Segon. L'Ajuntament de Barcelona es compromet a desenvolupar un programa 

de foment i divulgació de I'Aeronautica i de I'Espai, que se centrara en els 

següents objectius: 

• Divulgar !'existencia d'un sector amb un fort creixement a la nostra ciutat; 

atraure !'interés del públic en general per tot alió relacionat amb 

l'aeronautica i l'espai. 

• Engrescar l'alumnat de les etapes educatives primaria, secundaria 

universitaria a fi i efecte d'aconseguir les vocacions científiques 

profess1onals necessaries pera assegurar el futur creixement del sector. 
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• Promoure els nous estudis d'Enginyeria Aeronautica que la Universitat 

Politécnica de Catalunya imparteix al Campus de Terrassa, així com els 

estudis d'Enginyeria Técnica Aeronautica, especialitat en Aeronavegació, 

que s'imparteixen al Campus de Castelldefels. 

• Promoure l'aeronautica i l'espai com a nou jaciment ocupacional. 

• Identificar i divulgar, a través de Porta 22, Espai de Noves Ocupacions de 

Barcelona Activa, els perfils professionals de les ocupacions própies del 

sector i les noves oportunitats d'ocupació que el sector Aerospacial genera 

a Barcelona i la seva Area Metropolitana. 

• Recuperar el paper capdavanter que la ciutat de Barcelona havia gaudit des 

deis inicis de l'aviació i durant la República, promoure actes de divulgació a 

I'Observatori Fabra. 

• Donar a conéixer les activitats educatives del Planetari Municipal i procurar 

la seva millora. 

• Divulgar la figura de l'astrónom catala Josep Comas i Sola (1868-1937), les 

seves obres i les seves recerques. 

• Divulgar els actuals estudis fets a la nostra ciutat per investigadors de 

l'lnstitut d'Estudis de I'Espai de Catalunya, com ara la descoberta de la 

bambolla esférica Cepheus A o llur participació en el descobriment d'una 

prava l'expansió accelerada de I'Univers, considerat millor treball científic de 

l'any 2003 per la prestigiosa revista Science. 

Tercer. Aquest programa d'actuació sera coordinat per la Comissió de 

Promoc1ó de la Cultura Aeroespacial, que estara oberta a la participació de les 

institucions i entitats vinculades al sector. Partint d'aquest caracter obert, 

inicialment la Comissió sera formada per la Regidoria de Ciutat del 

Coneixement de I'Ajuntament de Barcelona, el Departament d'Universitats, 

Recerca i Societat de la lnformació de la Generalitat de Catalunya, el sector de 
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Promoció Económica de I'Ajuntament, el Comissionat de I'Aicaldia per a la 

difusió i promoció de la cultura científica de Barcelona (ICUB), l'lnstitut 

Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), Porta 22 (Barcelona Activa), la 

Reial Academia de Ciéncies i Arts de Barcelona, el Planetari Municipal, 

I'Associació Barcelona Aeronautica i de I'Espai (BAiE), l'lnstitut d'Estudis de 

I'Espai de Catalunya (IEEC), !'empresa GTD, Enginyeria de Sistemes i de 

Software, i la Universitat Politécnica de Catalunya. 

- -~-

Jaume Oliveras i Maristany 


