La ciutat és el marc on s’aprèn el veritable exercici de la
ciutadania: s’aprèn i s’experimenta amb la família, amb els
veïns, a la feina, a l’escola, a la ciutat, i sempre a través
de l’exercici diari dels nostres drets i llibertats. La ciutat
ha de ser el marc on els ciutadans i les ciutadanes trobin
garantits els drets fonamentals i les llibertats públiques
reconegudes en la Declaració Universal dels Drets Humans,
en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat i en la resta de la legislació vigent (…) La Carta
de la Ciutadania de Lleida s’ha desenvolupat com un pacte
cívic que reforci l’exercici d’una ciutadania lliure, crítica i
participativa en la vida democràtica, amb la implicació en
la cultura pròpia i el respecte a la diversitat, amb drets,
amb deures i amb els compromisos de la Paeria, i en base
als àmbits que recull la pròpia Carta: l’econòmic i social, el
de la cultura i el lleure, el del medi ambient, el de la seguretat i el de la informació. Un pacte cívic amb vocació de
fomentar el sentiment d’estima vers la ciutat i de bastir els
fonaments d’un projecte comú. La Carta vol ser una eina de
divulgació pedagògica i de promoció i defensa dels drets,

D’acord amb la idea que la ciutat, en
l’actual món globalitzat, és l’espai de
major intercanvi econòmic, social,
polític i cultural, en aquest 7è Congrés de Convivència a la Ciutat volem
centrar-nos en la reflexió sobre el
concepte de Societat del Coneixement, d’acord amb les implicacions
democràtiques, participatives, informatives, econòmiques i socials
que hi estan relacionades també a
l’àmbit local. A dia d’avui les ciutats
viuen transformacions intenses i
creiem important interrogar-nos
col·lectivament sobre els reptes d’innovació que se’ns plantegen. L’Ajuntament de Lleida, a través de la Carta
de la Ciutadania i a través del Congrés
de Convivència que realitza any rere
any, vol apostar per la construcció
d’una ciutat que reconegui les múltiples dimensions i fórmules d’organització social, amb la voluntat de renovar les formes de cohesió i ciutadania
en temps de transformació.

deures i compromisos que fonamenten la convivència i la
cohesió social, origen i futur de les ciutats.
PREÀMBUL DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA DE LLEIDA

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida
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Presentació

Les societats del coneixement són societats postindustrials orientades al progrés tecnològic, però amb una alta capacitat de transformació de les estructures econòmiques, educatives i culturals.
És una nova mirada sobre la manera en què les nostres formes
d’organització social integren, no només l’accés a la informació,
sinó el processament, selecció, transmissió d’aquesta informació.
En definitiva, com el coneixement es constitueix com una nova
forma de productivitat i de poder per si mateix, a causa de les noves condicions tecnològiques que sorgeixen en aquest període històric, tal i com ho explica Manuel Castells a L’era de la informació.

Hem naturalitzat en el nostre llenguatge l’ús del concepte de
“societat del coneixement” per referir-nos a la nostra societat
actual del segle XXI. Sovint vinculem aquest terme a la idea
de l’avenç tecnològic important que hem viscut, i al accés
múltiple a la informació i al coneixement que qualsevol ciutadà pot tenir gràcies, en bona mesura, a les NTIC —les noves
tecnologies de la informació i la comunicació). Globalització,
interdependència, economia —però també una nova manera
de comprendre l’espai/temps i les xarxes de relació—, són
factors determinants de redefinició de les relacions convencionals i quotidianes de les persones arreu del món.
En aquests últims anys a Europa i a Catalunya estem vivint
un context social de rellevància especial per la complexitat
de les relacions econòmiques que s’hi donen i pel pes de la
crisi econòmica, però també pels grans canvis sociopolítics que
s’observen. La democratització de espais nous de informació i
coneixement també ha tingut efectes directes sobre les expectatives i exigències dels espais públics tradicionals. Això és: l’aparició de nous moviments socials, però també la irrupció d’un
qüestionament del sistema polític representatiu i del model
democràtic vigent, com es fa palès en l’actualitat més rabiosa.
Pensar les societats del coneixement però, implica una consideració de fons que va més enllà d’enumerar les transformacions
comunicatives i tecnològiques dels últims temps. Implica una
reflexió sobre les transformacions de les estructures socials de
la nostra societat i de les nostres ciutats. Aquest 7è Congrés de
Convivència a la Ciutat concentra la seva mirada en els canvis de
la societat de la informació cap a la societat del coneixement, i
en les implicacions democràtiques i participatives, econòmiques
i socials, culturals i educatives que hi estan relacionades.
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El coneixement com a factor de producció o com a font de poder
té dues implicacions: D’una banda és motor de canvi social, d’expansió educativa i potencialment democratitzador de les relacions
polítiques. Aquesta idea pren sentit si observem el creixement del
qüestionament de les estructures i institucions tradicionals i com
han augmentat les expectatives ciutadanes enfront les estructures
reguladores i els mecanismes de control social legitimats.
D’altra banda, hem de tenir present però que si el coneixement
es converteix en un principi estructurador de les noves relacions
productives; múltiples agents socials i econòmics tenen diferents
interessos i capacitats distintes de control d’aquest coneixement.
A més a més, el capitalisme, com a sistema econòmic vigent,
també encamina el coneixement cap al mercat. Les conseqüències d’aquesta dinàmica poden suposar noves formes d’exclusió
social, com ara les formes de “divisió digital” —diferències en
l’accés a la informació i a la comunicació. Per tant, cal analitzar
amb cura fins a quin punt la societat del coneixement genera
o no societats més igualitàries, o bé noves distincions socials
determinades entre el coneixement i el no-saber.
Amb tot, les societats del coneixement tenen la capacitat de reformular els nostres sistemes d’organització política, econòmica i
social. Tot i ser més fràgils, hi ha la possibilitat de pluralitzar-los,
i democratitzar-los potencialment. André Gorz considerava que
per a fer un pas decisiu cap a la societat del coneixement hem de
deixar de considerar el coneixement com a coneixement expert i
obrir el camí per a considerar-lo un element essencial de la cultura: passar a relacionar el desenvolupament del coneixement com
a objectiu de desenvolupament de les capacitats, competències i
relacions humanes més enllà de les regles del mercat.
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Programa
De la societat de la informació
a la societat del coneixement

18.45

19.00

2 D’ABRIL

3 D’ABRIL

SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Sala de la Canonja de la Seu Vella

Inauguració del 7è Congrés

Benvinguda i presentació

Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida.

Sra. Maria Rosa Ball i Papiol
Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
de l’Ajuntament de Lleida.
Sr. Josep Tort Bardolet
Director del Consorci del Turó de la Seu Vella.

Conferència inaugural

La societat del coneixement:
reptes i transformacions
Sr. David Bassa
Periodista i president del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Bloc 1: Democràcia i participació

Què vol dir democràcia
i participació a les societats
del coneixement?
Sr. Javier Toret
Llicenciat en Psicologia. Expert en formes d’acció i organització
col·lectiva a la xarxa, i activista polític i comunicatiu.
Sra. Clelia Colombo
Sociologa i doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social.
Experta en innovació democràtica i participació ciutadana.

09.15

09.30
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11.00

Pausa cafè

Pausa dinar

14.00

11.30

Bloc 2: Economia i societat

Bloc 3: Ciutat i món local

17.00

Experiències d’innovació

La ciutat com a espai
de coneixement

Introducció a la taula d’experiències; Sr. Josep Clotet
Gerent del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
de Lleida i Director d’infraestructures estratègiques
de GLOBALleida
Revista Mètode; Sra. Ester Desflis
Psicobiòloga. Membre del comitè científic de la revista Mètode.
Xarxa Fractal; Sra. Isabel Troytiño
Biotecnòloga. Gestora de projectes de xarxes socials virtuals
de coneixement i comunicadora científica.
Ecoestudi; Sr. Ricard Vizcarra
Ambientòleg. Expert en medi ambient, gestió urbana i eficiència
energètica. Director tècnic d’ECOSTUDI.
BDigital; Sr. Ferran Tersa
Enginyer Superior Telecomunicacions. Responsable de l’Àrea
d’Alimentació i Medi Ambient de BDigital.
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Sr. Carles Llop Torné
Doctor arquitecte. Professor titular i Director del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Sra. Itziar González
Arquitecta experta en participació ciutadana, urbanisme
i polítiques públiques d’intervenció integral a la ciutat.

Cloenda

18.30
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Inscripcions

Informació

On-line

Lloc de realització

Cal omplir el formulari d’inscripció a través de Tràmits - Seu
Electrònica de la web de la Paeria accedint a l’adreça: www.
paeria.es/seu o a través de la pàgina web de la Regidoria
de Drets Civils, Cooperació i Igualtat: www.paeria.es/dcci

Per més informació

Podeu contactar amb la Regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Igualtat al 973 700 457
Horari d’atenció: de 9h a 14h de dilluns a divendres
Lloc: Plaça l’Ereta 8, 3era planta
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Saló de plens de l’Ajuntament de Lleida (a) i La Canonja
de la Seu Vella (B)

Accés
Autobus L12 Centre Històric - Universitat
Ascensor des de Plaça Sant Joan fins a la Seu Vella

B

Inscripció gratuïta
Caldrà efectuar-la del 20 de març al 2 d’abril de 2013.Tancament de la inscripció el dia 2 d’abril a les 13h. Places limitades

A

Es lliurarà certificat d’assistència només en cas d’haver-lo sol·
licitat en el moment de la inscripció i sempre que l’assistència
quedi justificada a través dels controls a la sala. El certificat serà
enviat per correu electrònic, un cop celebrada la jornada.

Allotjament

Amb el suport de

Si necessiteu allotjar-vos a la ciutat, podeu consultar el següent enllaç de Turisme de Lleida: http://www.turismedelleida.cat/llistat_entitat_tipus.php?id=allotjaments

En compliment al que està establert a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer degudament registrat, propietat
de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Lleida a fi de facilitar informació
referent a aquesta institució. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers.

Secretaria executiva
de l’organització

Organitza

DG pau llop / uoiea.info

f Hermínia Sirvent / ajuntament de lleida
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