
La RECI defineix un pla de treball 
anual acordat per les ciutats, cohe-
rent amb les prioritats del programa 
ICC del Consell d'Europa.

   Desenvolupament i difusió d'eines con-
ceptuals i d'aplicació pràctica per a la 
construcció d'una ciutat intercultural.

   Visites d'experts per a acostar-se a la 
realitat de les ciutats i posar en valor el 
seu treball, així com proporcionar suport 
i assessorament.

  Organització de seminaris i tallers 
sobre qüestions prioritàries per a les 
ciutats.

  Treballs de recerca i elaboració de 
materials o dossiers temàtics.

    Brindar l'oportunitat de conèixer i com-
partir iniciatives que estan funcionant en 
diferents territoris.

    Participació en projectes europeus i en 
altres accions i iniciatives promogudes 
pel Consell d'Europa

El Consell d'Europa és l'organització principal de drets humans del 
continent. Comprèn 47 estats membres, inclosos tots els membres de 
la Unió Europea. Tots els estats membres del Consell d'Europa han 
subscrit el Conveni Europeu de Drets Humans, un tractat dissenyat per 
a protegir els drets humans, la democràcia i l'estat de dret. El Tribunal 
Europeu de Drets Humans supervisa la implementació de la Convenció 
en els estats membres.

Amb la col.laboració de /

Índex de Ciutats Interculturals
Manuals i guies: implementació de polítiques locals 
interculturals, participació intercultural, Guia 
antirumors en l'àmbit educatiu…
Dossiers i “Papers” sobre narratives interculturals; 
acollida de persones refugiades…
Índex estratègies antirumors, escape roomours…
Projectes europeus: Communication 4 integration 
C4i, Diversity in the Economy and Local Integration 
DELI, European Pact for Integration EPI.

QUÈ FEM?

   Afavorir la gestió positiva de la diversi-
tat en el món local per a promoure el 
desenvolupament social, cultural,     
econòmic i sostenible dels territoris. 

   Promoure una visió integral i transver-
sal dels valors i principis de la intercultu-
ralitat.

    Fer costat als territoris en el desenvo-
lupament d'estratègies i polítiques inter-
culturals i promoure el diàleg i l'intercan-
vi de bones pràctiques.

  Fomentar el debat i la interacció en 
l’àmbit polític, tècnic i social amb la impli-
cació d'actors de la societat civil.

  Participar i influir en el debat a escala 
estatal a partir de l'experiència i coneixe-
ment del món local.

    Fomentar el treball en xarxa en l’àmbit 
europeu i internacional per a construir 
societats interculturals.

   Servir d'enllaç entre les ciutats asso-
ciades i el Consell d'Europa.
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Amb l'objectiu de donar suport al procés 
de desenvolupament, implementació i 
avaluació d'estratègies interculturals, el 
programa Intercultural Cities brinda 
suport metodològic i ofereix una base de 
dades de bones pràctiques i una guia 
pas a pas per a la implementació de polí-
tiques públiques interculturals, així com 
manuals i documents relacionats amb 
àrees de polítiques específiques.

Les ciutats interculturals es comprometen a promoure 
polítiques a favor de la igualtat de drets, deures i opor-
tunitats socials; a prevenir la segregació i la discrimi-
nació; a reconèixer i posar en valor la diversitat i a 
fomentar la interacció positiva entre les persones 
posant l'èmfasi en els aspectes que ens uneixen, com 
a ciutadans d'una societat democràtica.

La RECI va néixer el 2011 i està vinculada al pro-
grama Intercultural Cities (ICC) impulsat pel Con-
sell d'Europa. Actualment la RECI està constituï-
da per una vintena de ciutats i territoris de tota 
Espanya.

Més de 130 ciutats formen part del 
programa Intercultural Cities del 
Consell d'Europa. De manera similar 
a la RECI, existeixen altres xarxes 
estatals de ciutats interculturals en 
països com Itàlia, Portugal, Noruega, 
Regne Unit, Ucraïna, Austràlia o el 
Marroc.

/ Per a més informació /
www.ciudadesinterculturales.com

Twitter: RECI_ICC
Fb: @ciudadesinterculturales

info@ciudadesinterculturales.com

“La Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals 
-RECI- és una agrupació de ciutats i territoris 
compromesos amb l'impuls de polítiques 
interculturals.”


