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La Girona educadora i el Premi d’Europa 

Per a nosaltres parlar de ciutat educadora és parlar d’un model de ciutat que s’estructura a l’entorn de l’educació, 
entesa com un procés que dura tota la vida i que impregna tots els racons de la vida social, més enllà dels murs de les 
aules.  

Cal que situem l’educació en un lloc nou dins l’estructura de la nostra societat, un lloc on el paper de les persones, de 
les organitzacions no específicament educatives i dels lideratges sigui la clau de volta del sistema educatiu. Perquè 
l’estructura del sistema educatiu d’una ciutat, d’un país o d’un estat d’estats com Europa és la clau del futur. 

Europa aposta fort pel model de ciutat educadora, i aquest va ser un dels motius pels quals Girona va aconseguir el 
tan preuat Premi d’Europa. Recordo que el Fòrum Mundial sobre l’Educació 2015, recollit en el document UNESCO 
2015, aposta per una educació humanista i centrada en l’aprofundiment democràtic com a solució per atendre els 
importants reptes de la humanitat en temes de sostenibilitat i de drets humans. I que per assolir aquests objectius 
calen aliances entre tots els agents educatius, socials, econòmics i polítics que propiciïn accions en el territori, en clau 
de ciutat, i que fugin de reduccionismes que entenen l’educació en termes estrictament escolars o com quelcom que 
afecta només els infants i el jovent. 

Per això cal aprofundir en la construcció de ciutats educadores que apostin per ser espais d’aprenentatge al llarg de la 
vida, inclusius i participatius, intergeneracionals i interculturals, de creació i transformació. I aquesta fita ha de ser 
compartida amb la ciutadania i propiciada per les polítiques de ciutat. 

Girona està compromesa amb Europa i amb la ciutat educadora. Hi som des del minut zero, ara fa 26 anys, quan vam 
signar la Carta de Ciutats Educadores, i ara aquell compromís està més viu que mai, més ferm que mai.  

Ahir les 485 ciutats educadores de tot el món llegíem el Manifest de l’AICE ( l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores) i ens comprometíem, amb convicció i voluntat, a proposar un model de ciutat que situï les persones al 
centre de les nostres prioritats i que, partint de l’educació, doni coherència, dinamisme i sentit a les nostres accions. 

Les ciutats educadores ens hem compromès a treballar perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques 
locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, 
cultura, esport, etc. 

Mireu, no és fàcil explicar el concepte de ciutat educadora, nosaltres hem hagut de fer un esforç gran a nivell 
d’Ajuntament per fer entendre a totes les àrees que elles també estan educant amb la seva acció de govern, amb el 
seu dia a dia. Però ho hem aconseguit, i ho hem explicat al nostre estand de la Fira de Mostres d’enguany amb una 
infografia que ara és a l’exposició que tenim a la Casa de Cultura. La Girona Educadora la fem entre tots, diu el nostre 
eslògan, i és veritat: reciclant bé, creant comissions interdisciplinàries de ciutat que ajudin a resoldre problemes com 
ara el cyberbulling o l’ús de les xarxes socials i del mòbil entre els joves, col·laborant amb les entitats esportives 
perquè utilitzin les instal·lacions municipals per entrenar, per celebrar els seus partits, creant un servei de coaching 
laboral que ha ajudat a trobat feina desenes de persones, posant tot el catàleg de cultura de la ciutat a l’abast de la 
ciutadania, explicant que cal fomentar la convivència entre vianants, bicicletes, motos i cotxes... 

Ah, i ens hem compromès, i molt, amb els nostres nens i nenes, creant l’any passat el Consell d’Infants de Girona amb 
la participació de totes les escoles, que ahir vàrem renovar per cert, i engegant el Pla d’Infància i Adolescència, el 
PLIA. El reconeixement a aquesta tasca ens ha arribat amb la concessió del segell de Ciutat Amiga de la Infància de 
l’UNICEF.  

Per tant, el Premi d’Europa no fa res més que refermar allò que Girona ja ha decidit que vol ser en el present i 
sobretot en el futur: una ciutat educadora. I fem nostra la crida de l’AICE a fer taca d’oli per aconseguir que més 
ciutats se sumin a aquest projecte. Per això hem propiciat la creació de la Xarxa de Ciutats Educadores de les 
Comarques de Girona, juntament amb les 7 ciutats més que en formen part. A partir d’ara treballarem plegades per 
encomanar el virus de l’educating city a la resta de pobles i ciutats de les nostres comarques. Farem una trobada l’any 
per fixar línies de treball i ens presentarem plegades a la trobada mundial de l’AICE que se celebrarà el 2018 a 
Portugal. 

I deixeu-me dir, per acabar, que el Premi d’Europa ens ha deixat un regal en forma de xec de 10.000 euros “per a una 
visita a les institucions europees per als joves de la ciutat durant el 2017”. Des de l’Ajuntament hem pensat a fer una 
convocatòria als centres educatius de secundària de Girona per a la presentació de projectes per treballar a l’entorn 
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d’Europa que inclogui un viatge a Estrasburg per conèixer aquestes institucions europees. Properament redactarem 
les bases per a la convocatòria que farem arribar als centres el primer trimestre de l’any vinent. 

Segur que preparant el treball i viatjant a Estrasburg aprenen moltes coses, aprenentatges que van més enllà del món 
acadèmic, lliçons de vida. Això és fer ciutat educadora, això és la Girona Educadora. 

Moltes gràcies! 

 

Isabel Muradàs Vàzquez 

Regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona 
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