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Avui dia ningú qüestiona que les ciutats, grans i petites, són 
escenaris clau on els reptes que ha d’afrontar la humanitat 
impacten amb tota la seva complexitat. A les ciutats es 
manifesten molts dels problemes que desafien la nostra 
supervivència com a espècie, com la contaminació que 
incideix en el canvi climàtic o les desigualtats socials que 
afecten el desenvolupament del potencial de les persones, 
minvant les nostres opcions vitals i fent-nos, en 
conseqüència, col•lectivament més vulnerables. 
 
Les Ciutats Educadores apostem per donar resposta a 
aquests reptes fent de l’educació una palanca del canvi 
imprescindible per a crear contextos urbans més 
sostenibles, inclusius, cohesionats i participatius. Estem 
compromesos amb una visió integral de l’educació al llarg i 
ample de la vida i amb maximitzar l’impacte educatiu de les 
nostres polítiques municipals, repensant la ciutat com un 
ecosistema educatiu inclusiu, dinàmic, i en diàleg 
permanent amb les persones que hi viuen. 
 
Les Ciutats Educadores som conscients de que els reptes 
als que ens enfrontem no poden abordar-se amb solucions 
unilaterals i simples, sinó que cal articular espais que 
acceptin la contradicció i que proposin processos de 
coneixement, diàleg i participació com la millor manera de 
conviure en i amb la incertesa pròpia de la nostra època, tal 
i com es manifesta al preàmbul de la Carta de Ciutats 
Educadores. 
 
Per aquest motiu, el lema del Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora d’enguany esdevé especialment rellevant: 

‘Escoltar la ciutat per transformar-la’. Es tracta d’un camí 
de doble sentit que ha de ser transitat tant pels governs 
locals com per tots els agents socials locals (societat civil 
organitzada, sector privat, ciutadania, etc.) en un procés 
amb retorn constant, participatiu i inclusiu. 

 
En aquest sentit, com a administració més propera a la 
ciutadania, ens comprometem a establir i potenciar els 
diferents canals de comunicació i participació, amb l’objectiu 
d’avançar conjuntament cap a la construcció d’una Ciutat 
més Educadora centrada en les persones, que doni 
respostes innovadores i efectives als reptes del segle XXI. 
 
Des de BANYOLES ens sumem a la celebració del Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora i estem convençuts 
que apostar per l’escolta activa ens permet reforçar els 
vincles comunitaris, enfortir el sentiment de pertinència i 
assegurar que totes les parts, cadascuna des de les nostres 
respectives responsabilitat, contribuïm activament en la 
co-construcció de la Ciutat Educadora. 
 
Des de la institució que represento, i en la meva condició 
d’Alcalde, ens comprometem decididament a ‘Escoltar la 
ciutat per transformar-la’, amb l’objectiu d’obrir espais de 
construcció democràtica i participativa que incorporin totes 
les veus i que ens permetin crear una ciutat que no deixi 
ningú enrere. 
 
Amb motiu d’aquesta celebració hem preparat de forma 
participativa un programa d’activitats amb el que volem 
visibilitzar aquest compromís col•lectiu i compartir-lo amb 
tots els nostres conciutadans i conciutadanes.  
 
Ens sumem a la celebració mundial del Dia Internacional de 
la Ciutat Educadora, amb la convicció que caminar de la mà 
de nombroses ciutats ens permet avançar amb pas ferm i 
fer sentir la nostra veu en favor d’aquest model de ciutat. 

 
 

 

 


