
Molt bon dia a tots i a totes

Bé. Us hem preparat un fantàstic dia de primavera en aquesta ciutat 
que us acull d’una manera entusiasta.

Em toca  donar-vos  la  benvinguda  a  Granollers  i  em  toca  també, 
-suposo que m’ho permetrà el Conseller i el President del Consell 
Escolar de Catalunya- fer una breu reflexió sobre el que entenem 
a  Granollers  com  a  ciutat  educadora.  Suposo,  Conseller,  que 
sabíeu que parlaria d’aquest tema. 

En tot  cas  deixeu-me explicar  el  compromís  d’aquesta ciutat  amb 
l’educació. És un compromís històric, de dècades. 

Aquesta  ciutat  als  anys  20  va  construir  ja  l’Escola  Municipal  del 
Treball. Eren els moments en el que la gent estava preocupada 
per la formació dels treballadors i des del municipi es va generar 
ja aquesta iniciativa. L’EMT és avui un institut de secundària en el 
que també es fa, i bé, formació professional. 

Els  anys  30  aquesta  ciutat  va  generar  una  Escola  Municipal  de 
Música. D’això en fa ja un temps. Ara està aquí a tocar del teatre 
auditori i l’utilitzareu avui. És un conservatori. 

Els  anys 40 aquesta ciutat,  preocupada per l’educació primària  va 
generar una escola municipal de primària. 

Als anys 70 quan encara no havíem recuperat la democràcia local, 
aquesta ciutat va generar ja, per l’impuls de les associacions de 
veïns,  escoles bressols municipals. 



Aquesta ciutat preocupada per la educació, també durant els anys 70 
va generar, des de la seva societat civil, una cooperativa de pares 
i  mestres  que  va  ser  capdavantera  en  el  treball  del  CEPEC. 
Recordareu,  jo ho recordo, amb emoció, una concentració que es 
va fer en aquesta ciutat en l’any 79 que va ser el moment clau 
per  tal  què el  CEPEC avancés  cap aquesta alternativa  d’escola 
pública  catalana  i  en  fos  realment  una  de  les  actores 
fonamentals. Però aquesta ciutat també ha construït un projecte 
educatiu,  sumant,  parlant amb tothom. Aquesta ciutat ha estat 
capaç  d'aprovar  i  de  presentar  en  aquest  mateix  auditori  un 
projecte educatiu de ciutat que també es va viure amb emoció, 
que és viu amb emoció, a Granollers. Aquesta ciutat també ha 
volgut ser actora de la xarxa estatal de ciutats educadores, i vam 
tenir  l’honor  de  coordinar-la  durant  2  anys.  Vam  organitzar, 
també,  en  aquesta  sala  l’any  passat  la  trobada  de  ciutats 
educadores.  Aquesta  és  la  nostra  vocació,  el  compromís  amb 
l’educació,  construir  un  projecte  educatiu  i  fer  de  la  ciutat  un 
instrument essencial  vinculat,  bolcat  amb l’educació,  una ciutat 
educadora, una ciutat que te sentit a partir de l’educació. 

I hem aprés coses en aquest període. M’agradaria, per no allargar-me 
excessivament, posar 10 titulars al que hem aprés treballant per a 
l’educació,  des  de  l’educació  i  gestionar  la  ciutat,  pensant  en 
l'educació.

Mireu, com a ciutat educadora hem après  que per educar l'escola no 
és suficient. L'educació va més enllà de l'escola. Però també hem 
après que sense l'escola no hi ha educació i per això la ciutat, 
Granollers, treballa per tenir una bona oferta escolar,  de qualitat, 
ben  dotada,  amb  projectes  específics  per  cada  centre,  que 
treballen  en  xarxa.  Pretenem  aprofundir  en  els  factors  d'èxit 
escolar i abordar els factors de fracàs escolar.

Com a ciutat  educadora tenim passió per les nostres escoles però 
sobretot per un tipus d'escola determinada. Les escoles que no es 
tanquen en elles mateixes, les que obren de bat a bat les seves 
portes, les que són sensibles a la llum i als estímuls de la societat, 
les que comparteixen places i carrers, les que viuen i vibren amb 
la ciutat



Com a ciutat educadora sabem i volem que els ajuntaments han de 
ser administració educativa. Ho érem abans que la LEC ens ho 
reconegués  i  ara,  Conseller,  ho  som  encara  amb  més  motiu. 
Històricament  els  ajuntaments  ens  hem  implicat,  ens  hem 
compromès,  i  nosaltres  demanem  de  l'administració  educativa 
respecte  i  confiança.  Són  les  claus  de  la  corresponsabilitat.  I 
efectivament estem desplegant estratègies de corresponsabilitat: 
taules  de  planificació,  oficines  mixtes,  plans  d'entorn,  zones 
educatives, ..

Jo us trasllado una convicció. Aquest no és un debat només sobre 
competències,  no  és  només  un  debat  administratiu.  És  alguna 
cosa més. El paper dels ajuntaments en l'educació i el paper dels 
ajuntaments com a administració educativa és, per mi, un debat 
central sobre model de societat.

Hem après, també, que la proximitat és el factor essencial per una 
ciutat educadora. Hem après que les millors decisions s'adopten 
no al despatx de l'alcalde, no al despatx del conseller, sinó a les 
places i  als  carrers  parlat  amb la gent.  Compartint  problemes, 
visions,  neguits,  ambicions  amb  els  ciutadans  i  amb  les 
ciutadanes. Mirant els ulls de la gent. Compartint espai i temps. 
Buscant solucions concretes a problemes concrets.

Les ciutats educadores hem après que l'escola és un recurs però que 
l'espai  per a l'educació és la ciutat.  Tota la ciutat.  Cada plaça, 
cada carrer,  cada conversa,  cada equipament,  cada instal·lació 
esportiva, cada passeig.

Les ciutats educadores sabem que el protagonisme està en la gent. I 
que des de l'administració local, des dels ajuntaments, el que ens 
toca  és  acompanyar  els  impulsos  positius  que  sorgeixen  de 
l'ànima de la ciutat Ajudant a potenciar les energies de la pròpia 
ciutat. Acompanyant les potencialitats de la ciutat, de la gent de 
la ciutat.



Les ciutats educadores hem après que el diàleg és l'estratègia. Les 
ciutat  educadores hem de saber  escolar,  hem de saber parlar, 
hem de saber comunicar-nos. Les ciutats educadores hem de fer 
de la paraula la nostra principal mercaderia. 

La ciutat educadora fa de la participació l'instrument essencial de la 
creació de futur.  Les places, els  parcs,  les  escoles,  els  centres 
cívics, són millors si els fem en aquest procés educatiu que és el 
diàleg. Si els fem junts amb la gent, són millors. Millors que les 
que faci qualsevol arquitecte. 

La ciutat educadora  busca sempre nous espais de participació també 
en el seu món educatiu. Per això a Granollers creiem molt en el 
nostre consell escolar municipal, creiem molt en el nostre projecte 
educatiu  de  ciutat.  Hem  desplegat  estratègies  com  la  xarxa 
d'infància o com el consell dels infants.

La ciutat educadora sap que no ha de viure aïllada en ella mateixa. 
Sinó  que  ha  de  desplegar  estratègies  en  xarxa  i  ha  de  viure 
conjuntament amb altres ciutats, compartint inquietuds, objectius 
experiències per anar més lluny, per avançar.

La ciutat educadora sap que l'educació és el factor fonamental per la 
transformació de la societat. Que l'educació és l'element essencial 
per construir  una societat més justa, més solidària, més lliure, 
més cohesionada, més feliç.

La ciutat  educadora és  el  que ens  ha de permetre  que hi  creixin 
homes  i  dones  que  siguin  arquitectes  del  seu  propi  futur. 
Ciutadans  i  ciutadanes  lliures,  responsables  que  construeixin 
ciutat, que construeixin societat. 

Per això, perquè som ciutat educadora estem encantats de tenir-vos 
avui  aquí.  De ser el  marc  d'aquesta reflexió  que ha de seguir 
construint  l'educació  a  Catalunya.  I  per  això,  com  a  ciutat 
educadora també us diem que als impulsos de l'administració les 
ciutats han d'avançar

Les  ciutats  educadores  són  aquelles  que  entre  esperar  i  avançar 
sempre trien avançar. Us asseguro que aquesta ciutat té la gent, 
l'empenta  i  les  idees  per  avançar.  I  ho  farem  des  de  la 
corresponsabilitat.  I  des  d'una  convicció.  Que  el  pas  de  la 
universalitat  del  sistema  educatiu  a  la  qualitat,  passa 
necessàriament per la proximitat. Amb aquest desig m'agradaria 
que passéssiu una bona jornada a Granollers. Moltes gràcies

Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers
Granollers, 24 d’abril de 2010
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