
 

 

Educar en pandèmia. 

Aquesta pandèmia ens ha demostrat una vegada més que l’educació, i evidentment la salut, 
són dos pilars bàsics per al desenvolupament de les persones. A més a més, l’educació, sigui 
de manera directa o indirecta,  esdevé l’eix vertebrador de la societat i de les comunitats, i per 
tant, totes les persones hi estem implicades i compromeses.   

En els darrers mesos, des de cada racó del país, hem pogut constatar, de nou, que l’educació 
és bàsica en el nostre dia a dia. També, com n’és d’important entendre que no només l’escola 
educa, sinó tota la comunitat. 

Sota aquesta premissa, som moltes les ciutats, viles i pobles de les comarques de Girona que, 
des de fa uns anys, treballem amb aquest objectiu que, afortunadament, és compartit per 
moltes ciutats del món. De fet, totes aquestes ciutats s’aixopluguen sota el paraigua de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i, concretament a les nostres contrades, ens 
coordinem a través de la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques Gironines. 

És per això que, des d’aquesta Xarxa volem enviar un missatge d’agraïment i d’optimisme a 
totes les persones, siguin del món educatiu o d’altres àmbits, que davant la incertesa, la 
dificultat i la malaltia, han decidit arremangar-se, no perdre mai el somriure i seguir donant vida 
educativa als nostres pobles, viles i ciutats. 

Volem posar en valor la dedicació, durant els mesos de confinament però també els mesos 
posteriors, de les famílies, els avis i les àvies i totes aquelles persones i entitats que amb el seu 
saber fer eduquen. I no oblidem les persones joves, a vegades estigmatitzades i que sovint han 
estat la clau i motor de moltes iniciatives socials.   

Mestres i professorat abocats als seus alumnes malgrat la distància, ajuntaments, entitats i 
empreses vetllant per mantenir la connexió entre els diferents agents de la ciutat i un treball en 
xarxa viu per superar l’aïllament a què ens abocava el confinament, repartiment de material 
escolar i informàtic per als que no en disposaven, l’organització d’activitats de lleure educatiu 
d’estiu, la implicació de monitores i monitors, l’organització veïnal, l’acompanyament a la gent 
gran que viu sola…  i així podríem continuar fent un llarg llistat d’exemples i experiències 
viscudes ben a prop nostre.Ha estat una mostra de gran responsabilitat social i educativa per 
part de tota la comunitat. 

Però la situació que vivim també ens ha mostrat grans mancances que, malgrat ja hi eren, la 
pandèmia ens les ha evidenciat i que obliguen a tothom a assumir grans reptes. La situació 
actual continua essent complicada i incerta, i per tant, cal que no abandonem aquests 
objectius. Com a membres de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines 
continuarem treballant, compartint experiències i coneixements, per poder avançar i millorar dia 
a dia els nostres pobles, viles i ciutats. 

A totes les persones que han fet i fan possible que l’educació sigui el motor de canvi,, la 
palanca que mou aquest món i la clau de tots els somriures: Moltes gràcies! Ens en sortirem. 

 

Viles, pobles i ciutats membres de la Xarxa: Santa Cristina d’Aro, Santa Coloma de 
Farners, Sant Hilari de Sacalm, Salt, Ripoll, Girona, Platja d’Aro, Palamós,  Palafrugell, 
Olot,  Massanet de la Selva, La Vall d’en Bas, Figueres, Cassà de la Selva, Banyoles. 

 


