
 

 

 

Olot treballa, des de fa anys, seguint els objectius i la filosofia de la Carta de 
ciutats educadores. Tot i això, no ha estat fins ara que s'ha vist la possibilitat 
de fer un pas més i adherir-se a aquesta xarxa. 

El Ple municipal va aprovar per majoria absoluta, el dia 18 de juny de 2009, 
l'adhesió a la Carta de ciutats educadores i, per tant, també als seus objectius 
i principis. 

Per poder aconseguir que aquesta filosofia i aquests principis esdevinguin 
una realitat, siguin útils i ajudin a tots els ciutadans a tenir una millor qualitat 
de vida, s'ha iniciat el Projecte educatiu de ciutat (PEC), el qual busca la 
complicitat de tota la ciutadania per concretar una bona estratègia 
educativa per als propers anys. 

El PEC ha constatat la importància de la tasca ciutadana que desenvolupen 
les entitats, cadascuna dins del seu àmbit, i la importància cabdal que tenen 
en el Projecte de ciutat educadora. 

Per aquest motiu l’entitat signant fa seus els principis de la Carta de ciutats 
educadores i els eixos principals del PEC i es compromet a treballar tenint en 
compte els punts que tot seguit es relacionen: 

1.- La nostra entitat té una voluntat de servei a les persones i a la societat. 

2.- Apostem per una ciutadania inclusiva, solidària i transformadora. I des de 
les nostres possibilitats organitzem o donem suport a activitats que defensen 
aquests valors. 

3.- Treballem per la participació, l’esperit crític, l’esperit de tolerància i 
d’acceptació de l’altre, tant pel que fa a l’organització interna com als actes 
públics. 

4.- Ens esforcem per potenciar la innovació i la creativitat en les nostres 
activitats. 

5.- Potenciem la formació dels nostres associats/ades tant per a un progrés 
personal com per millorar les nostres activitats. 

6.- Contribuïm a avançar cap a un futur més sostenible.  Reduïm, reutilitzem i 
reciclem els materials. Apostem per una mobilitat sostenible i tenim cura 
d’utilitzar en els nostres desplaçaments serveis públics i col·lectius o 
aprofitem al màxim la capacitat del vehicle privat. 

7.- Administrem bé els recursos per treure’n el màxim profit. 



8.- Treballem per una societat més cohesionada i fem que els col·lectius 
menys afavorits formin part de la vida de la ciutat. 

9.- Apostem per les activitats i el projectes comunitaris que potenciïn la 
interrelació de col·lectius diversos (entitats, cultures, generacions, interessos, 
indrets, ...) 

10.- Valorem i tenim cura dels orígens, tradicions i costums de la nostra ciutat 
i de la nostra entitat i els fem compatibles amb d’altres maneres de fer que 
també són presents a la ciutat.  

11.-Promovem el coneixement, l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana 
com a factor de cohesió social i de manteniment de la identitat. 

12.- Fem arribar a la ciutadania informació de les nostres activitats i fem 
activitats per donar-nos a conèixer.  

13.- La nostra organització i les nostres activitats són respectuoses amb totes 
les persones, amb l’entorn natural i urbà. I els nostres projectes són objecte 
de reflexió i participació per poder ajudar les persones a créixer personalment 
i col·lectiva. 

14.- Tenim una cura especial vers la infància i els joves, sabent que cada 
gest, cada intenció, cada acció, és una possibilitat educadora i pot marcar el 
seu creixement com a persona i com a ciutadà. 

 

Olot, .................... de ..................... de 2011 
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Signatura 
Nom, cognoms  i càrrec del representant 
Segell.  

 


