Acta de la 1a Assemblea de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques
Gironines (XCECG)
Data: Dimecres 29 de novembre de 2017
Lloc: Biblioteca Carles Rahola. Girona
Hora: 12h.
ASSISTENTS:
Isabel Muradàs, Regidora d’Educació i Carme Sánchez, Cap de Servei d’Educació,
de l’Ajuntament de Girona. Ester Busquets, Regidora d’Educació i Mireia Martí,
responsable de l’OME, de l’Ajuntament de Banyoles. Laura Vilà, Coordinadora Àrea
d’Ensenyament, de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Josep Berga, Regidor
d’Educació, Josep Compte, Director de l’IME, Montse Riera Tècnica d’Educació IME,
Aniol Sellabona, Tècnic d’Educació IME i Josep M. Reixach, Tècnic d’Educació IME,
de l’Ajuntament d’Olot. Josep Piferrer, Alcalde i Núria Aupí, Cap d’Àrea d’Educació,
de l’Ajuntament de Palafrugell. Natàlia Casellas, Regidora d’Ensenyament i Maria
Martínez, Tècnica de Ciutadania i Educació, de l’Ajuntament de Palamós. Jordi
Munell, Alcalde i Núria Perpinyà, Tècnica de Participació i Convivència, de
l’Ajuntament de Ripoll. Fermí Cunill, Alcalde, Rosa Sala, Tècnica d’Educació i Lluís
Valls Cap Administratiu Àrea d’Educació, de l’Ajuntament de Salt. Teresa Garcia,
Regidora d’Educació i M. Carme Bautista Mestra de l’Escola d’Adults de l’Ajuntament,
de Sta. Coloma de Farners.
Es segueix l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1. Presentació
2. Procediment d’accés de nous municipis a la XCECG.
3. Aprovació del document d’adhesió de nous municipis a la XCECG.
4. Aprovació de la campanya de difusió de la XCECG.
5. Pla d’actuació de la XCECG 2018
6. Coordinació de la XCECG 2018
7. Precs i preguntes.

1.- Presentació.
Es dóna la benvinguda i es fa una roda de presentacions.
S’exposa que aquesta 1a Assemblea de l’XCECG es fa dins el marc de la 1a Jornada
de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
S’explica que la coordinació d’aquest primer any de recorregut així com la organització
de la 1a Jornada s’ha gestionat des de Girona.
S’explica el compromís que van agafar els membres de la XCECG de fer créixer la
xarxa amb la incorporació de nous municipis. També és comenta la importància de
crear xarxa i de treballar transversalment. En aquest sentit, al mateix moment que es
celebra l’assemblea, en un altre espai, l’AICE explica el projecte als municipis que no
pertanyen, ara per ara, a la Xarxa.
Es dóna la benvinguda a Cassà de la Selva que, tot i no haver participat fins al dia
d’avui de la XCECG, ja ha fet tots els tràmits per entrar a l’AICE i per tant des d’aquest
moment ja s’incorpora a aquesta Xarxa.
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2.- Procediment d’accés de nous municipis a la XCECG.
S’exposa que la creació d’una xarxa territorial com la XCECG sembla que és un cas
excepcional dins l’organització de l’AICE. Hi ha altres tipus d’agrupacions però la
proposta que plantegem sembla que és més permanent i s’estudiarà sota quin
paraigua legal podrem situar la nova XCECG. Durant el 2018, tal i com s’exposarà
més endavant dins l’apartat del Pla d’Actuació, es treballarà conjuntament per trobar
un encaix i formalitzar-ho.
Tot i això, i per avançar en els objectius i en el treball de la Xarxa, es presenta, es
llegeix i es proposa un Model d’Adhesió (annex 1) per als nous municipis que s’hi
vulguin adherir. Es proposa que a banda de la signatura d’aquest document els
ajuntaments caldrà que l’aprovin a nivell del Ple. També s’acorda que els municipis
que ja formen la XCECG haurien de fer la gestió de passar-ho pel Ple. Algunes de les
ciutats participants certifiquen que ja han fet aquest tràmit.
Aquest document, ara per ara, és una manifestació de voluntats per part de tots els
municipis participants. S’explica que la Xarxa porta un any de treball i que el
funcionament que es proposa és senzill, nomenant un municipi que faci la coordinació
durant un any que també s’encarrega d’organitzar la trobada anual i per tant
l’assemblea. Si la Xarxa agafa importància i volum es pot parlar més endavant d’altres
possibles plantejaments d’organització. Ara per ara però, a tothom li sembla molt bé el
plantejament. S’aclareix que en gran mesura estem copiant el model de la RECE en
més petit i que ha estat una bona referència per iniciar el treball.
Diferents assistents demanen la implicació de la Diputació de Girona com a òrgan
supramunicipal. S’explica que ja s’han iniciat converses i que és possible que sigui
l’inici per establir una col·laboració més estable. Es planteja la necessitat de demanar
a la Diputació de Girona de crear una Àrea específica d’Educació. Es comenta que,
com es veurà més endavant, serà una de les tasques per al pla d’actuació de la
XCECG per al 2018.
3.- Aprovació del document d’adhesió de nous municipis a la XCECG.
S’aprova el Model d’Adhesió (annex 1) i el procediment.
4.- Aprovació de la campanya de difusió de la XCECG.
S’explica la idea de la campanya de difusió de la XCECG amb les “Tovalles” (annex
2). Estava previst per tirar-ho endavant durant aquest darrer trimestre del 2017 però
per un tema pressupostari es decideix fer la proposta per a la primavera del 2018. Es
comenta que des de Coordinació de la XCECG es va demanar finançament a la
Diputació de Girona i que aquesta es va comprometre a finançar-ho per al 2018.
S’aprova la idea, el disseny i tirar endavant amb el projecte durant la primavera 2018.
5.- Pla d’actuació de la XCECG 2018
Es llegeix la proposta de Pla d’Actuació de la XCECG per al 2018 (annex 3).
S’explica que és una proposta inicial que bàsicament consta de trobar l’encaix de la
XCECG amb l’AICE, la planificació de la 2a Jornada, valorar intercanvis i accions de
difusió i estudi de propostes per a la col·laboració d’entitats locals i supramunicipals.
Es parla de nou de la possibilitat de participació de la Diputació de Girona i també dels
diferents Consells Comarcals. Tot i que s’exposen diferents limitacions a nivell de
competències i sobretot pressupostàries es decideix profunditzar en diferents formes
de relació. Alguns municipis expliquen experiències que ja s’han realitzat amb diferents
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Consells Comarcals i es torna a insistir en la necessitat de la implicació de la Diputació
de Girona no només a nivell econòmic sinó d’implicació en els temes educatius.
També s’exposa la possibilitat d’explotar la neutralitat supramunicipal que suposa tenir
aquestes institucions al costat.
S’acorda que per garantir un ritme de treball interessant de la Xarxa el grup impulsor
faci un mínim de 3 trobades anuals i que aquestes siguin obertes tant a tècnics com a
polítics (regidors i/o alcaldes).
S’aprova el Pla d’actuació de la XCECG per a l’any 2018.
6.- Coordinació de la XCECG 2018
S’aprova per majoria absoluta que Ripoll assumeixi la coordinació de la XCECG per al
2018 així com l’organització de la 2a Trobada i Assemblea de la XCECG. Ripoll recull i
assumeix el repte i demana la col·laboració de tothom.
Tot i que es planteja, es descarta, ara per ara, la possibilitat de crear una secretaria
tècnica compartida. Es seguirà el model de la RECE que assigna aquesta
responsabilitat de manera rotatòria a un municipi diferent.
7.- Precs i preguntes.
Finalment s’agraeix la bona predisposició de tots els tècnics i tècniques que han
participat en el grup motor de la XCECG durant el 2017 i molt especialment a l’equip
de Girona per haver assumit el repte i la responsabilitat d’obrir camí en aquesta
iniciativa.
Sense cap més pregunta ni comentari finalitza l’assemblea.

Girona, 29 de novembre de 2017.
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Annex 1

MODEL D’ADHESIÓ A LA
XARXA DE CIUTATS EDUCADORES
DE LES COMARQUES GIRONINES (XCECG)
L’Ajuntament de

com a municipi

membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), s’adhereix i vol
participar a la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG) i
accepta els compromisos de la XCECG:
1. Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i
els objectius de la Carta de Ciutats Educadores.
2. Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les
comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora
amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les polítiques
socials.
3. Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la
Carta entre els municipis de les comarques gironines.
4. Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
5. Tenir en compte les línies de treball de l’AICE per determinar els
compromisos i propostes de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques
Gironines i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa.

(Signatura)
(segell)
,

de
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de 20

Annex 2

PROPOSTA DISSENY CAMPANYA DE DIFUSIÓ XCECG
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Annex 3

PLA D’ACTUACIÓ DE LA XCECG 2018.

Amb la finalitat d’establir un full de ruta del treball a realitzar per part de la Xarxa durant
l’any 2018, es preveu que es puguin desenvolupar els següents temes que
consolidaran la Xarxa i que pretenen impulsar la ciutat educadora arreu del territori:
a. Procés de formalització de la XCECG en el marc de l’AICE
b. Previsió de calendari anual de trobades polítiques i tècniques
Per garantir el ritme de treball de la Xarxa, es proposa que durant l’any es puguin
realitzar com a mínim 3 trobades l’any o les que considerin els membres de la
XCECG.
c. Planificació i previsió de la 2ª jornada de la XCECG 2018
Proposta de data amb el màxim d’antelació per garantir l’assistència, començar a
treballar, després d’avaluar la primera jornada, al voltant de quin tipus de jornada
es vol celebrar i al voltant de quin tema de reflexió o idea clau es vol centrar.
d. Accions de difusió de la XCECG durant l’any 2018
e. Valorar fórmules per fomentar i fer efectiu l’intercanvi d’experiències entre
els municipis membres de la XCECG.
Amb la finalitat de desenvolupar un dels compromisos de la pròpia XCECG.
f.

Estudi d’accions i propostes per la col·laboració d’entitats locals
supramunicipals en la XCECG.
A la fi que les accions de la Xarxa puguin prendre un major abast i que puguin ser
sostenibles, caldrà pensar i valorar possibles formes i fonts de col·laboració.
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