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JORDI VILAMITJANA Dissabte passat, Girona va engegar el Procés Educatiu de 

Ciutat per definir les línies educatives, de tots els àmbits i per a tota la ciutadania, que regiran a 

la ciutat en els pròxims anys.  

Són notables les activitats educatives que la ciutat de Girona proposa regularment des d'àmbits 

ben diferents. L'Ajuntament de Girona, amb responsabilitat en el Consell Escolar Municipal, en 

el Consell Municipal d'Educació i en els Consells Escolars de la ciutat, responsable directe de 

l'Escola de Música Moderna de Girona, de l'Escola Municipal de Música, de l'Escola Municipal 

d'Art, de les Escoles Bressol Municipals i de l'Oficina Municipal d'Escolarització, té vocació 

educadora que manifesta en diverses activitats programades. 

"Anem a..." és una proposta diversa, popular i gratuïta que enguany va de setembre de 2009 a 

juny de 2010, amb sortides, visites i itineraris per Girona. Fins avui s'han fet: "La nit de la 

recerca"; "Planetari de la UdG: un univers per descobrir"; "Fer un viatge per la història de 

l'evolució"; "Veure ocells"; "Josep Claret, arquitecte racionalista" i "Fer matemàtiques". A partir 

d'aquest mes, hi ha programades: "Moure'ns en bici per la ciutat"; "Conèixer la processó per 

dins"; "Conèixer el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya"; "Escoltar amfibis"; "Jaume 

?Vicens Vives" i "Visita al Parc Científic i Tecnològic".  

"Girona de baix a dalt" és un programa d'activitats adreçat a col·lectius ciutadans per veure, 

conèixer i entendre Girona. Es proposen visites guiades a serveis ciutadans (la potabilitzadora, 

la incineradora, la deixalleria, la Central Elèctrica del Molí, l'escola Municipal d'art, els Centres 

Cívics, Mercagirona, l'Arxiu Municipal, etc.) i Itineraris guiats per la ciutat ("El bosc de Palau", 

"La Devesa", "Monjuïc", "La pedra de Girona", "La Vall de Sant Daniel", "El bosc de Taialà", 

"Les Hortes de Santa Eugènia", "Passeig per l'invisible. Itinerari químic per la ciutat de Girona", 

etc.) 

"La Caseta de la Devesa" coordina 255 activitats adreçades als Centres d'ensenyament, 

organitza els Jocs Florals i Literaris Escolars (30 edicions) i el Concurs de Punts de Llibre (9 

edicions). Ofereix a més abundant material didàctic sobre diverses activitats, beques i ajuts. 

Caldrà estar atents a les diverses propostes de les taules que van començar a debatre el PEC 

de la ciutat i al procés que ara se seguirà. Un projecte educatiu de ciutat és quelcom 

perfectament seriós i important. Del procés n'hauria de sortir un document que en la realitat 

obligués autoritats i ciutadans a una sèrie de bones pràctiques educatives. Des de l'obligada 

solidaritat entre la ciutadania en temps de crisi, fins a qüestions ben concretes: la inclusió del 

castell de Montjuïc en el circuit Temps de Flors; la retolació i il·lustració de totes les escultures 

de la ciutat in situ; l'extensió de la ciutat més enllà del pontpedrisme dominant; aconseguir que 

els vianants vagin per les voreres, que les bicicletes baixin de les voreres, que els cotxes siguin 

substituïts pel transport públic; reconstruir el pont del Dimoni de Santa Eugènia de Ter, etc. 

 


