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Com a membre del Consell Escolar Municipal de Girona, en representació del Col·legi de 

Doctors i Llicenciats de Catalunya, he participat en la II Jornada del PEC. Els que venim del 

món de l'ensenyament ens hi fem un nus. Als col·legis hi ha el PEC, que vol dir Projecte 

Escolar de Centre, i ara, a nivell ciutadà, tenim el PEC, que és el Projecte Educatiu de Ciutat. 

No passa res, és clar. Tal com va venir a dir el director dels serveis territorials d'Ensenyament, 

Andreu Otero, ambdós projectes es complementen. És cert. De fet, el PEC posa en evidència 

quelcom que, igual que el valor en els soldats, ja se suposa. Qualsevol persona que tingui les 

idees clares entén que l'ésser humà pot anar millorant –almenys intel·lectualment– fins que 

mor. La recerca de la felicitat –la pròpia realització– és, en bona part, això. Quan deixem 

d'aprendre a les escoles, continuem aprenent dels exemples de la mateixa vida, d'allò que ens 

envolta, dels actes interessants als quals assistim –conferències, visites a museus, excursions, 

presentacions de llibres, taules rodones, programes televisius o radiofònics, etc.– i per això, a 

més, els qui senten d'una manera accentuada la necessitat d'aquest procés s'afilien a entitats 

culturals i cíviques per tenir una vida activa en aquest sentit. 

Així doncs, tenim possibilitats d'anar-nos perfeccionant de moltes maneres, i des de 

l'administració municipal d'algunes ciutats s'ha assumit la responsabilitat de promoure encara 

més aquest moviment donant lloc al naixement del que s'ha anomenat les ciutats educadores. 

La veritat és que, per anar bé, ho haurien de ser totes, d'educadores, però de moment n'hi ha 

unes de capdavanteres que marquen la pauta. És el cas de Girona, on aquesta nova idea s'ha 

assumit amb molta il·lusió. En la II Jornada del PEC, en els diversos grups de treball es van dir 

coses molt interessants respecte al procés educatiu en totes les seves fases. Potser algunes 

presumptes veritats impliquen anar a contracorrent. D'alguns temes sorgits, però, penso fer-ne 

algun comentari a través d'aquestes mateixes pàgines. Pot ser una manera d'ampliar el debat 

suscitat. 

 

 


