
Estimats amigues i amics,

Com a Alcalde de Vitoria-Gasteiz i  Regidora d’Educació i  Cultura us
volem agrair la confiança dipositada en la nostra ciutat per a coordinar
la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (XECE), durant l’etapa actual.

Sr. Gorka Urtaran
Agirre. Alcalde de

Vitoria-Gasteiz

Sra. Estíbaliz Canto
Llorente. Regidora
d’Educació i Cultura

Assumim aquest repte amb il·lusió i responsabilitat, recollint els fruits
del treball exitós dut a terme per les ciutats que ens han precedit, les
quals han contribuït,  totes elles, a crear una forta xarxa de ciutats
compromeses amb l’educació.  Els  governs locals  considerem que la
construcció de la Ciutat Educadora va més enllà de l’educació formal, i
per tant el desenvolupament de l’educació en un sentit ampli també
ens pertoca i ens implica directament. Sens dubte, és un instrument a
favor de la igualtat i la cohesió social, i en aquest sentit, ha de ser un
dels objectius estratègics de l’agenda política dels governs locals.

El nostre repte ara, com a Ciutat Coordinadora, és garantir un òptim
procés de treball que contribueixi a enfortir la XECE i doni resposta a
les noves necessitats detectades en el marc de la Xarxa i de les ciutats
associades.

Els temps que vivim, a causa de la problemàtica generada pel COVID-
19, no són fàcils i ens aboquen a escenaris desconeguts. Però això no
ens ha de frenar per continuar treballant com ho hem fet fins ara. És
per aquest motiu que us volem informar que la Comissió de Seguiment
de la XECE, reunida a Sevilla l’11 de març de 2020, va aprovar la
posada en  marxa  de  les  xarxes  temàtiques que  s’indiquen  a
continuació.

Aquestes xarxes seran coordinades per les ciutats que se citen. Si les circumstàncies
actuals generessin la necessitat de fer petites modificacions respecte a l’espai temporal
habitual de desenvolupament de les xarxes temàtiques, us n’informaríem amb la suficient
antelació. 

Xarxes temàtiques:

1. “Models  de  treball  cooperatius:  re-acció  d’una  Ciutat  Educadora”.  Coordinada  per
Avilés.

2. “Els objectius del desenvolupament sostenible amb la implicació de la infància”. Fase
II. Coordinada per Lleida.

3. “Ciutats igualitàries i lliures de violència de gènere”. Coordinada per Sevilla.

4. “Ciutat Inclusiva, Ciutat Educadora”. Coordinada per Vitoria-Gasteiz.
Us animem a inscriure-us  i a participar activament. Per a fer-ho, heu d’emplenar i enviar
(per  mitjans  electrònics)  el  formulari  corresponent  abans  del  30  d’abril  de  2020
(inclòs).  Donat que el nombre de places disponible a cada xarxa és limitat, agrairem
que  les  ciutats  que  desitgin  participar  en  més  d’una  xarxa  marquin  un  ordre  de
preferència. Això facilitarà la tasca de la Comissió de Seguiment, que serà l’encarregada
de la confirmació de la plaça. 



L’Ajuntament  de  Vitoria-Gasteiz  disposa  del  Servei  Municipal  d’Educació,  que  serà  el
responsable  de  dur  a  terme  totes  les  tasques  tècniques  requerides  per  a  una  bona
coordinació de la XECE durant aquest període. Us convidem a posar-vos en contacte amb
aquest Servei per a qualsevol informació que preciseu, tant respecte de les inscripcions a
les  xarxes  temàtiques  com  sobre  qualsevol  altra  qüestió  relacionada  amb  la  RECE,
mitjançant el correu electrònic: recevg@vitoria-gasteiz.org

Reiterem el nostre agraïment per la confiança dipositada i us traslladem el nostre més
sincer  suporten  aquests  moments  difícils  i  la  força  necessària  per  a  afrontar  les
conseqüències de la COVID-19. 

A Vitoria-Gasteiz, a 14 d’abril de 2020

Sr. Gorka Urtaran Agirre 

Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Sra. Estíbaliz Canto Llorente 

Regidora d’Educació i Cultura

mailto:recevg@vitoria-gasteiz.org

