2018 i 2019 anys de celebracions i participació amb la ciutadania
tarragonina
En aquest curs 2018-2019 i el proper 2019-2020, la Conselleria d’Educació
de l’Ajuntament de Tarragona té molt a celebrar conjuntament amb la
ciutadania tarragonina en relació als nostres infants i joves, i per això
aquest proper 20 de novembre, dia de la celebració de la Convenció dels
Drets dels Infants preparem una festa a la plaça Corsini, una festa especial
doncs commemorem també els 10 anys de la TTE, la Tarja de Transport
Escolar, conjuntament amb l’Empresa Municipal de Transport, que va fer
que a Tarragona els nostres alumnes de P4 a 4rt de la Educació Secundària
Obligatòria tinguin els desplaçaments en autobús gratuït que els hi
garanteix la mobilitat per la nostra ciutat de manera sostenible, segura i
equitativa.
L’aposta per la sostenibilitat i per l’eficiència energètica es va veure
recollida en un estudi sobre el resultat de la tarja i l’impacte en el medi
ambient que va ser reconegut per l’ICAEN ( Institut Català d’Energia) com a
bona pràctica. Les xifres ens ho diuen: una mitjana de 750.000 mobilitats
dels nostres escolars cada any que suposen uns 200.000 euros.
L’any 2019 també serà un any molt especial i per això s’estan preparant tot
un seguit d’esdeveniments; serà l’any dels «30 anys de la convenció dels
drets dels infants», l’any dels «10 anys del

nostre Consell Municipal

d’Infants», i els 25 anys de la nostra «Escola Municipal de Música».
Tarragona com a Ciutat Amiga de la Infància impulsa la participació real de
tots els infants i adolescents. Estem compromesos amb l’acompliment dels
drets dels infants i adolescents d’acord amb la convenció posant especial
atenció en els col·lectius més vulnerables. A tots ells i elles, els i les
escoltem, i els ajudem a que escoltin; els/les mirem i els ajudem a mirar, i a
experimentar per ser creatius/ves i transformar de manera activa la realitat
que els envolta, la seva, la nostra ciutat. Per això és important el
recolzament de les escoles, les famílies i les administracions.

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda
2030 de les Nacions Unides i conjuntament amb Unicef volem posar fi a la
pobresa i a la violència, volem garantir una vida sana i promoure el
benestar, volem aconseguir que la nostra ciutat sigui inclusiva, segura,
resilent i sostenible, volem combatre el canvi climàtic i els seus efectes,
volem promoure una societat justa, pacífica i inclusiva...
I sobretot, com a Conselleria d’Educació,
inclusiva,

equitativa

i

de

qualitat,

volem garantir una educació

volem

promoure

oportunitats

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom des dels 0 anys, doncs com
deia Mandela l’educació és l’arma més poderosa per canviar el món,

i

afegiríem, començant pel propi món, el personal.
Celebrem el que ja hem aconseguit però no deixem d’il·lusionar-nos per
anar millorant cap aquest horitzó 2030 amb els infants i joves com a
prioritat en totes les nostres agendes, deixant sobretot que ells parlin i
actuïn.

