SALT, CIUTAT EDUCADORA

En el Ple Municipal de data 20 de desembre de 1999, l'Ajuntament de Salt va acordar l'adhesió a
l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, acceptant els principis bàsics de la carta de la
Declaració de Barcelona de 1990.
Amb aquesta adhesió, Salt s'incorpora a l'Associació Internacional permetent així un intercanvi
d'experiències concretes amb d'altres ciutats de tot el món, i exercint amb la màxima eficàcia
possible les competències municipals en matèria d'educació.
La Carta de les Ciutats Educadores recull els principis que conformen l'impuls educatiu de les
ciutats, que ha de permetre la promoció i el desenvolupament de la seva ciutadania, la cooperació
entre diferents ciutats, el foment i l'intercanvi d'experiències, el suport mutu a projectes diversos i
arrelats a cada territori i la inversió en forma de cooperació directa o com intermediaris
d'organismes internacionals.
Aquesta Carta, com no podia ser d'altra manera, es fonamenta en la Declaració Universal de
Drets Humans (1948) i en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990), entre
d'altres.
El dret a l'educació i el dret en sí mateix a la ciutat educadora és una garantia dels prinicipis
d'igualtat entre totes les persones, de justícia social i d'equilibri territorial. Tot això accentua la
responsabilitat dels governs locals en el sentit de desenvolupar totes les potencialitats educatives
que acull la ciutat.
Des d'aquest punt de partida, doncs, SALT promou el coneixement, l'aprenentatge i la llengua com
a element integrador i factor de cohesió entre les persones que conformen la nostra ciutadania. En
aquest sentit també fomenta la participació ciutadana des d'una perspectiva crítica i
corresponsable, tal com recullen els principis bàsics de la Carta de Ciutats Educadores.
Des de l'any 2016, Salt també forma part integrant de la Xarxa de Ciutats Educadores de les
comarques gironines, a partir d'una iniciativa sorgida d'entre algunes de les ciutats de les
comarques gironines que ja formen part de l'Associació Internacional.

