
Cardona, una vila basada en l’EDUCACIÓ

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET UNIVERSAL

L’educació és un dret universal. Per tant, en cap cas pot dependre de l’estatus econòmic de les persones, ni 
de la seva edad o condició, com lamentablement avui continua passant al nostre món.

L’educació ha de ser un dret fonamental i garantit i el nostre poble, ha de trobar totes les vies 
i fer tots els esforços per fer que totes, absolutament totes les persones puguin gaudir de l’experiència 
inal·lienable d’aprendre.

Hem de ser un referent de model educatiu, tant en la transferència de coneixement, com en la creació 
de coneixement compartit, on tothom tingui el lloc que li correspon simplement per ser persona, única i 
irrepetible.

QUÈ ÉS EDUCACIÓ PER A NOSALTRES?

Per a nosaltres, educar és CUIDAR i vetllar per cada persona.

L’educació ha de servir per desvetllar els dons de cada persona i ajudar a desenvolupar-los en tots els seus 
potencials.

L’eduació ha de tenir un component descobridor de cada individu, que faci treure de cada persona el millor 
de sí mateixa.

L’educació s’ha de basar en el reconeixement de les diferències de cada persona i posar-les en valor, per 
així entendre la diversitat com la base del talent col·lectiu.

L’eduació s’ha de basar en el reconeixement incondicional de les persones, com a éssers únics, valuosos i 
irrepetibles.

EDUCAR I ACOLLIDA

Els humans som éssers socials, que necessitem viure en comunitats pacífiques i de qualitat. I entenem per 
qualitat una societat que acull generosament a tothom. Cal que eduquem en valors i en l’ètica compartida, 
les quals ens encaminaran vers una CONVIVÈNCIA saludable per a totes i a tots.

EDUCAR I MADURESA

L’alçada d’un poble no es mesura segons la seva economia o els seus monuments, sinó a través de 
l’educació vers els seus fills. Només una comunitat que educa pot madurar. Només una comunitat que 
garanteix una educació excel·lent per a totes i tots, pot dir que cuida i vetlla dels seus.
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El dia que cuidem i invertim en educació, tant com ho fem en la construcció de trens d’alta velocitat, coets 
espacials i armament, podrem dir que som una comunitat madura.

EDUCAR I I INTEGRACIÓ SOCIAL

Creiem que l’educació de qualitat fomenta la INTEGRACIÓ social i una conviència de qualitat, a 
través del reconeixement a cada persona.

EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT COCREAT

A través de l’educació de qualitat i compartida, podem arribar a la intel·ligència col·lectiva, la qual ens inte-
gra i ens cohesiona construint i elaborant el coneixement entre totes i tots.

Cal esborrar les barreres entre els posseïdors del coneixement i els que no el tenen. Un nou model educa-
tiu ha de democratitzar el coneixement definint nous rols sòcio-educatius. Aquests nous rols han de tenir 
present que l’home, no solament és una tassa buida que cal omplir d’informació, sinó que és un obrador de 
creació i coneixement, que cal reconèixer i obrar.

L’educació ha de poder integrar a les persones en rols actius i proactius a l’hora d’aprendre. Les persones 
han de deixar de ser uns mers espectadors o receptors d’informació i han d’assumir el rol de proganistes 
de l’aprenentatge, participant activament en la CO-CREACIÓ del coneixement.

EDUCACIÓ I COOPERACIÓ

Creiem que la cooperació és una mancança social, que ha comportat seriosos problemes al llarg de la 
història. Cal incidir amb determinació en una educació que ajudi a aprendre els valors necessaris per a la 
cooperació social sincera, si volem tenir un futur millor. La cooperació va ser la base del nostre origen i 
serà el nostre únic futur.

Una societat que coopera camina cap a la maduresa.

Us proposem aquestes frases, que ens han inspirat a l’hora d’escriure aquest capítol:

“Sabem el som, però no pas el podríem arribar a ser”

“L’educació consisteix a ensenyar, no el que hem de pensar, sinó a pensar”

“On hi ha educació, no hi ha classes, només persones”
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