
 
 
 
Benvolgut/da conciutadà/ana, 
 
 L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant el Departament d’Educació i 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, hem iniciat el camí per a l’elaboració 
del Projecte Educatiu de Ciutat de Sant Boi (PEC).  
 

Un PEC defineix quines són les prioritats educatives del municipi i identifica 
quins principis, quins objectius, quines metodologies i quins programes han de guiar 
l’acció educativa de la ciutat. El Projecte Educatiu de Ciutat traurà a la llum les 
potencialitats educatives de la ciutat i ens ajudarà a conèixer les deficiències de la seva 
realitat així com totes aquelles experiències i accions que poden fer de Sant Boi una 
veritable ciutat educadora amb la complicitat de tota la ciutadania. 
 

El PEC pretén ser una eina que impliqui els ciutadans i ciutadanes en els 
processos d’aprenentatge i transmissió de valors. De la mateixa manera, serà el projecte 
que traçarà les línies d’acció i les estratègies que ens serviran per fer front als nous 
reptes de la societat canviant en la que estem immersos i poder afrontar així, els nous 
reptes en educació, convivència, desigualtat, sostenibilitat, igualtat d’oportunitats, 
inserció laboral i noves tendències comunicatives i de producció econòmica entre 
d’altres. 
 

En aquesta important singladura, la primera fase és la confecció de la diagnosi 
de la realitat educativa del nostre municipi. La voluntat de l’Ajuntament és que la 
confecció del PEC de Sant Boi sigui un procés obert i participatiu a tota la ciutadania, 
donat que els resultats del mateix acabaran revertint en tots nosaltres. 
 

És per això que, com a agent educatiu de la ciutat, ben aviat rebreu una enquesta 
que, un cop contestada i retornada, ens servirà  per començar a perfilar la diagnosi del 
procés i constituir, més endavant, fòrums de discussió que acabaran per conformar les 
futures línies d’actuació. 
 
  Com a element clau de la societat santboiana  que sou, em satisfaria molt poder 
comptar amb la vostra col·laboració i que ens acompanyéssiu en aquest important repte 
que significa el Projecte Educatiu de Sant Boi en el que tothom hem d’estar implicats. 
 
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment, 
 
 
 
 
Luis Pérez Gutiérrez 
Regidor d’Educació i Benestar Social. 


