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logia que actualitza el codi d’actuació professional i estudia les possibles queixes de pràc-

tiques incorrectes. 

Els pedagogs i pedagogues es fan responsables personalment d’una actuació pro-

fessional en els camps de l’educació escolar, educació comunitària i educació social, de la 

formació professional i laboral, de la pedagogia familiar i de la mediació. L’acció col·legiada 

és una garantia social que els ciutadans han de conèixer per a decidir entre les diverses 

ofertes de serveis educatius i d’orientació que s’ofereixen en una societat lliure però també 

de consum. Per mitjà del codi de deontologia, els pedagogs es comprometen a actuar amb 

independència, defugint la subordinació a interessos comercials, a pressions polítiques o 

a actuar per interès de fama (Copec, 2013). Els professionals són retribuïts per un vincle 

laboral amb institucions públiques o privades, o amb càrrec als ciutadans si ofereixen 

serveis directes, segons les tarifes convingudes. Les opinions i les valoracions dels usuaris 

de serveis pedagògics han de ser escoltades i considerades. 

Barcelona, 14 de juny de 2017

Adhesió de l’IEC al Manifest de suport ciutadà a la candidatura 
de Barcelona per a l’Agència Europea del Medicament (EMA) 

B arcelona vol ser la nova seu de l’Agència Europea de Medicaments.

Les entitats i organitzacions socials, econòmiques i culturals, així com 

professionals de múltiples sectors, representants tots ells de la societat civil, signem aquest 

manifest per expressar el nostre total suport a la candidatura de l’EMA presentada i de-

fensada pel govern d’Espanya.

Agraïm l’esperit de col·laboració que estan tenint tant el govern d’Espanya, com 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar conjuntament la 

candidatura.

Nosaltres, en representació de la societat civil, volem sumar el nostre esforç i suport 

per aconseguir que Barcelona es converteixi en la nova capital europea del medicament.

L’Agència Europea de Medicaments veurà reforçada, a Barcelona, la seva missió 

de garantir la salut i el benestar de tots els ciutadans europeus, perquè la ciutat compleix 

amb els requisits i garanties per desenvolupar aquest projecte.

L’experiència i la capacitat de Barcelona permeten assegurar que el canvi d’ubica-

ció de l’agència serà àgil i eficaç, i es portarà a terme en les millors condicions per a la 

continuïtat dels programes i projectes actualment en marxa. A més, el seu potencial cien-
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tífic, tecnològic i industrial subratllen l’atractiu necessari per a la retenció de talent i 

l’excel·lència científica.

Barcelona és avui el principal pol de recerca del sud d’Europa. Compta amb una 

àmplia xarxa d’institucions, universitats i centres de recerca biomèdica, hospitalària i 

tecnològica del més alt nivell. Aquesta fortalesa científica constitueix una de les principals 

raons que Espanya sigui el segon país europeu en nombre d’assajos clínics de teràpies 

avançades, amb un gran creixement en la darrera dècada. Barcelona disposa, a més, d’un 

consolidat ecosistema de tecnologies de la informació i de la comunicació.

L’àrea metropolitana de Barcelona avui dia està perfectament connectada amb 

totes les grans ciutats europees gràcies a un aeroport en constant creixement, una xarxa 

ferroviària d’alta velocitat i un dels centres portuaris i logístics més importants del món.

Barcelona, com a ciutat productiva i turística, té una àmplia oferta hotelera, capaç 

d’acollir més de 19,5 milions de pernoctacions anuals.

Barcelona s’ofereix, segura de tenir l’energia, la determinació i les condicions ob-

jectives per garantir una relocalització òptima de les activitats de l’agència, dels seus 

treballadors i de les seves famílies. Aquí podran gaudir d’una alta qualitat de vida, un dels 

millors sistemes de salut públics del món i una oferta escolar internacional molt completa.

Vint-i-cinc anys després d’organitzar uns dels millors Jocs Olímpics de la història, 

Barcelona vol ser i pot ser una gran seu per a l’Agència Europea de Medicaments. I ho 

serà, perquè la voluntat i el compromís europeus de les institucions i de la ciutadania s’han 

expressat sempre de manera incontestable; perquè la il·lusió i el convenciment amb què 

la ciutat ha afrontat grans reptes i projectes l’avalen; i perquè compta amb el màxim suport 

institucional, civil i social.

Els signants d’aquest manifest volem que Barcelona sigui la nova llar de l’EMA.

Barcelona, 30 de juny de 2017
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