
         

 

Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora: escoltar la ciutat per 
transformar-la, des de la cultura, 
l’educació i la comunitat 
 

Dimecres, 27 de novembre de 2019 
Fabra i Coats - Fàbrica de Creació · Carrer de Sant Adrià, 20 · Barcelona 

PROGRAMA  
9.00 h Recepció de les persones assistents 

9.20 h Benvinguda, a càrrec de Maria Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Lectura de la Declaració del Dia Internacional de Ciutats Educadores 

9.25 h DIÀLEG INSPIRADOR: “Escoltar per transformar  la ciutat, des de la cultura, l’educació 
i la comunitat” a càrrec de Mireia Cívis, mestra i professora de la FPCEE Blanquerna i 
assessora externa del Programa Municipal Barcelona Ciutat Educadora i Lluís Vallvé, 
mestre i director del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu i responsable del 
programes artístics del Consorci d’Educació de Barcelona. 

10.40 h Pausa-cafè 

11.10 h DEBAT D’EXPERIÈNCIES, moderat per Anna Pérez Pagès, periodista cultural. 
Actualment, dirigeix “Àrtic”, magazine cultural de Betevé. 

  Fàbrica de Creació Graner, investigació pedagògica i pràctiques corporals des de la 
dansa i les arts vives. Ariadna Miquel, coordinació de projectes del Graner. 

  Projecte comunitari +Educació Sant Andreu.  Oriol Roca, soci fundador de la 
Cooperativa +Educació. 

  EducArts (Educació, arts i acció social). Ester Bonal, directora artística.   

  Una experiència de Pla Comunitari liderada per l’Escola d’adults: La Verneda.  Bet 
Bàrbara, coordinadora de projectes de la Direcció de Serveis d´Acció Comunitària. 

Torn de preguntes 

12.30 h CONVERSA OBERTA: Joan Subirats, tinent d'alcaldia de l'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat i Anna Pérez Pagès, periodista cultural. 
Torn de preguntes 

13.10 h Comiat de la Jornada i invitació a la Activació de “Playground Scene”  

13.15 h Activació de "Playground Scene", a càrrec de l’artista Laia Estruch del projecte 
Creadors EN RESiDÈNCiA, realitzada l’any 2017 a l'Institut Juan Manuel Zafra, 
conjuntament amb  l’alumnat, docents i mediadors. Presentació de Carles Giner, 
director d'EN RESiDÈNCiA.  L'activació tindrà lloc a l'accés principal de la Fàbrica de 
Creació i del Centre d'Art de Fabra i Coats, on l'obra s'ha instal·lat de forma 
definitiva. Participen l’alumnat, docents i comunitat educativa dels centres educatius 
que es troben en el recinte de la Coats. 

 Cal confirmar l’assistència mitjançant un correu electrònic a:  bcneducadora@bcn.cat 
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