
1a Jornada de la 
Xarxa de Ciutats Educadores 
de les Comarques Gironines

(XCECG)

PRESENTACIÓ
Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal 
de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les 
actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, 
cultura, esport, etc. Perquè entenem l'educació com un procés integral 
que ha d'implicar tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol 
moment del seu cicle vital.
La Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines té com a 
objectiu compartir i intercanviar experiències amb la resta de municipis 
del territori.

Dimecres 29 de novembre de 2017
Biblioteca Carles Rahola de Girona



9.00 h  
Presentació de la jornada

9.30 - 11.30 h
Taula rodona (ACTE OBERT AL PÚBLIC)

“La ciutat canvia les persones o les persones canvien la ciutat?”
- Francesc Grau, consultor de comunicació digital
- Angélica Sátiro, doctora en Pedagogia
- Mohamed El Amrani, comunicador i activista social
- Francesc Cayuela, director d’empresa i president d’entitat esportiva

Modera la taula: Milagros Pérez Oliva, periodista

11.30 - 12.00 h
PAUSA-CAFÈ, a càrrec dels alumnes del PFI de Salt

12.00 - 13.15 h
Espais de trobada (2 espais simultanis)

Espai 1 adreçat als municipis membres de la Xarxa de Ciutats Educadores de les 
Comarques Gironines (XCECG):
 - Reunió anual de la XCECG.

Espai 2 adreçat a persones dels municipis interessats a impulsar el projecte de 
Ciutat Educadora:
 - Presentació de les xarxes de Ciutats Educadores
 - Presentació d’una experiència d’una ciutat

13.15 - 13.30 h
Presentació de la ciutat coordinadora de la XCECG 2018

13.30 – 13.45 h          
Cloenda institucional de la jornada 

Per a més informació:
www.girona.cat/ciutateducadora
educacio@ajgirona.cat - Tel.: 972 419 403

Hi col·labora:

www.girona.cat/ciutateducadora

PROGRAMA

Inscripcions en línia
Del 15 al 24 de novembre de 2017  
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http://www2.girona.cat/ca/ciutateducadora/inscripcions

