
Dia internacional de la 

Ciutat 
Educadora 2017
El Dret a la Ciutat Educadora: volem una ciutat en què prevalgui la 
inclusió i la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, 
la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, la promoció 
d’un estil de vida saludable i sostenible, la planificació d’una ciutat accessible i 
interconnectada, la cooperació, la pau, etc. Principis, tots ells, recollits en la Carta 
de Ciutats Educadores

HORA DEL CONTE

Biblioteca Lambert Mata «Contes amb valors» a càrrec de Carme Brugarola.
Dijous 30 novembre a les 18 h.
Durant tota la setmana al vestíbul de la biblioteca «Viure i conviure: recull de llibres amb valors». 

EMBUSTIADA EDUCADORA, NECESSITEM LA TEVA OPINIÓ

Els representants del Consistori Infantil i els Espais Lúdics recolliran l’opinió dels ciutadans en tot allò 
que cal millorar a Ripoll i també tot allò que és bo i encertat.
Dos punts de recollida, a davant la Biblioteca Lambert Mata i a la plaça Sant Eudald.
Dijous 30 de novembre de 17.30 a 19 h.

PASSEIG EDUCATIU

Recorregut a la recerca d’imatges i escenes que es considerin educadores mitjançant qualsevol mena de 
dispositius que permetin fer fotografies (mòbils, tabletes, càmera fotogràfica…).
Posteriorment es recolliran a les xarxes socials.
Cal inscripció prèvia als Punts Òmnia Eudald Graells, Casal Cívic la Devesa del Pla o a Ripoll 60.
Hora d’inici: a les 11 h al Punt Òmnia de la Devesa del Pla.
Dijous 30 de novembre d’11 a 13 h.

TALLER INTERGENERACIONAL D’SMARTPHONES

Al Punt Òmnia Eudald Graells. Cal que tothom porti el seu smartphone.
Cal inscripció prèvia als Punts Òmnia Eudald Graells, Casal Cívic la Devesa del Pla o a Ripoll 60.
Dijous 30 de novembre de 16 a 17.30 h.

EXPOSICIÓ DEL MÓN ÀRAB «NOS[ALTRES]»

Casal Cívic la Devesa del Pla.
A càrrec de Silvia Romeu, presidenta de la Fundació sociocultural ATLAS i M. Dolors Vilalta, Regidora de 
Seguretat Ciutadana, Convivència i Participació.
Inauguració dijous 30 de novembre a les 19 h. Es podrà visitar fins al 22 de desembre.

ALUMNES DEL MÓN DEL CFA RIPOLLÈS

Centre de Formació d’adults Ripollès CFA.
Recull d’experiències de diversos alumnes del CFA procedents de diversos punts del món.
Es pot visitar en horaris d’obertura del Centre.
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