
30N DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT EDUCADORA

El pròxim dilluns, dia 30 de novembre, és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Enguany
celebrem el 30 Aniversari  de la proclamació de la Carta de les Ciutats Educadores. El lema
d’aquesta edició és «30 anys transformant persones i ciutats per un món millor».

Celebrem diverses efemèrides molt pròximes i l’Ajuntament d’Alcoi organitza actes al voltant del
Dia  Universal  de la  Infància,  del  Dia Internacional  per  l'Eliminació de la  Violència contra  les
Dones, del Dia Internacional de la Diversitat Funcional i del Dia Internacional dels Drets Humans.

El dia 20 de novembre Alcoi s’ha il·luminat de blau per a commemorar el 31 aniversari de la
Convenció dels Drets dels xiquets i les xiquetes. El dia 21 s’ha celebrat la trobada virtual dels
Consells d’Infància de la Comunitat Valenciana. 

Del 17 al 30 de novembre s’està promocionant la campanya «Fer visible l’invisible», amb motiu
del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, a més d’altres activitats de
sensibilització.  El  dia  25,  davant  de l’Ajuntament,  hi  haurà  una taula  informativa,  lectura  del
manifest i homenatge a les dones assassinades i menors en 2020.

Durant el mes de novembre estem fent difusió en xarxes socials dels vídeos dels aprenentatges
de les ciutats educadores al llarg dels 30 anys.

Durant la setmana del 23 al 27 de novembre:

• Es  publica  al  web  de  l'Ajuntament  i  a  les  xarxes  socials  la  nova  Carta  de  Ciutats
Educadores, el vídeo resum de l’AICE i el vídeo promocional "Alcoi, Ciutat Educadora”.
L’objectiu és difondre entre la ciutadania els principis d’una Ciutat Educadora.

• S’ha enviat als centres educatius la nova Carta, l’origami, el vídeo resum de l’AICE i el
vídeo promocional "Alcoi, Ciutat Educadora”. La finalitat és que l’alumnat entenga què
és una ciutat educadora, la importància de la Carta i els valors que promou.

El dia 30 de novembre:

• A les 12 h, des de l’Ajuntament, hi haurà un acte institucional per part de l’alcalde d’Alcoi
per a commemorar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora i el 30 Aniversari de la
Carta. L’acte es retransmetrà en mitjans de comunicació i xarxes socials.

• Programa-tertúlia  en  Ràdio  Alcoi  Cadena  SER  i  Cope  Alcoi  en  què  es  parlarà  del
concepte, objectius i tasques de les Ciutats Educadores. Amb el regidor d’Educació i
altres persones invitades.

A causa de la situació d’emergència sanitària actual, les activitats presencials previstes s’ajornen
fins que es normalitze la situació.


