
 
 

“SPM, CIUTAT EDUCADORA, DE PAU I D’OPORTUNITATS” 

Aquest any, sota el lema proposat per l’Associació Internacional de Ciutats 

Educadores, ciutats de PAU i D’OPORTUNITATS, motivat per el moment actual 

d’inestabilitat política i d’incertes mundials, Santa Perpètua ha volgut sumar, i s’ha 

elaborat un programa  conjunt per commemorar el dia internacional de les ciutats 

educadores, el dia internacional del voluntariat i el dia internacional de la diversitat 

funcional, d’aquesta manera durant unes dues setmanes s’han organitzat activitats i 

actes relacionats amb aquests àmbits, l’educació, el voluntariat i la diversitat funcional. 

 

ACTIVITATS CELEBRACIÓ 30 NOVEMBRE de 2022 

Les activitats i tallers programats són els proposats per l’Associació Internacional de 

Ciutats Educadores adreçades a la ciutadania per treballar de manera lúdica alguns 

valors i accions vinculats als principis de la Carta de Ciutats Educadores 

Activitat 1.- TALLER DE L’ORIGAMI, “JO EM COMPROMETO”. 

Els dies previs a la celebració del dia internacional de les ciutats educadores, 30 

novembre, uns 150 nens i nenes de 6 a 12 anys del PAE de la regidoria 

d’Educació, programa d’acompanyament educatiu, i del servei socioeducatiu de 

Serveis Socials han realitzat el taller de l’origami. 

L’origami (joc de papiroflèxia) «Jo em comprometo» recull 8 accions a l’abast dels 

més petits i petites per treballar la bona convivència i la cura de les nostres 

ciutats. De forma lúdica, aquest material permet reflexionar al voltant del 

compromís ciutadà dels nens i nenes per contribuir a generar Ciutats Educadores.  

Clika aquí origami 

El taller de construcció de l’origami facilitarà un diàleg-debat entre els nens i 

nenes per tractar el tema de la bona convivència i la cura de les nostres ciutats. 

 

Activitat 2.- TALLER DEL JOC DE “MEMORY” D’OPOSATS DE LA CIUTAT 

EDUCADORA. 

El 22, 23, 29 i 30 de novembre unes 20 persones grans de l’activitat “ACTIVA LA 

TEVA MENT” que organitza Serveis Social i la xarxa de centre cívics han realitzat 

el taller de construcció del JOC DE MEMORY. 

 

 

https://www.edcities.org/dia-internacional-2022/wp-content/uploads/sites/79/2018/11/A4_comecocos_AICE_CAT.pdf


 
Aquest joc  fomentarà entre les persones grans que participin en un diàleg sobre els 

valors que transmeten les cartes, si es donen o no a la ciutat, i sobre com podríem 

millorar l’entorn, la salut, el medi ambient, les relacions interpersonals, etc. 

L’objectiu principal d’aquest joc és incitar a la reflexió sobre quines mesures i 

actuacions podríem emprendre individualment i col·lectivament per millorar la qualitat 

de vida i fomentar una bona convivència al municipi. 

 

30 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES: 

ACTIVITAT INTERGENERACIONAL i LECTURA DEL MANIFEST 

TALLER JOC DEL MEMORY. La realització del taller es farà conjuntament entre 

les persones grans que participen de l’activitat “ACTIVA LA TEMA MENT!” i els 

adolescents de 1r d’ESO de l’Institut Rovira-Forns del grup del PAE. Facilitant un 

debat intergeneracional sobre els valors que transmeten les cartes, si es donen o 

no a la ciutat, i sobre com podríem millorar l’entorn, la salut, el medi ambient, les 

relacions interpersonals, etc...la bona convivència i la cura de les nostres ciutats. 

En aquest marc l’alcaldessa i el regidor d’educació faran la lectura del manifest.  

Lloc : Centre Cívic La Rambla. 

Horari del taller: de 17:15 a 18:45h. 

Lectura del manifest: 18h. 

 

 

 


