
 

 

 

 

 

 
ACTES AL VOLTANT DEL DIA INTERNACIONAL 

DE LA CIUTAT EDUCADORA A OLOT. 
En tots aquests actes es farà, d’una manera o altra, referència a aquesta diada 

internacional per tal de promocionar-la i recordar a tothom que Educar és un 
repte de totes i tots. 

 
 
Dimecres 23 i 24 de novembre de 2016 
-Congrés de Fires de Catalunya 
Un punt de trobada del sector firal català i una cita ineludible per a 
totes les fires catalanes. El congrés és un espai d'intercanvi de 
coneixements, idees i al mateix temps de formació per als 
organitzadors públics i privats de les fires catalanes. 
A les 10h a la Sala Torín 
Organitza: FEFIC i Ajuntament d’Olot. 
 
Divendres 25 de novembre de 2016 
-Passeig en bicicleta. 
Com cada darrer divendres de cada més es fa un passeig en 
bicicleta per reivindicar aquest mitjà de transport com a eina per 
millorar la ciutat i la vida de les persones. 
A les 18h30 a la Plaça Major 
Organitza: Massa Crítica Olot 
  
Dilluns, 28 de novembre de 2016 
-IV Jornades de conservació de Flora i Funga 
(28, 29 i 30 de novembre) 
Amb la participació d’experts i professionals en el camp de la 
conservació permetrà avaluar els avenços assolits els darrers anys 
en l’àmbit de la conservació de la flora i la funga a Catalunya. 
A les 9h a la Sala Torín. (presentació) 
Organitza: Fundació d’Estudis Superiors FES. 
 
Dimarts, 29 de novembre de 2016 
-Audició Les quatre estacions. 
Activitat dins els Recursos Educatius per a alumnes de 1r d’ESO. 
A les 11h al Teatre Principal. 
Organitza: IME. 



Dimarts, 29 de novembre de 2016 
-Jornada de Treball Educadores Escoles Bressol Municipal. 
Trobada de treball i formació de les educadores de totes les escoles 
Bressol Municipal. 
A les 17h30 a Escola Bressol de St. Miquel. 
Organitza: IME 
 
Dimecres, 30 de novembre de 2016 
-Trobada Comissió d’Estudiants del Consell Escolar Municipal. 
Jornada de treball i preparació d’activitats dels representants de tots 
els instituts de la ciutat i Besalú. 
A les 16h al PTT-IME. 
Organitza: IME 
 
-Trobada de representants del Consell dels Infants d’Olot. 
Sessió de treball amb els representants de totes les escoles de la 
ciutat, encarregats de recollir les propostes treballades a cada 
classe. 
A les 17h30 al Torín 
Organitza: IME 
 
-Xerrada “Dels anys 900 als 200 abans de Crist” 
A càrrec del catedràtic jubilat de filosofia Joan López i Carrera. La 
xerrada parla d’una etapa vital en la història de la humanitat. 
A les 17h30 a la Sala d’actes de l’IMPO. 
Organitza: Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa. ACUGA 
 
-Presentació del llibre “Els secrets de parlar amb públic” 
Ofereix recomanacions per transmetre seguretat i comunicar 
emoció, planificar un discurs i fer una bona posada en escena, 
centrar-se en els propòsits de la comunicació i aprendre a narra, 
explicar i argumentar millor. 
A les 18h30 a Can Trincheria. 
Organitza: Llibreria Drac i Col·lectiu d’Ensenyants de la Garrotxa. 
 
-Club de lectura fàcil. 
Trobada del Club de Lectura Facil per comentar el llibre Conte de 
Nadal de Charles Dickens. 
A les 19h a la Biblioteca Marià Vayreda 
Organitza: Servei de Català d’Olot-la Garrotxa. 
 
 
 



Dijous, dia 1 de desembre. 
-Taula Rodona. Feminisme 3.0. 
Taula rodona amb Rosa Elvira escriptora, Catalina Sellas 
Presidenta d’Alba, Meius Ferrés de “on són les dones”, Agnès Caro 
feminista i Núria Torrés com a moderadora. 
A les 19h30 a Òmnium Olot 
Organitza Òmnium 
 
Divendres, dia 2 de desembre. 
-Projecció de la pel·lícula Lourder than bombs (filmoteca) 
En essència la pel·lícula mostra que cadascú viu la seva pròpia 
contesa bèl·lica, de vegades sense estar en cap guerra. 
A les 22h als cines Olot. 
Organitza: Cine Club. 


