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Dia Internacional de la Ciutat Educadora 
30 de novembre de 2016 

 
 

Per què celebrar un Dia Internacional de la Ciutat Educadora? 

 

Per crear consciència de la importància de l'educació a la ciutat i visibilitzar el 

compromís dels governs locals amb l'educació. 
 

D’aquesta forma pretenem posar en valor i donar a conèixer la tasca que les 

ciutats duen a terme per tal que noves ciutats, entitats ciutadanes, experts i 

representants de la societat civil i del sector privat se sumin al compromís de 

construir ciutats educadores. 
 

L'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores 

(AICE) va acordar celebrar el proper 30 de novembre de 2016 la primera 

edició del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 
 

Amb aquesta celebració global, l'AICE pretén contribuir també a la consecució 

de l'Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda, 

elaborada mitjançant un diàleg sense precedents entre els estats membres de 

les Nacions Unides, els governs locals, la societat civil, el sector privat i altres 

agents, atorga especial importància a les ciutats (Objectiu de Desenvolupament 

Sostenible 11) i a l'educació de qualitat per a tots i al llarg de la vida (ODS4). 

 

Per això, el Comitè Executiu i el Secretariat de l'AICE conviden les ciutats a 

donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de Ciutats 

Educadores mitjançant l'organització d'un programa d'activitats al llarg d'aquest 

dia. 
 

 

Per a què serveix aquesta guia? 
 

Per animar i orientar les ciutats en l'organització d'aquesta celebració. Es tracta 

d'un conjunt de propostes pensades amb vista a crear un entorn que afavoreixi 

la sensibilització ciutadana i la posada en marxa d'accions que promoguin una 

educació de qualitat, inclusiva i al llarg de la vida (ODS4). 
 

Les propostes aquí descrites no pretenen ser prescriptives i poden adaptar-se 

als contextos específics i a les necessitats de ciutats de dimensions i latituds 

diferents. 
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Quan és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora? 

El dia 30 de novembre. Proposem concentrar les activitats en aquesta data per 

commemorar que el 30 de novembre de 1990 va ser proclamada a Barcelona 

la Carta de Ciutats Educadores. 

 

Concentrant les activitats de totes les ciutats en una mateixa data es pretén 

donar visibilitat al caràcter global de l'Associació. 

 

Si per qüestions d'agenda interna, a alguna ciutat, no fos possible organitzar 

les activitats el dia 30 de novembre, recomanem programar-les al llarg de la 

setmana del 28 de novembre al 4 de desembre. 

 

 

On se celebrarà? 

 

Convidem les 480 ciutats de 35 països de 5 continents que avui componen 

l'Associació i en totes aquelles altres que vulguin comprometre’s amb l'educació a 

celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 

 

Per facilitar la participació i implicació de la ciutadania i del màxim nombre possible 

d'agents educadors locals, recomanem organitzar les activitats del Dia en un o més 

espais o equipaments públics accessibles i emblemàtics de la ciutat, com ara, el Palau 

Municipal, places públiques, parcs, seus de districte, equipaments esportius, 

biblioteques, escoles, etc. 

 

 

Qui pot dinamitzar aquesta celebració? 

 

L'èxit de la jornada depèn d'una bona governança, és a dir, del fet 

d'aconseguir implicar el major nombre i diversitat possible d'agents locals. Amb 

això s'aconseguirà una major apropiació, compromís i resultats. Recomanem 

evitar propostes verticals decidides unilateralment, en favor de propostes 

conjuntes i compartides. 

 

L'organització de la jornada pot ser una oportunitat única per donar a conèixer 

el compromís del municipi amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores i 

per revitalitzar-lo. 

 

Els representants del govern local han rebut un mandat democràtic dels seus 

conciutadans i conciutadanes per liderar el desenvolupament local. Per la seva 

proximitat i vinculació amb el territori, tenen un bon coneixement de la realitat 

del municipi. Aquesta celebració és una bona oportunitat per retre compte dels 

avenços, en relació a l'estat de compliment de la Carta de Ciutats Educadores. 
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Per això, és primordial la implicació i participació dels alcaldes i alcaldesses en 

la celebració del Dia Internacional. D'ells i elles depèn aconseguir que els 

diferents departaments del govern local se sumin a la celebració i 

assumeixin com a propis els compromisos continguts a la Carta de Ciutats 

Educadores. 

 

La celebració d’aquest Dia és una oportunitat perquè les diferents àrees o 

departament municipals mostrin els projectes que duen a terme en la línia de la 

Carta de Ciutats Educadores. Això contribueix a la presa de consciència que 

àrees com ara medi ambient, planificació urbana, esport, joventut, cultura, 

protecció civil o hisenda poden tenir també un impacte educatiu i, a la vegada, 

posa en relleu la tasca que porta a terme el municipi als ulls de la ciutadania. 

 

D’altra banda, serà important implicar també la comunitat educativa en la 

celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. L'educació formal 

exerceix un paper clau en la formació en valors i pràctiques de ciutadania 

democràtica, i la perspectiva d'ocupar un lloc a la societat.  

 

En aquells contextos en què sigui possible, es buscarà el suport i la 

col·laboració d'universitats, instituts de recerca i experts. Aquests poden 

col·laborar amb innovació i talent i aportant evidències sobre les ciutats com a 

protagonistes clau en l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 i del seu 

potencial educador. 

 

Les entitats i organitzacions de la societat civil són indispensables en la 

construcció de la Ciutat Educadora. Els governs locals comparteixen la tasca 

d'oferir oportunitats de formació al llarg de la vida amb multiplicitat d'entitats, 

organitzacions, clubs, associacions de caràcter educatiu, esportiva, cultural, 

social, etc. La celebració d'aquesta jornada ofereix una oportunitat única per 

reconèixer i posar en relleu la feina que duen a terme totes aquestes entitats en 

l'àmbit de l'educació no formal i afavorir noves col·laboracions. 

 

Preparar la celebració amb antelació, amb participació ciutadana, permetrà 

comptar amb el suport d'altres entitats i col·lectius i contribuirà a que s'apropiïn 

de la celebració i s'animin a sumar els seus recursos i les seves idees a 

l'agenda d'actes municipals. Això revertirà en una major difusió de la jornada, 

aconseguint, d’aquesta manera, arribar a persones i grups socials que 

normalment no solen participar de les propostes municipals. 
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Quines accions es poden dur a terme? 

 

En aquesta primera edició proposem dur a terme un programa senzill i alhora 

realista. 

 

a) Lectura pública del Manifest per part dels Alcaldes/ses de les Ciutats 

Educadores. 

 

L'Associació vol contribuir al debat sobre com aconseguir una educació de 

qualitat, inclusiva i al llarg de la vida (ODS4) mitjançant un missatge polític 

consolidat, basat en el treball i l'experiència acumulada durant més de 20 anys 

d'existència. 

 

Per a això, s'està elaborant un esborrany del Manifest conjunt dels alcaldes i 

alcaldesses de les ciutats membre en què es reivindica, entre altres qüestions, 

el paper educatiu dels governs locals. Durant el mes de setembre, es farà 

arribar l'esborrany a tots els regidors convidant-los a fer aportacions. Amb això 

es pretén que el Manifest que es doni a conèixer el Dia Internacional compti 

amb el major consens i nombre d'adhesions possible. 

 

b) Organització de conferències, tallers, diàlegs, exposicions. 

 

Animem a les ciutats a organitzar activitats de divulgació de la Carta de Ciutats 

Educadores, conferències sobre el paper educatiu dels governs locals i la 

societat civil, diàlegs sobre el present i el futur del model educatiu de la ciutat, 

tallers de formació per a treballadors públics o representants de la societat civil, 

exposicions sobre l'evolució de l'educació a la ciutat, etc. La jornada pot ser 

també una bona oportunitat per alinear la programació que estava prevista en 

el municipi i analitzar i destacar la seva contribució a la construcció d'una ciutat 

més educadora. 

 

c) Trobada / recepció per a les entitats educadores de la societat civil. 

 

A través d'aquest acte, el govern municipal pot reconèixer i agrair la tasca 

realitzada per les entitats i organitzacions de la societat civil. A més de reforçar 

els llaços de cooperació, pot contribuir a fomentar un major coneixement entre 

aquestes i al sorgiment de noves sinergies. 

 

d) Pacte local per la Ciutat Educadora 

 

Amb l'objectiu de sumar esforços i generar sinèrgies amb la societat civil, hi ha 

la possibilitat de consensuar un Pacte local per la Ciutat Educadora amb els 

diferents agents educatius. A través d’aquest pacte, es podrien establir les 
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prioritats, comprometre agendes i recursos, alinear els objectius del municipi i 

de les entitats, aconseguir una major apropiació del concepte i de les polítiques 

i iniciatives de ciutat educadora i una major co-responsabilitat, i es contribuiria a 

una major sostenibilitat en relació al compromís adquirit. 

 

El llançament del pacte, l'adhesió al mateix o la valoració / renovació del pacte 

existent pot visibilitzar-se en la recepció anteriorment citada. Dependrà de 

l'estadi en què es trobi cada ciutat. 

 

e) Activitats de carrer i en espais oberts. 

 

Es recomana programar activitats de carrer que permetin atreure l'atenció de la 

ciutadania. Això permetrà involucrar més agents tant del sector públic com de 

la societat civil. 

 

• Fira de projectes educadors municipals. 

• Fira d'entitats o jornada de portes obertes i programació d'activitats a les 

respectives seus. 

• Mostra de projectes als / dels centres escolars. 

 

f) Programa lúdico-cultural 

 

En tant que les activitats culturals, esportives i lúdiques poden tenir un paper 

educatiu destacat, es pot pensar en l'organització de concerts, exposicions, 

actuacions teatrals, artístiques, demostracions esportives, de dansa, etc. 

 

Alguns exemples: actuacions de bandes de barris d'atenció prioritària, 

demostracions esportives de persones amb mobilitat reduïda, tallers d'activació 

física per a persones grans, exposicions artístiques intergeneracionals, 

actuacions de teatre de l'oprimit, tallers de reciclatge casolà, etc. 

 

g) Arbre de la Ciutat Educadora 

 

A través d'aquesta acció es pretén convidar la ciutadania a interpel·lar-se sobre 

el seu rol educatiu, sobre el què pot fer per l'educació a la ciutat, conèixer què 

fan altres ciutadans o entitats i, finalment, comprometre’s a dur a terme alguna 

acció a petita escala. Es pot dur a terme en el marc de la fira o en el mateix 

ajuntament, centres escolars, seus de districte, etc. Aquesta activitat es pot 

vincular al Pacte. 

 

h) Accions conjuntes entre diverses ciutats o en el marc d'una Xarxa territorial. 

 

La celebració del Dia Internacional també dóna peu a la posada en marxa  
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d'iniciatives de cooperació intermunicipal, ja sigui a escala nacional, regional o 

internacional. 

 

També és una bona oportunitat per donar a conèixer la Carta de Ciutats 

Educadores i les accions que la ciutat duu a terme, a ciutats agermanades i 

programar iniciatives coincidents amb altres ciutats de l'AICE. 

 

Això pot contribuir a que la difusió de les propostes que es duguin a terme a 

cada ciutat. 

 

i) Accions conjuntes amb altres institucions regionals o plataformes 

locals. 

 

En aquells territoris en què els governs locals no disposen de l'autonomia, 

recursos i competències necessàries per a poder desenvolupar globalment el 

seu compromís amb la Carta de Ciutats Educadores, es pot aprofitar aquesta 

celebració per reclamar reformes que permetin entorns favorables a les 

propostes que assenyala la Carta. 

 

 

Com es pot donar difusió a la celebració  

del Dia Internacional de la Ciutat Educadora? 
 

Per tal d'aconseguir el major impacte possible recomanem que l'estratègia de difusió 

de la jornada compti amb la col·laboració dels actors següents: 

 

Alcaldes/ses 

 

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora constitueix una oportunitat òptima per 

donar visibilitat al lideratge i compromís de les màximes autoritats locals amb 

l'educació. Una participació activa dels alcaldes i alcaldesses en els actes de 

celebració del Dia Internacional atraurà l'atenció dels mitjans de comunicació. 

 

L'AICE ha convidat tots els Alcaldes a enviar un missatge escrit i/o un vídeo de suport 

al Dia Internacional de la Ciutat Educadora, expressant per què consideren necessari 

que la ciutat sigui educadora i destacant la importància del paper educatiu dels 

governs locals. Els animem a utilitzar aquesta tribuna. 

 

Gabinets de comunicació municipal 

 

Els membres del departament de comunicació del seu ajuntament els ajudaran a 

dissenyar i implementar una campanya de difusió adaptada a les característiques i 

interessos del territori. 
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Mitjans de comunicació 

 

Convidem les ciutats a donar a conèixer les activitats que organitzaran amb motiu del 

Dia Internacional als mitjans de comunicació del seu país / regió. 

 

L'organització d'una roda de premsa, la concessió d'entrevistes per part de l'Alcalde/sa 

als diferents mitjans de comunicació, la publicació d'articles o de missatges en vídeo 

poden ser d'ajuda a l'hora de reafirmar el compromís de la ciutat amb l’educació i 

difondre el programa d'actes locals. 

 

Més enllà de les activitats organitzades a cada ciutat, el Dia Internacional de la Ciutat 

Educadora és una celebració compartida per prop de 480 ciutats de 35 països. Aquest 

caràcter global atraurà l'atenció dels mitjans de comunicació. 

 

Organitzacions i associacions d'abast nacional i internacional 

 

Des del Comitè Executiu i el Secretariat de l'AICE s'estan duent a terme accions per 

aconseguir que diverses organitzacions s'adhereixin i atorguin rellevància a aquesta 

celebració. Algunes d'aquestes organitzacions són: ONU-Hàbitat, Unesco, la Comissió 

Europea, l'Organització d'Estats Iberoamericans, Ciutats i Governs Locals Units, 

Metròpolis, així com associacions i federacions de municipis d'aquells països en què hi 

ha ciutats compromeses amb la Carta de ciutats Educadores. 

 

En aquest sentit, s'anima a les ciutats a emprendre accions similars amb 

organitzacions supramunicipals, provincials o estatals que estiguin al seu abast. 

 

Experts - personalitats 

 

Des del Comitè Executiu i el Secretariat de l'AICE s'han enviat invitacions a aquells 

experts que han col·laborat en els congressos i publicacions de l'AICE perquè donin 

suport a la iniciativa, ja sigui a través d’un pronunciament oral o d’un escrit en favor de 

la ciutat educadora. 

 

Animem a les ciutats a dur a terme accions similars convidant personalitats, 

acadèmics, esportistes, empresaris, etc. de la seva comunitat a donar suport a la 

celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Un article d’aquestes 

persones en un diari o un post en una xarxa social, poden contribuir a difondre la 

jornada entre el públic general.  

 

Escoles 

 

La implicació de la comunitat educativa en la preparació de la celebració i una 

bona difusió de la jornada en els centres educatius permetrà donar-la a 

conèixer també entre l'alumnat, les famílies, el professorat, etc. 
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Societat civil 

 

El món associatiu compta amb canals de comunicació propis que permeten 

accedir a grups de persones amb perfils i interessos marcats. 

 

Eines comunicatives que l'AICE posa a disposició dels membres: 

 

Dossier de premsa 

 

Des del Secretariat de l'AICE els enviarem un Dossier de Premsa específic per 

al Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que explicarà el perquè de la 

jornada, el concepte de Ciutat Educadora i el treball de l'Associació 

Internacional de Ciutats Educadores. 

 

Aquesta eina d'informació cohesionada podrà ser utilitzada tant pels canals de 

comunicació municipals com pels mitjans de comunicació dels respectius 

territoris. 

 

Vídeos de Ciutats Educadores 

 

L'AICE compta amb dos vídeos que introdueixen el concepte de les Ciutats 

Educadores de forma senzilla, concisa i comprensible per a tots els públics. 

Pots consultar-los a https://youtu.be/LsmBlxJqV_8 i 

https://youtu.be/qySZwtTosp8 

 

Recomanem a aquells interessats en tenir una versió del vídeo en alta 

resolució que es posin en contacte amb el Secretariat. 

 

Logotip de Ciutat Educadora 

 

L'Associació facilitarà a totes i cadascuna de les ciutats membre el logotip de 

l'Associació personalitzat amb la llegenda "Nom de la Ciutat + Ciutat 

Educadora" perquè el puguin incorporar als diferents elements comunicatius 

que decideixin publicar (fullets informatius, programes de mà, punts de llibre, 

banners, etc.) amb motiu de la jornada. 

 

Cartell del Dia Internacional: 

 

L'Associació facilitarà a les ciutats membre una proposta de cartell per al Dia 

Internacional per tal d’associar-lo al programa d'actes i/o d’identificar aquell lloc 

o llocs on es duguin a terme actuacions relatives a la celebració del Dia 

Internacional. L'arxiu s'oferirà obert perquè les ciutats puguin adaptar-lo a la 

seva conveniència. 

 

https://youtu.be/LsmBlxJqV_8
https://youtu.be/qySZwtTosp8
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Proposta d'accions comunicatives a portar a terme per les ciutats: 

 

•  Realització de rodes de premsa. 

• Publicació de notícies / reportatges / anuncis publicitaris en els diferents 

canals de comunicació amb què compta la ciutat (Portal, diari, tv, ràdios locals, 

etc.) o en els mitjans de comunicació locals. 

• Realització d'entrevistes en mitjans de comunicació locals. 

• Publicació de missatges a les Xarxes Socials: 

Utilització dels hashtags #DiaCiutatEducadora, #EducatingCities 

#CiutatEducadora i/o #CiutatsEducadores a les xarxes socials (Twitter, 

Instagram, Facebook, etc.) a l'hora de difondre les activitats de la ciutat amb 

motiu del Dia Internacional. 

La utilització d'un mateix hashtag en diverses plataformes socials per un gran 

nombre d'usuaris / ciutats permetrà que les celebracions del dia 30 

s’encavalquin, reforçant la sensació que és una celebració compartida de forma 

global. 

• Disseny i impressió d'elements comunicatius diversos de petit format (fullets, 

revistes, flyers, programes de mà, etc.) o de gran format (cartells, banners, 

anuncis publicitaris, etc.). 

 

 

Agenda Global d'actes de celebració del Dia Internacional 

 
Per tal de poder difondre l'agenda global d'actes del Dia Internacional de la Ciutat 

Educadora, que es publicarà en els diferents canals de comunicació de l'AICE, 

sol·licitem a les ciutats interessades en organitzar actes que ho comuniquin al 

Secretariat de l'AICE abans de l'1 de novembre, mitjançant el formulari on-line que 

trobareu a https://goo.gl/VeAq4Z  

 

Per a més informació contacti amb el Secretariat de l'AICE (edcities@bcn.cat)  

 

 

Memòria de celebració del  

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 

 

Transcorreguda la jornada, ens agradaria rebre informació sobre l'impacte que 

ha tingut al municipi i en els mitjans de comunicació. En aquest sentit, els 

agrairíem que ens remetin una selecció d'imatges, notícies aparegudes en els 

mitjans de comunicació, vídeos, etc. També ens agradaria rebre les seves 

idees i propostes per a futures edicions. 

 

https://goo.gl/VeAq4Z
mailto:edcities@bcn.cat

