2a Jornada de la

Xarxa de Ciutats Educadores
de les Comarques Gironines (XCECG)
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Teatre Cinema Comtal de Ripoll
PRESENTACIÓ
El dia 30 de novembre és el Dia Internacional de les
Ciutats Educadores. En el marc de celebració d’aquesta
efemèride celebrem avui, 27 de novembre, la 2ª Jornada
anual de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG). Enguany Ripoll n’ha assumit la
coordinació, agafant el relleu de l’any passat a la ciutat
de Girona.
Ser membres de l’AICE ens dóna l’oportunitat d’aprendre i compartir experiències amb d’altres ciutats culturalment i social diferents a nosaltres. Els municipis que
formem part de la XCECG compartim, també, la riquesa i
benefici que comporta poder-ho fer amb ciutats, pobles
i viles, territorialment més properes i més afins.
Proclamem i posem en relleu la importància de l’educació a la ciutat. Treballem perquè l’educació sigui l’eix
transversal de totes les polítiques socials; entenent
que és un procés integral que ha d’implicar a tota la
ciutadania. En qualsevol lloc i en qualsevol moment del
seu cicle vital.

PROGRAMA
9.00 – 9.30h

Arribada i entrega de credencials. Teatre Cinema Comtal de Ripoll (C. dels Pirineus, 8)

9.30 – 9.45h

Presentació de la Jornada

9.45 – 10.30h

«Ciutat educadora, ciutadania en plenitud» a càrrec de Joan Manel del Pozo,
Filòsof, Síndic de la Universitat de Girona, Exconseller d'Educació i
Universitats i Exregidor d'Educació de Girona,

10.30 – 11.15h

«Ciutats educadores. Compromeses amb l’esperança.
La petjada que volem deixar al món», a càrrec de Montse Jiménez, professora i
formadora. Coautora amb Eva Bach del projecte Comunicació Educativa amb Cor.

11.15 – 12.15h

Pausa cafè i Espai d’intercanvi d’experiències

12.15 – 13.15h
Taules de participació
Espai 1 (Museu Etnogràfic de Ripoll) adreçat als municipis membres de la
Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques Gironines (XCECG):
- Reunió anual de la XCECG
Espai 2 (Biblioteca Municipal Lambert Mata) adreçat a representants dels
municipis interessats a impulsar el projecte de Ciutat Educadora:
- Presentació de les xarxes de ciutats educadores a càrrec de l’AICE

13.30 – 14.00h

Presentació de la ciutat coordinadora de la XCECG 2019 i
cloenda institucional de la jornada.

Col·laboren:

Inscripcions en línia
Del 9 al 23 de novembre

Per a més informació:
comunicacio@ajripoll.cat
www.ripoll.cat

