
Dia Internacional de 
la Ciutat Educadora

Acte de celebració: 10.30 h | Plaça del Vi

30 DE NOVEMBRE DE 2019

Escoltar la ciutat
per transformar-la

470 ciutats d’arreu del món
estem convidades a celebrar-ho

Us hi esperem!



Programa de l’acte:

Enguany, aquest acte vol donar veu al col·lectiu de joves 
migrants sols que viuen a la ciutat 

• Presentació del projecte The Dreamers

• Lectura de la declaració del Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora a càrrec de l’alcaldessa de Girona

El cor La SalleSona acompanyarà l’acte amb la interpretació 
de tres peces del seu repertori.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del  
dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal 
dels Drets Humans de 1948.

L’any 1990 Girona va formalitzar el seu compromís amb el model 
de ciutat educadora.

A la Carta de Ciutats Educadores s’advoca per un model de ciutat 
que supera les funcions tradicionals relacionades amb la simple 
prestació de serveis (econòmics, socials o de gestió de recursos) 
per plantejar, a més, solucions als desafiaments globals del nostre 
temps que es manifesten en l’àmbit local.

Aquests desafiaments no poden abordar-se mitjançant solucions 
unilaterals i simples, sinó que requereixen l’articulació d’espais 
que acceptin la contradicció i que proposin processos de 
coneixement, diàleg i participació com el camí idoni per conviure 
en i amb la incertesa pròpia de la nostra època.

Així doncs, escoltar la ciutat és un camí de doble sentit que ha de 
ser transitat tant pels governs locals com pels agents socials de la 
ciutat (societat civil organitzada, sector privat, autoritats 
públiques, ciutadania, etc.) en un anar i venir constant, 
participatiu i inclusiu. Recórrer aquest camí permet reforçar els 
vincles comunitaris, enfortir el sentiment de pertinença i 
assegurar que totes les parts contribueixen activament a la 
co-construcció de la Ciutat Educadora, des de les respectives 
responsabilitats.    

La ciutat de Girona participa en la celebració i proposa 
esdeveniments o activitats que donen visibilitat a aquest 
compromís d’escoltar la ciutat, incorporar les diverses veus i obrir 
espais de construcció democràtica i participativa.

#GironaEducadora
www.girona.cat/ciutateducadora
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