
        
  

 
 

 

 

 

 

 
 

Dia internacional de la 
Ciutat Educadora: 
mitjans audiovisuals per 
a la transformació social  
 
Divendres, 30 de novembre  
Auditori Pati Manning  
Montalegre, 7 · Barcelona 
 

 

PROGRAMA 

 

9.15 h Recepció de les persones assistents 

9.30 h Vídeo de salutació institucional, a càrrec d’Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona i presidenta de l’Associació Internacional Ciutats 
Educadores. 

9.35 h Benvinguda, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat 
d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. 

9:50 h Conferència: “Un món per explicar”, a càrrec de Laia Servera, 
directora de l’informatiu de TV3 InfoK. Presentació a càrrec de Pilar 
Lleonart, Barcelona Ciutat Educadora. 

11 h Pausa-cafè. Interpretació, per part dels alumnes de 4rt i 5è de 
primària del Col·legi Sagrada Família Avinyó, de la Cançó del  Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora. 

11.30 h “Teixint experiències”. Taula rodona amb projectes de Barcelona i 
Nicaragua. 

 Projecte Club Infantil de niños comunicadores de Nicaragua: A 
partir de programes de ràdio i televisió, un grup de petits 
periodistes denuncien la vulneració dels drets dels nens i nenes 
de la seva comunitat a Nicaragua. Una iniciativa de l’ONG Educo i 
el Club Infantil. 

  Projecte de la Xarxa dels Drets dels Infants amb Betevé: espais 
de participació d’infants a la ràdio, la televisió i la web. Projecte 
d’Aprenentatge i Servei de difusió dels Drets dels Infants en 
diferents formats audiovisuals realitzats per nois i noies. 

 Projecte PRISMA – Navas en acció.  Un espai de comunicació i 
participació per visibilitzar els temes i interessos de joves i 
adolescents. Realitzen projectes audiovisuals per promoure 
l’acció comunitària a través de la trobada, el debat i el diàleg 
col·lectiu. Una iniciativa de l’Associació  Cultural El Parlante, PDC 
Navas i  Plataforma Social Salesians Sant Jordi-PES Navas.  

 Dinamitza:  Organització Ruido Photo 

13 h Cloenda. 

 
 

Cal confirmar l’assistència mitjançant un correu electrònic 
a:  bcneducadora@bcn.cat 

http://placomunitarinavas.org/el-pla-comunitari/
http://placomunitarinavas.org/el-pla-comunitari/
http://www.salesianssantjordi.org/index.php?lang=es-es

