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El 27 d’abril participen en una taula rodona sobre la ciutat i l’educació

Carles Capdevila i Najat el Hachmi fan
costat al projecte educatiu de Sant Boi
La feina de

Sant Boi és i vol ser una
ciutat educadora. Des de fa
anys, l’Ajuntament treballa
per a aquest objectiu. El
marc de referència és el
Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), una mena de ‘llibre
de ruta’ sobre el futur de
l’educació local entesa en
un sentit ampli (no només
educa l’escola). Per donar
a conèixer aquesta feina
i promoure’n el debat i
la reflexió, el 27 d’abril
tindrà lloc a Can Massallera
(18 hores) una trobada
oberta a la participació de
les famílies i de totes les
persones interessades en el
tema. L’activitat principal
de la trobada serà una
taula rodona en què el
periodista Carles Capdevila i
l’escriptora Najat el Hachmi
dialogaran amb el públic
assistent.

Sant Boi
com a ciutat
educadora és
una referència

Carles Capdevila condueix a Catalunya Ràdio el programa Eduqueu
les criatures. Najat el Hachmi va
guanyar el Premi Ramon Llull
2008 amb la novel.la L’últim patriarca. Tots dos parlaran sobre
les funcions de la ciutat com a
espai educador
La jornada del 27 d’abril s’inscriu
en el Fòrum Educatiu Local, un
àmbit permanent per a la difusió
del Projecte Educatiu de Ciutat.
Altres iniciatives previstes són
l’edició d’un catàleg de totes les

activitats educadores i formatives
que es fan a Sant Boi i una exposició itinerant que, del 14 al 23
d’abril, recorrerà diferents espais
públics de la ciutat.
El Fòrum Educatiu Local tindrà
continuïtat mitjançant dues
jornades tècniques adreçades
a col.lectius específics (professionals de l’ensenyament i empreses
i comerços) i tres jornades temàtiques sobre l’etapa 0-3 anys,
sobre convivència i civisme i sobre
educació permanent.

Sant Boi, una referència
La feina de Sant Boi com a ciutat
educadora és una referència per a
altres municipis i institucions. La
Diputació hi celebrarà la trobada
trimestral de la xarxa de ciutats
amb PEC de la província de Barcelona (30 d’abril). Una delegació
de la Universitat del País Basc
va visitar Sant Boi aquest març
arran de l’interès de diversos
ajuntaments bascos per seguir
els passos de la nostra ciutat en
aquest camp.

Jornada “El temps, un dret democràtic”
Qui més qui menys troba a faltar, avui dia, una mica de temps.
Potser per primer cop en la història de la humanitat, el temps ha
esdevingut un bé escàs. Aquesta
nova realitat ha portat els poders
públics a plantejar-se la necessitat de garantir el dret de la ciutadania a disposar-ne, a fer compatibles les hores que dediquem
a la feina amb les que dediquem
a la vida personal i familiar i a
impedir que la manca de temps
afecti la nostra salut i sigui un nou

factor de discriminació per a les
dones. Sobre tots aquests temes
tractarà la I Jornada de Nous Usos
Socials del Temps, que tindrà lloc
el 21 d’abril a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer per iniciativa de
l’Ajuntament.
La jornada, que s’adreça a personal polític i tècnic dels municipis
i a membres d’associacions, es
dona a conèixer amb el lema
“El temps, un dret democràtic”.
Durant la celebració tindran lloc
diverses conferències i es presen-

taran els resultats d’un diagnòstic
fet a Casablanca sobre com usen
el seu temps els veïns i les veïnes
del barri.

Homenatge a Simone Weil
L’acte de cloenda serà un homenatge a la filòsofa francesa Simone
Weil, pionera en la reflexió teòrica
sobre aquestes qüestions.
Sant Boi és una de les 33 ciutats
de la província de Barcelona integrants de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.

Logotip
anunciador de
la jornada

La Casa de la Vila obre les portes per la diada de Sant Jordi

L’Ajuntament es
dóna a conèixer
a la ciutadania
el 23 d’abril

Les ciutadanes i els ciutadans
podran visitar el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la Casa de la
Vila. L’edifici consistorial celebra
cada any aquesta festivitat obrint
les seves portes al públic, amb
l’objectiu de donar-ne a conèixer
la història i el funcionament quotidià de les dependències. Les
visites seran guiades per treballadors i treballadores municipals

que conduiran els grups de ciutadans i ciutadanes a l’arxiu, la sala
de plens, el despatx de l’Alcaldia
i les diferents plantes de l’edifici,
on els explicaran anècdotes històriques i els informaran sobre
com funcionen els diferents òrgans i serveis municipals.
L’horari de les portes obertes
serà de 10.30 a 14 i de 17.30 a 20
hores.

