
Qui som? 

033 educa neix de la iniciativa d’una 
colla de mestres, educadors i 
educadores, que treballem a Ciutat 
Meridiana i tenim la voluntat de 
crear una xarxa educativa amb els 
objectius de: 

‐ Crear espais de coneixença i relació 
entre nenes i nens dels diferents 
centres educatius del barri a través 
d’accions culturals. 
El nostre desig és que es reconeguin i 
mai es sentin estranys entre ells i 
elles. 

‐ Donar‐nos un espai de coneixença i 
formació entre nosaltres com a 
professionals i agents educatius per 
compartir reptes i esperances. 

El principi que ens vincula és que 
l’entorn educa.  Participar en xarxes 
socials educa des del fonament a 
través del diàleg i el compartir. Ens 
ajuda a acceptar  la complexitat del 
món tot enriquint‐nos tant des de la 
diversitat com des del que ens uneix 
i és comú. 
I així reafirmem un model de 
convivència i comunicació que és 
possible. 

2ª Escola d’estiu 

Organitza: Coordinadora 
d’agents educatius de Zona 
Nord 

“L’entorn educa” 

Dates: de l’1 de juliol al 4 de juliol 

Horari de 9 a 14 h 

Lloc: Centre Cívic Zona Nord 

Adreça: Avinguda Rasos de 
Peguera 25 

Preu: 10€ 
Organitza 
Coordinadora d’agents 
educatius 
de Zona Nord 
033 Educa



Dimarts 1 
9 h Presentació de la 2ª escola 
d’estiu 
9’30h “Ciutats educadores” 
Ponència a càrrec de Joan Roca 
11h Descans 
11’30h Document històric visual 
de la Zona Nord a càrrec de 
l’arxiu històric de 9Barris 
12’00 h Itinerari per Ciutat 
Meridiana acompanyats per 
Miguel Elhombre, veí de Torre 
Baró i gran coneixedor de la 
complexa realitat del barri. 
13’30h Foto‐Paraula 

Dijous  3 
9h Documental “Els gitanos de 
Barcelona, avui” 

10h Introducció a la cultura 
gitana 
IPSS Institut per a la promoció 
social i la salut. 
Oncle Manel, Manuela i Carme 
Garriga 

11h Descans 

11’30h Col∙loqui 

12’30h Bailaor, pendent de 
confirmació 

14h Dinar comunitari a Cruïlla 

Divendres 4 
9h Documental: “Pensant en els 
altres” 

10’30h Fòrum 

11’30h Descans 

12h Conclusió i cloenda de la 2ª 
escola d’estiu amb entitats del 
barri. 
L’entorn educa, eduquem en 
l’entorn. 

13h Cloenda amb Jaume Arnella 
Romanços sobre Ciutat Meridiana 
i vermut. 

Agraïments: 
‐ IPSS 
‐ CRP 9Barris 
‐ Centre Cívic Zona Nord 
‐ Centre Cruïlla 
‐ A totes les persones que han 

fet possible aquesta 2ª escola 

Dimecres 2 
9h Conferència col∙loqui amb 
l’antropòleg Jaume Palomera. 

11h Descans 

11’30h Taula rodona amb Natàlia 
Torelló  “Com m’ha educat 
l’entorn” 

13’30h El temps educa


