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La primera web de paper. El diari ciutadà interactiu de Barcelona que es mou i canvia cada dia

20bcn/  i molt més, a www.20minutos.es/barcelona

#EN CONNEXIÓ 

Participació a l’alça: El programa El comerç i 
les escoles ha viscut un bon recorregut des que 
va arrencar ara fa quatre anys. Dels 4 
comerços, 13 centres educatius i 1.500 alumnes 
que van participar en la primera edició, avui en 
dia s’ha passat a un total de 46 comerços, 65 
centres educatius i 5.042 alumnes.  
Més informació, al web: El programa 
impulsat des del Consistori compta amb un 
portal web propi dins de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona, que pot ser molt útil 
per conèixer més a fons el programa, així com 
les activitats programades pel que fa a comerç 
i educació. (www.comerciescoles.bcn.cat) 
Educar en un consum crític i responsable: 
És un altre objectiu del programa. Per això, per 

segon any consecutiu, es van organitzar durant 
el mes de novembre dos tallers sobre consum 
responsable, on els nois i noies aprenen a ser 
consumidors més responsables, actius i crítics. 
Aquesta iniciativa va comptar amb la 
participació de 19 centres educatius i més de 
1.000 alumnes (212 més que l’any anterior).

#SMS 
(Sabràs Més Segur)
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Envia’ns comentaris i 
fotos sobre  Barcelona   
zona20barcelona@20minutos.es 

� R. B. 
El comerç i les escoles és un 
programa impulsat per la Di-
recció de Comerç i Consum, 
de l’Àrea d’Economia, Em-
presa i Ocupació de l’Ajun-
tament de Barcelona, amb la 
col·laboració de l’IMEB. 
Aquesta iniciativa educativa 
té com a gran objectiu afavo-
rir el coneixement de l’entorn 
cultural, social i històric de 
Barcelona entre l’alumnat, 
mitjançant el comerç de bar-
ri i, alhora, educar per a un 
consum crític i responsable. 
Consta de diverses activitats i 
recursos adreçats als centres 
d’educació infantil, primària 
i secundària. 

Una de les principals ac-
tivitats del programa són les 
visites a comerços que, des de 
fa quatre anys, formen part 
del projecte i que tenen com 
a objectiu conèixer diverses 
tipologies de negoci a través 
de sessions pràctiques i teòri-
ques de la mà dels propis co-
merciants. Les visites d’ El co-
merç i les escoles permeten 
descobrir un ampli ventall 
d’oficis, com el de ceramis-
ta, cisteller, cerer, mercer, her-
bolari, enqua-
dernador, im-
pressor, joier o el 
de lutier. En 
aquest sentit, al-
gunes de les ses-
sions es perfilen 
com una porta 
oberta a l’orien-
tació laboral de 
la mà d’expe-
riències explica-
des en primera persona. 

Fomenten, també, el co-
neixement de l’àmplia tipolo-
gia d’establiments que con-
formen el panorama comer-
cial de la ciutat. D’una banda, 
es descobreixen comerços 
històrics i emblemàtics, que 
amaguen vivències que han 
passat de generació en gene-

ració, deixant empremta en la 
identitat de la ciutat, D’altra 
banda, es visiten botigues in-
novadores, que aposten per 
reorientar el seu negoci cap 
a les noves demandes dels 
consumidors.  

Les visites d’aquest pro-
grama es van posar en mar-
xa l’any 2011 i, després de 
quatre edicions de bona aco-
llida per part dels botiguers i 
els estudiants, la iniciativa 

s’ha consolidat 
com una eina 
efectiva per 
acostar el co-
merç de barri als 
alumnes. 

Des del mes 
de gener i fins 
l’abril del 2015, 
està previst que 
es facin 233 visi-
tes, que compta-

ran amb la participació de 
5.042 alumnes de 65 centres 
educatius. Cada visita es 
complementa amb materials 
educatius (fitxes didàctiques) 
que permeten al professorat i 
a l’alumnat preparar prèvia-
ment les visites iseguir tre-
ballant els continguts apre-
sos, posteriorment, a l’aula.

Es consolida l’èxit 
dels programes  
que connecten el 
comerç i les escoles

Fins al mes 
d’abril està 
previst que es 
facin 233 visites,  
amb la 
participació de 
5.042 alumnes

Una altra de les activitats del 
programa és el Premi Punt de 
Llibre, que reconeix els 12 mi-
llors dibuixos sobre el comerç 
de proximitat. Les imatges se-
leccionades es converteixen en 
punts de llibre que es distri-
bueixen per tota la ciutat el dia 
de Sant Jordi. A més, aquest 
any, el programa col·labora 
amb el projecte Els poemes que 
ens apropen, una activitat que 
es basa en la cooperació i inter-
canvi de poemes entre els cen-
tres educatius i els comerços 
del barri de Sant Antoni.

Dibuixos  
i poemes

A dalt a l’esquerre, una visita guiada; a sota, professors assistint a sessions formatives i a la dreta comerços de proximitat.                           AJ. DE BARCELONA
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T’agrada el patinatge? #Barcelona acollirà la 1ª edició dels 
World Roller Games. @barcelona_cat 

#bcn s’omple de música @FMillenni #BSFMillenni. Gràcies 
al #jotmbé guanya invitacions dobles. @TMB_Barcelona 

Abbas Kiarostami a la @filmotecacat. El proper 3 de març. 
Esteu avisats! @filmotecacat 

Molts dels joves que es presenten a les proves de 
l’#Orquestra són guanyadors de premis internacionals. 
@Liceu_cat

#TopTuit 
Segueix a @20m 
i expressa la 
teva Barcelona

Nou itinerari 
del 
@cececebe: 
‘La 
Barceloneta. 
Ciutat 
marítima’. 

@bcncultura

El FAD Barcelona organitza un cicle per crear debat al 
voltant d’objectes i conceptes que, a través del disseny, 
promouen, instiguen, alimenten o detonen la 
transformació social. facebook.com/museudel disseny 

Promoció a 12 € per veure El Bon Lladre a l’Off del Romea! 
Espectacle recomanat! faceboook.com/TeatreRomea  

No us heu preguntat mai com és la vida a bord d’un 
vaixell? Aquesta taula rodona (dissabte, 28 de febrer) 
comptarà amb el testimoni de mariners i pescadors que 
ho explicaran. facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

#BCN, by 
the face 
Segueix a 
@20m i 
expressa  
com és la teva 
Barcelona

Edifici de la 
Fundació Tàpies 

@Luis Jones

BCN, DES DE  
LA MEVA FINESTRA


