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Comunicat de premsa.

LA SOCIOTECA DE L’ESCOLA ANNEXA 

GUANYA EL PREMI FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

El divendres dia 15 de juny, UNESCO Catalunya i l’associació d’Amics 

de la UNESCO de Tortosa, ha entregat el segon premi Federico Mayor 

Zaragoza a la socioteca de l’escola Annexa Joan Puigbert de Girona, 

en  un  projecte  que  destaca  pel  seu  afany  d’afavorir  la  cohesió 

social entre els membres de tota la comunitat educativa i dels 

barris del quals l’escola n’és de referència.

El premi, que arriba a la seva cinquena, ha estat entregat per l’ex 

director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza i el  Director tècnic 

d’UNESCO  Catalunya,  Miquel  Àngel  Essomba,  a  Tortosa,  on 

representants de l’Escola, de l’AMPA i de l’Associació de Veïns de les 

Pedreres han recollit el premi i han agraït el reconeixement.

Cal  destacar  que  aquest  és  el  segon  reconeixement  que  rep  la 

socioteca des de la seva creació fa dos anys, doncs ja a l’any 2010 va 

rebre  la  beca Joaquim Franch que atorga l’Ajuntament  de Girona, 

premiant aquest espai educatiu i cultural innovador on es coordinen 

associacions de veïns, escola i famílies per a millorar l’entorn i oferir 

un equipament de barri a tot el veïnat.

La socioteca, un projecte inclusiu d’escola i de barri.

La Socioteca és un equipament educatiu i de barri que ofereix servei 

de biblioteca,  cursos,  tallers i  activitats a l’alumnat del  centre,  als 

membres de la comunitat educativa i als veïnat dels barris de Les 

Pedreres-Fora Muralla i Vista-Alegre-Carme



El projecte  Socioteca  Annexa,  un  equipament  educatiu  i  de 

barri, ha estat elaborat per un grup interdisciplinari de la comunitat 

educativa de l’Escola Annexa-Joan Puigbert de Girona (pares/mares, 

professors/professores  i  direcció)  amb  la  col·laboració  dels 

representants de les associacions de veïns dels barris de l’entorn: Les 

Pedreres – Fora Muralla i Vista Alegre-Carme.

Dos anys d’existència oberta a l’escola i al barri.

Durant  els  dos  anys  d’existència  de  la  socioteca  s’han  perseguit 

diferents objectius, com ara reforçar la integració de l’escola en el seu 

entorn  i  la  relació  amb els  seus  veïns,  que  la  socioteca  sigui  un 

equipament de barri, fomentar la cohesió entre els diferents barris 

que participen de la socioteca, fer un treball intergeneracional entre 

alumnes i veïns,... Per aconseguir això, s’han fet activitats diverses, 

que van des de clubs de lectura, tant infantils com per adults, fins a 

cursos d’informàtica, tallers sobre hàbits saludables o cursos de retoc 

fotogràfic.

Darrerament,  altres  serveis  de  la  zona  han  començat  a  utilitzar 

l’equipament de forma normalitzada, com el Centre Obert de Vista 

Alegre, que ja ha realitzat activitats en el marc d’aquest equipament 

d’escola i de barri.

______________________

Per a més informació:

 Horaris: de 16.30 h. a 18.30 h. de dilluns i divendres.

 Espais/Adreça: Escola  Annexa  Joan  Puigvert  (C/  Isabel  la 

Catòlica nº 24 – 26), 3er pis.

 Contacte: socioteca@annexa-ampa.info

 Més informació: http://socioteca.annexa-ampa.info/
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