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ATENEU D’INNOVACIÓ
DIGITAL I DEMOCRÀTICA

staquem / Destaquem
m / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
DecidimFest:
Democràcia,
Tecnologia
i Justícia Global
#DecidimFest21
20-22 octubre
Terrasses
Jornades
Feminismes, tecnologies obertes, democràcia
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m / Destaquem / Des
staquem / Destaque
m / Destaquem / Des
Volem un futur on les tecnologies es facin amb i des
de les persones? Llavors cal pensar en termes de
democràcia i justícia global des d’una mirada integradora
que abordi la complexitat política, material i social. Torna
el DecidimFest, una de les cites clau per reflexionar
sobre el diàleg entre tecnologia i democràcia.
Alguns dels temes del programa d’enguany són el
capitalisme de vigilància, la justícia algorítmica, el
decolonialisme de dades o el hackfeminisme, des de la
perspectiva de la defensa de la justícia global.
Hi reflexionarem amb ponents de la talla de Anasuya
Sengupta, qui ha dedicat anys a les veus marginades
d’Internet; els artistes Ernesto Oroza i Joana Moll,
que reflexionen sobre la desobediència tecnològica
i la justícia climàtica respectivament; Joan Donovan,
experta en desinformació i la salut d’Internet; o
McKenzie Wark, autora de referència en tecnologia i
societat, l’últim llibre de la qual s’ha traduït recentment al
castellà (El Capitalismo ha muerto).
Organitza la Direcció d’Innovació Democràtica de
l’Ajuntament de Barcelona
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staquem / Destaquem
m / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
L’automatizació
de la desigualtat.
Conversa amb
Virginia Eubanks
28 octubre, 18 h
Terrasses
Conversa
Feminismes, tecnologies obertes
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m / Destaquem / Des
staquem / Destaque
m / Destaquem / Des
Els algorismes i l’automatització s’estan obrint pas arreu.
En nom de la innovació i l’eficiència, el processament
automàtic de dades s’utilitza per prendre tota mena de
decisions. Incloses aquelles que requereixen especial
atenció i cura, per la seva potencial afectació a drets
fonamentals. Tot i això, les administracions públiques, en
aliança amb empreses privades i universitats, abracen
l’automatització, en una aposta pel tecnosolucionisme
més optimista.
Virginia Eubanks ens demostra a La automatización de
la desigualdad el resultat d’aquesta tendència a països
com els Estats Units, on els sistemes tecnològics més
invasius i punitius estan dirigits als pobres. I és que, com
podem confiar a les màquines la solució a problemes
estructurals? Com poden les màquines, que només fan
càlculs matemàtics, entendre els contextos i situacions
dels col·lectius més marginalitzats? És ètic automatitzar
sense qüestionar-nos la perpetuació del sistema?
En aquesta conversa entre Virginia Eubanks, Oyidiya
Oji Palino (Catàrsia) i Algorights, col·lectiu de defensa
dels drets humans en l’àmbit de la Intel·ligència
Artificial, coneixerem algunes de les implicacions del
tecnosolucionisme en termes de drets humans.
Coorganitzat juntament amb Espai Societat Oberta i
Algorights. Col·labora Capitán Swing.
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staquem / Destaquem
m / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
2es jornades
en defensa
dels drets digitals
en els videojocs
3-5 novembre, 17-20 h
Sala d’actes
Jornades
Cultura digital, democràcia
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m / Destaquem / Des
staquem / Destaque
m / Destaquem / Des
El videojoc és un dels mitjans més influents de la nostra
contemporaneïtat. Malgrat ser un producte cultural,
alhora que un producte tecnològic d’alt impacte, ha
estat tradicionalment deixat de costat tant de les lluites
pels drets digitals, com dels mecanismes de foment
de la cultura i les polítiques públiques, que recentment
inicien les primeres passes.
Extractivisme de dades, ús de patrons de disseny
foscos que generen conductes addictives, falta de
transparència en productes algorítmics, assetjament
sistemàtic en mons multijugador, falta de diversitat,
precarietat i l’absència de drets laborals i sindicats en
la indústria... Són moltes les raons que ens porten a
posar sobre la taula el debat de la defensa dels drets
digitals en els videojocs. En aquestes jornades reunim
a diferents agents públics i del sector dels videojocs
amb l’objectiu que es consideri una activitat protegida i
regulada.
Organitza ArsGames.
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Canòdrom
obert
El Canòdrom és més obert que mai. A
espais tan emblemàtics com les grades o
la plaça on anys enrere corrien els llebrers,
ara trobareu el Canòdrom Obert: un
programa d’activitats divers a les grades
que inclou festivals, presentacions de
llibres, projeccions de cinema, jornades
sobre videojocs, exposicions de projectes
i altres propostes per gaudir amb família o
amistats.
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L’Ateneu és una cruïlla entre la cultura
digital, les tecnologies lliures, els
feminismes i la democràcia. A través
d’aquesta confluència, el trimestre
d’octubre-desembre treballem en temes
com la justícia global, els drets humans,
les eines lliures i la creació col·lectiva,
amb una mirada cap al territori proper, a la
ciutat i al món.

Dilluns, dimarts i divendres, 18 i 19h
Visites guiades

Memòria històrica

Agenda Canòdrom

Descobreix el Canòdrom
Dilluns, dimarts i divendres, 16-20 h
Entrada lliure a l’espai

Els espais, la lluita animalista, les reivindicacions
veïnals... Recuperem la memòria d’aquest edifici
emblemàtic!
A més, tots els dilluns, dimarts i divendres a la tarda
vine a visitar l’espai, seure a les grades i connectar
el teu dispositiu electrònic de forma lliure.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Sabíeu que va ser el rei Alfons XIII, a inicis del
segle XX, qui va importar les curses de llebrers? O
que el Canòdrom de Meridiana es va inaugurar el
1964, en plena dictadura franquista? Descobreix la
història del Canòdrom i del seu entorn a través de
les nostres visites guiades i gratuïtes.
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Canòdrom obert

Mur Sonor de la
repressió a Bielorússia
4-29 octubre, 10-20 h (cap de setmana tancat)
Vestíbul

Exposició

Democràcia, cultura digital

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Les protestes de l’agost del 2020 a Bielorússia
van acabar amb milers de casos de tortura, molts
dels quals es van poder documentar. El Mur
Sonor de la repressió a Bielorússia és un llibre de
denúncia que recull 1376 casos de tortura a partir
de dades multimèdia. En aquest mur escoltem els
testimonis reals de les víctimes, i coneixem el que
va passar de la mà dels que van patir la repressió
en primera línia.
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Amb la col·laboració de BitLab, Belarus in Focus i
l’Associació de Bielorussos de Catalunya.

13 octubre, 19 h
Sala d’actes

Conversa

Agenda Canòdrom

Sessions Vector:
Tecnofeudalisme
Cultura digital, tecnologies obertes

En la propera sessió convidarem a Cédric
Durand, autor de Tecnofeudalismo. Crítica
de la economía digital (La Cebra Editorial,
Kaxilda). Enfront del consens de Silicon Valley,
que anunciava un auge de la competència i un
rejoveniment del capitalisme com a resultat de
la revolució digital, Durand descriu en el seu
assaig una economia digital marcada per lògiques
de dependència i depredació, més pròximes al
feudalisme que al capitalisme. Estem, doncs, a les
portes del tecnofeudalisme?
Organitza El Vector de Conceptualització
Sociotècnica amb La Cebra Editorial i Kaxilda.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Vivim en un temps complex, convuls i confús. El
nostre present està marcat per noves formes de
vigilància, explotació, manipulació i discriminació
que generen no només desigualtat i injustícia
sinó també desconcert. Tornen les sessions de
El Vector de Conceptualització Sociotècnica,
un espai per pensar en clau col·lectiva nocions
i reptes de les cultures, les societats i les
polítiques digitals contemporànies per a construir
nous possibles.
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Canòdrom obert

Aproximacions
tecnolúdiques pel
diàleg interreligiós
19 octubre, 18 h
Sala d’actes

Conferència

Cultura digital, democràcia

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

El joc és una eina molt potent per generar interès
entorn del diàleg interreligiós i intercultural.
En aquesta sessió, Ars Games presenta
les conclusions del projecte Aproximacions
tecnolúdiques pel diàleg interreligiós, que pretén
visibilitzar els reptes i potencialitats del joc,
tant analògic com digital, a l’hora de promoure la
conversa oberta sobre la religió.
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La proposta es basa en un procés participatiu
en forma d’etnografia situada de diferents
col·lectius representants de la diversitat religiosa
de Barcelona, i en l’elaboració d’un informe que
recull una recerca sobre la representació de la
religió i les religions als videojocs. A més, revisem
algunes dinàmiques tecnolúdiques per promoure
l’interès i el valor de la interculturalitat i del diàleg
interreligiós situats a la ciutat.
Organitza ArsGames.

26 octubre, 17.30 h
Sala d’actes

Conferència

Agenda Canòdrom

Videojocs i programari
lliure: juguem totes!
Cultura digital, tecnologies obertes

En aquesta conferència, el desenvolupador
Ramon Santamaria posa sobre la taula l’ús de
les tecnologies lliures en la creació de videojocs
professionals: eines de disseny, motors gràfics
i de desenvolupament, així com un repàs per
les diferents llicències que existeixen, que ens
demostraran que fer videojocs amb software
lliure és més que possible.
En col·laboració amb GameBCN.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

El programari lliure ens permet treballar amb
tecnologies que són de totes les persones.
Evolucionen a partir de les millores en el codi
que s’implementen de forma col·lectiva. També
en el cas dels videojocs: diferents iniciatives
s’han sumat a l’aplicació del software lliure per
desenvolupar els seus projectes.
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Canòdrom obert

Girls Talent Show
20 novembre, 9.30-11.30 h
Sala d’actes i streaming

Conferència

Feminismes

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Davant la poca representació de dones en el
sector de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, el projecte resident al Canòdrom
Technovation CAT: Espiral of change proposa
un programa de tecnologia i emprenedoria per a
noies.
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En aquesta sessió les creadores dels projectes
guanyadors dels premis Technovation Girls de
Catalunya 2021 ens presentaran les solucions
tecnològiques i emprenedores en les quals han
estat treballant. No us perdeu la celebració del
talent femení, jove i local!
Organitza Technovation Girls Catalunya i Espiral,
Educació i Tecnologia.

Deu dones supervivents del
conflicte armat a Colòmbia
25 novembre-19 desembre, 10-20 h
(caps de setmana tancat)
Sala Guinardó

Exposició

Agenda Canòdrom

Berracas.

Democràcia, feminismes

En aquesta exposició reunim les peces que
construeixen el relat al voltant de les deu
líders socials del departament del Tolima, fruit
de l’extensa tasca d’investigació d’un equip de
periodistes de Catalunya i Colòmbia.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Des del bressol del conflicte armat colombià, deu
dones supervivents narren les seves històries
per a superar el dolor, reivindicar una memòria
històrica plural i construir una pau feminista. Elles
són berracas: dones lluitadores, empoderades,
líders anònimes de la reconstrucció de Colòmbia.
Reivindiquen una transformació social i una
perspectiva de gènere necessàries per aconseguir
una pau real, inclusiva i duradora.
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Canòdrom obert

Narratives transmèdia
en el periodisme
d’investigació: el cas
de Berracas
25 novembre, 18.30-20.30 h
Sala d’actes

Conversa

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Democràcia, feminismes, cultura digital
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Durant gairebé dos anys, un equip de periodistes
de Catalunya i Colòmbia han investigat el conflicte
armat del país, la seva memòria i la tasca de les
dones en la construcció de pau. El resultat: un
projecte transmèdia que explica el conflicte a
través d’un documental i deu biografies combinant
audiovisuals, fotografies i escrits.
En aquesta sessió presentem el projecte Berracas
amb les autores i expertes, així com analitzem el
canvi de paradigma comunicatiu i periodístic a
partir de la introducció de les noves tecnologies
digitals. Berracas es posiciona així com un
exemple brillant de noves narratives i producció
periodística transmèdia en defensa dels Drets
Humans.

2 desembre, 18.30-20.30 h
Sala d’actes

Agenda Canòdrom

Berraca: Sobreviure
al conflicte per
construir la pau
Documental

Democràcia, feminismes

Projecció del documental Berraca: Sobreviure al
conflicte per construir la pau (54 min.)

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Col·loqui posterior en el qual ens acompanyen
membres de la Comisión de la Verdad
Colombiana i les autores del documental:
Elena Bulet, Laura Casamitjana, Anna Enrech,
Santiago Giraldo, Helena Rodríguez i Tatiana
Rojas.
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Canòdrom obert

Explicacions
explorables sobre
l’impacte del Covid-19
a Barcelona
10 desembre
Sala d’actes

Taller

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Cultura digital, tecnologies lliures
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Interpretar dades i crear relats és una part
fonamental per comprendre i donar sentit a
les bases de dades. El projecte Explicacions
explorables sorgeix de la idea de promoure el
pensament crític de la ciutadania oferint una
eina oberta, interactiva i ludificada que permeti
visualitzar, jugar i interpretar les dades obertes
sobre l’evolució de la Covid-19 a Barcelona.
Aquesta eina pren la forma de tres explicacions
explorables: simulacions interactives orientades
que permeten entendre de forma dinàmica i
experimental el comportament d’un problema
complex. Aquest taller de tres sessions ens permet
descobrir què ens diuen les dades recollides sobre
l’impacte de la Covid-19 a la nostra ciutat.
Organitza ArsGames.

14 desembre a les 18 h
Sala d’actes

Conferència

Agenda Canòdrom

Benvinguda
Technovation Girls
2022
Feminismes

El programa dóna el tret de sortida al Canòdrom,
on s’anunciaran les novetats per a les futures
participants interessades i es presentaran les
oportunitats per a col·laborar (com a mentora,
jurat, guia, col·laboradora...) en aquesta
experiència educativa on participaran més de 600
nenes i joves.
Organitza Technovation Girls Catalunya i Espiral,
Educació i Tecnologia.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Us agradaria formar-vos per treballar en el
sector de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació? Comença una nova edició
delprograma d’emprenedoria per a noies
Technovation Girls, basat en l’aprenentatge amb
ecosistema femení, amb una mirada sostenible
mediambiental, econòmica i socialment.
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Escola
Canòdrom
Un espai per a la formació contínua,
l’intercanvi de coneixements i
l’autoaprenentatge sobre els reptes
de la societat digital i les tecnologies
emergents. Aquest trimestre posarem el
focus en facilitar l’accés a les tecnologies
lliures, i a la dotació d’eines per reivindicar
l’Internet com a un espai per a totes.
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26 octubre, 18.00 h
Espai Guinardó

Taller

Agenda Canòdrom

“La xarxa és nostra!”
Autodefensa digital
Feminismes, cultura digital

Les violències masclistes han trobat en les xarxes
digitals un mitjà on reproduir-se i atacar a joves
(i no tan joves). En aquest taller amb Dones
Tech aprenem a identificar-les i a desplegar
estratègies d’autodefensa aprofitant la guerrilla
digital.
ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA
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Escola Canòdrom

Comunitats en xarxa:
comuniquem!
11, 18 i 25 novembre, 10-12 h
Aules de formació

Taller

Tecnologies obertes, democràcia

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Vols dinamitzar la teva comunitat o col·lectiu
i et preocupa la privacitat de les teves
comunicacions? Vols fer servir eines digitals, però
no vols caure a les mans de les GAFAM (Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)?
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Amb aquest cicle de tallers aprendràs quines
eines lliures pots fer servir a la teva associació
o col·lectiu per elaborar contingut escrit i
visual, com podem difondre les activitats de
manera responsable tècnicament, fomentant la
col·laboració i la cooperació, fent servir solucions
tecnològiques lliures i obertes.

Cada dimecres, 17.30 h
Aules de formació

Agenda Canòdrom

GAT: grup
d’aprenentatge
tecnològic
Taller

Tecnologies obertes

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

El programari lliure ens ofereix una gran llibertat
per conèixer, experimentar i utilitzar eines
per a la major part de les accions digitals. La
documentació està a la xarxa, a l’abast de totes.
Ens reunim per aprendre juntes i descobrir d’una
forma compartida i fàcil quines són les claus de
cada programa.
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Escola Canòdrom

Créixer i educar en un
món de xarxes
18 de novembre, 18.30 h
Sala d’actes

Taller

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Cultura digital, tecnologies obertes

24

Els dispositius i les pantalles han esdevingut un
habitant més a les nostres llars i sovint són un
repte educatiu i de gestió familiar. En aquesta
sessió amb la Dra. en sociologia Liliana Arroyo
i la terapeuta familiar Mireia Planells oferirem
una mirada que contextualitza les oportunitats
de l’era digital amb les dificultats quotidianes
d’aconseguir uns bons hàbits en relació amb
mòbils, xarxes i videojocs principalment.
Aportarem també exemples pràctics i estratègies
recomanades per famílies amb infants i
adolescents.

24 de novembre, 17-19h
Gòtic

Taller

Tecnologies obertes, democràcia

Agenda Canòdrom

Canòdrom Install Party

Vols instal·lar-te un sistema operatiu lliure i no
saps com? Vine a les Install Parties trimestrals del
Canòdrom i t’ajudarem a deixar enrere les eines
del tecnocapitalisme.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Les Install Parties són trobades socials on
l’objectiu és dur a terme instal·lacions de sistemes
operatius lliures, i alhora construir i enfortir xarxes
i comunitats. En aquestes sessions aprendràs
a instal·lar i utilitzar un sistema operatiu GNU/
Linux al teu ordinador, que es caracteritza per
ser de codi obert i respectuós amb la privacitat
de les usuàries. Per tant, ens encamina a adquirir
una major Sobirania Tecnològica. Porta el teu
ordinador i passa’t al programari lliure!
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Escola Canòdrom

Antena Decidim
Novembre i desembre
Aules de formació

Curs

Democràcia, tecnologies obertes

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Decidim és una plataforma de participació
ciutadana, de tecnologia lliure i segura, amb totes
les garanties democràtiques. Destaca per la seva
implementació en termes tant locals com globals:
des de l’Ajuntament de Barcelona, Helsinki o
la Ciudad de México, fins a iniciatives com
SomEnergia, LaFede o la FAVB.
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Al Canòdrom proposem un cicle de tres
formacions sobre Decidim, des d’un nivell bàsic
i introductori fins a entendre i dominar tots els
mòduls de la plataforma. Mai la democràcia havia
estat tan real.

Octubre, novembre i desembre
Aules de formació

Curs

Tecnologies obertes

Agenda Canòdrom

Antena Canòdrom
Necessites un espai on resoldre tots els teus
dubtes sobre tecnologia i Internet? Vols aprendre
i iniciar-te en eines i programari bàsic?

En col·laboració amb Barcelona Activa.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Vine als cursos gratuïts de l’Antena Cibernàrium
del Canòdrom! És l’única a Barcelona que
treballa amb programari lliure. En els diferents
itineraris coneixerem alternatives als programes
facilitats i monitorats per les grans companyies
tecnològiques. Per tant, en aquestes sessions
no només aprendrem de forma pràctica a usar la
tecnologia, sinó també a adquirir una perspectiva
més crítica i ètica de les eines digitals.

27

Escola Canòdrom

BCNFemTech
Desembre-octubre
Auditori

Formació

És un programa innovador que vol potenciar
la inserció laboral de dones en situació de
vulnerabilitat en l’àmbit tecnològic a través
de la formació en desenvolupament web. Es
tracta d’una iniciativa de col·laboració entre
administració pública, empresa privada i tercer
sector.

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en
aliança amb Factoria F5, Barcelona Activa i
Formació i Treball amb el suport d’Endesa.
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9 novembre, 19 h
Grades

Taller

Tecnologies obertes, feminismes

Agenda Canòdrom

“Tu canviaràs el món”

Tens idees per millorar la societat? Vols contribuir
a fer del món un espai més habitable per a totes
les formes de vida? I podries desenvolupar la teva
idea en una hora?

Organitzen Technovation Girls Catalunya i Espiral,
Educació i Tecnologia. Amb el suport del Consolat
d’Estats Units.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Technovation Girls convoca a infants i joves
d’entre 8 i 18 anys a un repte: dissenyar en 60
minuts una aplicació que contribueixi a resoldre
un repte relacionat amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides. Amb premis molt techies per les millors
idees!
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Escola Canòdrom

Creació d’aplicacions
mòbils amb App
Inventor
11, 16, 25 i 30 novembre, 18-19.30 h
Sales de formació

Taller

Tecnologies obertes

T’agradaria aprendre a crear aplicacions mòbils
amb programari lliure?

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

En aquest taller donem eines a les nenes i
adolescents que vulguin començar a programar
de forma senzilla a través de App Inventor. Si
tens una idea d’aplicació, vine a fer-la realitat amb
joves com tu!
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Organitza Technovation Girls Catalunya i Espiral,
Educació i Tecnologia.

Comunitat
Canòdrom
El Canòdrom acull i genera espais de
diàleg amb projectes que treballen al
voltant de les tecnologies lliures, la
democràcia participativa, els feminismes
i la cultura digital. En la seva comunitat
trobareu projectes punters en residència,
col·laboracions amb grups de recerca i
agents comunitaris.
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Comunitat Canòdrom
OCTUBRE --> DESEMBRE 2021
32

InDICEs Bootcamp
23-25 novembre
Terrasses

Jornades

Cultura digital

Treballeu al voltant de la digitalització de la
cultura i el patrimoni? Durant tres dies reunim a
un grup de 30 professionals que treballen en la
intersecció de dades, pràctica digital i patrimoni
cultural per a explorar i experimentar com les
dades poden influir en el futur del patrimoni
cultural digital.
Iniciatives tecnològiques amb perspectiva
social (com DigitalFems i DataForGoodBCN),
institucions que treballen entorn el patrimoni
cultural i altres professionals del sector
interessades formaran tres grups de treball.
En aquestes jornades intensives obertes es
tractaran temes com la desigualtat de gènere
o la participació digital en les institucions que
treballen en patrimoni cultural (GLAM).
Organitzat per Platoniq/Goteo.

Novembre i desembre
Sala d’actes

Agenda Canòdrom

Periodisme i capes
digitals: noves formes
de crear relats
Trobada

Democràcia, cultura digital

Ens trobarem amb estudiants, doctorands,
professorat i altres persones interessades per
reflexionar entorn el periodisme de dades, la
gestió de continguts digitals i la producció
periodística multiplataforma, des d’una
perspectiva de defensa de drets.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Iniciem la col·laboració amb el Departament de
Periodisme i Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Quin vincle
hi ha entre les capes digitals i les noves narratives
periodístiques?
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Comunitat Canòdrom

Xarxa Oberta per la
inclusió digital al barri
de Congrés-Indians
(XOB)
Iniciem el projecte de construir una xarxa d’Internet
comunitari a l’entorn pròxim del Canòdrom amb
una trobada oberta amb agents comunitaris,
centres cívics, escoles, instituts i altres persones
interessades a construir una xarxa amb tecnologies
obertes i comunitàries. Amb l’objectiu de fomentar
la inclusió digital, proporcionarem l’accés lliure a la
xarxa durant un any com a mínim.

OCTUBRE --> DESEMBRE 2021

En col·laboració amb exo.cat / guifi.net
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Plenària Canòdrom
Novembre i desembre, primer dimarts de mes,
11.30 h
Virtual

Trobada

Democràcia

Iniciem l’obertura del procés de governança amb la
primera plenària oberta del Canòdrom. En aquestes
trobades exposarem de forma mensual els eixos de
treball en els que estem treballant i donarem forma
conjuntament al Canòdrom que volem.

14, 28 octubre, 11 i 25 novembre, 10 h
Virtual

Taller

Tecnologies obertes

Agenda Canòdrom

Tenim les eines!
Quins recursos fem servir al Canòdrom?
En aquest cicle de trobades coneixem les
eines i recursos que es posen a disposició
de la comunitat Canòdrom, i que faciliten el
funcionament.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

El Canòdrom treballa íntegrament amb programari
lliure. En aquestes sessions aprendrem a usar
de forma pràctica eines pel dia a dia com
Mattermost, o el sistema de conferències web
BigBlueButton. Demostrarem que és possible
deixar enrere les eines de les grans corporacions
tecnocràtiques!
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Inscriu-te a
↘ canodrom.barcelona
Concepció Arenal 165
08027 Barcelona
93 768 99 36
hola@canodrom.com
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 19 h
Entrada lliure: Dilluns, dimarts i divendres de 16 a 20 h
Segueix-nos a:
@CanodromBCN
@canodrom_bcn
@canodrombarcelona
@canodrombcn

