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ATENEU D'INNOVACIÓ
DIGITAL I DEMOCRÀTICA

staquem / Destaquem
em / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
Decidim(Birth)Day
1 de febrer, d'11 a 21 h
Sala d'actes
Jornada
Tecnologies obertes, democràcia
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em / Destaquem / Des
estaquem / Destaque
em / Destaquem / Des
La plataforma digital per la participació democràtica
Decidim fa cinc anys, i esteu convidades al seu
aniversari! Decidim ajuda a ciutadania, organitzacions i
institucions públiques a autoorganitzar-se
democràticament a tots els nivells. La plataforma ja
s'utilitza a més de 300 ciutats, a 30 països de tot el món.
El dia 1 de febrer reunim un grup d'expertes per celebrar,
reflexionar i debatre sobre la importància del programari
lliure a l'administració pública amb la conversa
“Hackejant la institució: El programari lliure com a
política pública” 11.00 13.00 h).
Seguidament, celebrem la hackató "Decidim
descentralitzat i federat" 15.00 21.00 h), una trobada
per millorar el desenvolupament de la plataforma a
través d’una jornada intensiva de treball coŀlaboratiu.
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staquem / Destaquem
em / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
8M Música i
tecnologia a les
grades
4 març
Grades
Concert
Feminismes
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em / Destaquem / Des
estaquem / Destaque
em / Destaquem / Des
Les grades del Canòdrom tornen a ser el punt de trobada
entre l’escena musical, digital i tecnològica. Celebrem
una serie de concerts i activitats previs al Dia
Internacional de la Dona per reivindicar una major
presència de dones i identitats dissidents tant en la
música, com en el sector tecnològic.
Les dones i les persones no binàries pateixen més la
bretxa digital: són minoria en carreres universitàries
relacionades amb tecnologia i ciència, i tenen més
dificultats per accedir a llocs de responsabilitat i
visibilitat a les empreses TIC.
A través de la intersecció entre música i tecnologia,
reflexionem sobre la necessitat d’incorporar una mirada
més diversa en els projectes tecnològics, que incloguin
perfils de gènere femenins, no binaris o racialitzats.
Organitzat conjuntament amb EllesMusic i Digital Fems/
Datos contra el ruido.

5

staquem / Destaquem
em / Destaquem / Des
staquem / Destaquem
Canòdrom 1753,7
Innovació

Cultura digital

26 març, 16 h

Canòdrom
Jornada
Cultura digital, democràcia
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Participació

em / Destaquem / Des
estaquem / Destaque
em / Destaquem / Des
1753,7 són els m2 que ocupa el Canòdrom al barri del
Congrés-Indians. 1753,7 m2 dedicats al foment de les
tecnologies lliures, a la defensa dels drets digitals, a la
recerca i a la innovació tecnològica al servei de la
ciutadania amb perspectiva interseccional, a reduir les
desigualtats en clau de gènere o origen en el sector
tecnològic, a la formació i a l'educació a l'era digital per
a totes les persones, a l'empoderament de la ciutadania
i de les comunitats i al foment d'una cultura digital lliure,
oberta i democràtica.
Després d'un any d'obrir les portes del Canòdrom a la
ciutat, celebrem Canòdrom 1753,7 una jornada de festa
i d'obertura d'aquest espai emblemàtic de la ciutat.
L'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, laboratori
ciutadà i espai públic, oferirà una sèrie d'activitats per a
tots els públics entorn de totes aquestes temàtiques.

7

Canòdrom
obert
El Canòdrom és més obert que mai. A
espais tan emblemàtics com les grades on
anys enrere es veia córrer els llebrers, ara
trobareu el Canòdrom Obert: un programa
d’activitats divers que inclou concerts,
projeccions de cinema, activitats familiars,
visites guiades, jocs a l’aire lliure i altres
propostes per gaudir amb família o
amistats.
L’Ateneu és una cruïlla entre la cultura
digital, les tecnologies lliures, els
feminismes i la democràcia. A través
d’aquesta confluència, el trimestre de
gener-abril treballem en temes com la
ciberseguretat , la robòtica, l'impacte
ambiental de la tecnologia, les eines lliures
i l'educació digital, amb una mirada cap al
territori proper, a la ciutat i al món.

Dimarts, dimecres i dijous, 18 i 19h
Visites guiades

Memòria històrica

Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 h

Agenda Canòdrom

Descobreix el Canòdrom

Grades obertes

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.

A més, tots els dimarts, dimecres i dijous 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

Els espais, la lluita animalista, les reivindicacions
veïnals... Recuperem la memòria d’aquest edifici
emblemàtic!

9

Canòdrom obert

Tarda de jocs: Data
Control Wars
20 gener, 18 h
Aules de formació

Taller

Democràcia

En un món on qui té el control de les dades té el
poder, a qui t’agradaria representar? A la societat
conviuen diferents tipus d'agents en relació a les
dades: corporacions turbo-capitalistes, usuàries
que accepten cedir les dades a canvi de certs
serveis, administració pública reguladora i
ciutadania organitzada.

GENER

MARÇ 2022

Data Control Wars és un joc de rol on reflexionem
sobre l'ús que es fa de les nostres dades i on
nterpretem als diferents agents que guarden,
gestionen o aprofiten el que es coneix com al nou
petroli. Qui vols jugar a ser? Qui guanyarà la
batalla per les nostres dades?
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Joc dinamitzat per Colectic, creat amb la
coŀlaboració dels grups d’investigació Dimmons i
Tecnopolítica de la UOC.

17 febrer, 18.30 h
Sala d'actes

Taller

Agenda Canòdrom

Guia per a famílies
cruels i malvades
Cultura digital, tecnologies obertes

Amb la sociòloga Liliana Arroyo i Som Connexió
generem un espai per co-dissenyar un contracte
familiar que acompanyi a filles i fills en l’ús
responsable del primer mòbil i no caure en
l'addicció a les pantalles.
A partir de la Guia per a famílies cruels i
malvades que presenta Som Connexió, crearem
un espai de debat i intercanvi per exposar
dubtes, preocupacions i teixir estratègies
compartides amb l’objectiu d’acompanyar els més
joves en la incorporació sana del mòbil en les
seves vides.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Alguns estudis alerten que infants i joves passen
més de 4 hores davant les pantalles, fet que s’ha
agreujat durant el confinament i la pandèmia.
Com es pot construir una relació més sana entre
joves i tecnologia? Posar normes ens converteix
automàticament en famílies controladores,
malvades i inflexibles?
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Canòdrom obert

Eines digitals lliures als
centres educatius
7 13 febrer
Aules de formació

Taller

Tecnologies obertes, democràcia

És habitual que les escoles utilitzin eines digitals
proveïdes per empreses, com ara Google, que no
permeten auditar obertament sobre l'ús que fan
de les dades personals per conèixer el seu ús.
Per donar-hi resposta, arriba a les escoles de
Barcelona un suite d’Internet alternatiu que
garanteix la privacitat i el control de les dades
dels i les menors: el DD Digital Democràtic).
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Del 7 al 13 de febrer, el Canòdrom acull una sèrie
de tallers de testatge perquè la comunitat
educativa provi la infraestructura i resolgui dubtes
sobre l’ús, funcionalitats o protecció de dades.
Desenvolupat per XNet i les famílies promotores
de la iniciativa, amb el suport de la Direcció
d’Innovació Democràtica, la Direcció d’Innovació
Digital, el Comissionat d’Economia Social de
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació
de Barcelona, i la coŀlaboració de l'aFFaC.
Per participar a un dels tallers, cal reservar
escrivint a:
privacitatdedadesalesescoles@xnet-x.net
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22 febrer, 18 h
Aules de formació

Taller

Agenda Canòdrom

Tarda de jocs:
L'aventura d'en Gobo
Tecnologies obertes

El coet del Gobo s'ha quedat sense combustible i
necessita ajuda per omplir el dipòsit i poder
tornar al seu planeta. Ho aconseguirà?

Activitat dirigida a infants i joves d'entre 8 i 12
anys. Joc dinamitzat per Colectic.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Activitat de robòtica i programació, on l'objectiu
és cooperar i no competir. "L'aventura d'en Gobo"
és una activitat de curta durada pensada per
introduir-se al món de la tecnologia educativa.
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Canòdrom obert

Debats BCNFemTech:
Tecnologies per una
economia del control?
24 febrer, 18 h
Sala d'actes

Conversa

Cultura digital, feminismes

«Les nostres filles comencen a anar soles a
escola. Estaran segures? I si els hi comprem un
comprem un smartwatch?».

GENER
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Aquesta pregunta tant quotidiana ens permet
iniciar un debat sobre com la indústria
tecnològica explota les nostres pors per fomentar
necessitats de control cap als menors. Quines
implicacions sobre la privacitat de la joventut hi
ha en l’ús dels dispositius inteŀligents en aquest
sentit?
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Amb aquest cicle de debats, BcnFemTech
arrenca un seguit de trobades per reflexionar
coŀlectivament entorn la tecnologia amb mirada
feminista. BcnFemTech és el programa d’inserció
laboral en l’àmbit tecnològic que acompanya a
dones en situació de vulnerabilitat.

23 març, 18 h
Aules de formació

Taller

Agenda Canòdrom

Tarda de jocs: La ciutat
impossible
Democràcia

Activitat d’iniciació a la robòtica i la programació
dinamitzada per Colectic. Dirigida a infants i joves
a partir de 8 anys.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

La ciutat ens posa reptes, seràs capaç d’assolirlos? Cooperant entre totes les persones
participants, s’han d’aconseguir assolir els reptes
per a resoldre problemes de la ciutat impossible.
Fem del nostre entorn quotidià un espai més
habitable i sostenible gràcies a la tecnologia.
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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.

Gener, febrer i març
Aules de formació

Formació

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?
Vine als cursos gratuïts de l'Antena Cibernàrium
del Canòdrom!

Consulta el programa complet a:
https://bit.ly/AntenaCanodrom
En coŀlaboració amb Barcelona Activa.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

L’Antena del Canòdrom és l’única a Barcelona que
ofereix cursos d’iniciació a la tecnologia 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 utilitzar
l’ordinador i el mòbil, així com a navegar per
Internet, sinó també a adquirir una perspectiva
més crítica i ètica de les eines digitals.
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Escola Canòdrom

Edició de vídeo amb
Kdenlive
21, 28 gener i 4, 1 de febrer, de 17 a 19 h
Sala Raval

Formació

Tecnologies obertes

GENER
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La narració audiovisual és vital per a explicar
relats i despertar l’interès d’una comunitat. Per
treballar aquest element estratègic de la
comunicació, comptem amb programes lliures
com Kdenlive, una eina d’edició fàcil d’utilitzar,
versàtil i creativa, creada a partir dels valors del
coneixement coŀlectiu, compartit i lliure.
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En aquest taller de quatre sessions aprendrem les
bases de l’edició de vídeo (retallar i mesclar clips,
fer transicions, aplicar efectes o crear clips de
text), així com aspectes del llenguatge
audiovisual (tipus de plans, muntatge o
continuïtat del so).

2, 9 i 16 de febrer, 17.30 h
Sala Raval

Agenda Canòdrom

Comunitats en xarxa:
ciberseguretat
Formació

Cultura digital, tecnologies obertes

Durant els últims mesos hem conegut a través
dels mitjans de comunicació diversos casos de
ciberatacs a infraestructures digitals, com ara el
de la Universitat Autònoma de Barcelona o el
Grup Damm.

En aquesta formació ens aproparem a conceptes
bàsics relacionats amb la ciberseguretat i
oferirem recursos per preservar la privacitat de
les nostres dades i les de terceres persones.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Les entitats socials i les persones també corren el
risc que la seva informació confidencial arribi a
mans no autoritzades. T’has preguntat mai si
estan segures les dades de la teva
organització? I les de la teva comunitat?

19

Canòdrom obert

Eines lliures per al
treball comunitari
3 febrer, de 17.30 a 19.30h
Aules de formació

Taller

Tecnologies obertes, democràcia

Com podem garantir el bon funcionament
democràtic en les nostres organitzacions? Quines
eines ens poden ajudar a una gestió associativa
més horitzontal i respectuosa?
En aquest taller proposem eines pel dia a dia que
ajudaran a millorar la comunicació i organització
interna de les nostres entitats. Tot això mentre
incorporem una perspectiva que respecti la
privacitat de les persones amb qui treballem, tot
responent a la lògica dels drets humans en
l'esfera digital.

GENER
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En coŀlaboració amb Nau Vila Besós.
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10 febrer, 18 h
Aules de formació

Taller

Agenda Canòdrom

Ciberseguretat per a
famílies

Tecnologies obertes, democràcia

Amb motiu de la Setmana de la Internet Segura,
parlem amb Josep de la Casa d’Internet Segura
per dotar a les famílies d’eines que donin llibertat i
seguretat per navegar per la xarxa i protegir-nos
davant de les amenaces i riscos existents.
Organitzat conjuntament amb el Programa
Internet segura. Agència de Ciberseguretat de
Catalunya.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Mentre que al món presencial vetllem per la
seguretat dels infants i adolescents, li donem la
mateixa importància a la vida digital? Pressió
estètica, ciberassetjament, addiccions, manca de
privacitat, lluita per l’atenció... Et preocupen els
hàbits de seguretat digital de la teva família Creus
que a casa podríeu feu un millor ús de les xarxes?
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Canòdrom obert

Canòdrom Install Party
23 febrer, de 17 a 19 h
Sala d'actes

Taller

Tecnologies obertes, democràcia

Vols instaŀlar-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.
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Les Install Parties són trobades socials on
l'objectiu és dur a terme instaŀlacions de sistemes
operatius lliures, i alhora construir i enfortir xarxes
i comunitats. En aquestes sessions aprendràs a
instaŀlar 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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Març-abril
Aules de formació

Formació

Agenda Canòdrom

Antena Decidim

Tecnologies obertes, democràcia

Decidim és una plataforma de participació
ciutadana, de tecnologia lliure i segura, amb
totes les garanties democràtiques.

Al Canòdrom proposem un cicle de sis
formacions sobre Decidim amb enfocament
aplicat, pràctic i resolutiu, des d’un nivell bàsic i
introductori fins a les personalitzacions
concretes i possibles a cada implementació.
Explicarem els espais participatius i els
components, el funcionament i les potencialitats
de la plataforma. Mai la democràcia havia estat
tan real.
Consulta el programa complet de sessions a
https://canodrom.barcelona/

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Destaca per la seva implementació en termes
tant locals com globals: des de l’Ajuntament de
Barcelona, Helsinki o Ciudad de México, fins a
iniciatives com Som Energia, LaFede o la FAVB.
Vols posar-la en pràctica a la teva organització?
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Canòdrom obert

Educar en un món de
xarxes
10 març, de 18.30 a 20 h
Sala d'actes

Taller

Tecnologies obertes, cultura digital

Els dispositius i les pantalles han esdevingut un
habitant més a les nostres llars i sovint són un
repte educatiu i de gestió familiar.
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En aquesta sessió amb la Dra. en sociologia
Liliana Arroyo i la terapeuta familiar Mireia
Planells oferim 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. Aportarem
també exemples pràctics i estratègies
recomanades per famílies amb infants i
adolescents.
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22 de març, 18 h
Sala Guinardó

Taller

Agenda Canòdrom

Reparar per allargar la
vida
Tecnologies obertes

En aquest taller amb Mireia Roura d'eReuse i el
coŀlectiu Andròmines coneixerem les peces que
formen els nostres aparells electrònics i d’on
venen per entendre el seu impacte ambiental i
social. A més, aprendrem a reparar i reemplaçar
les peces espatllades per allargar-ne la vida i
posar solucions des del consum responsable.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

Sabies que un iPhone 12 genera 70 kg de CO2 al
llarg de la seva vida útil? Segons un estudi recent
de la Unió Europea, s’estima que el 54% de les
emissions dels dispositius tecnològics es generen
durant la fabricació, el 44% durant el seu ús, i l’1%
durant la distribució i tractament com a residu.
Com podem compensar l’impacte ambiental dels
nostres dispositius en aquest moment de crisi de
recursos i crisi climàtica? Com allargar la seva
vida al màxim per amortitzar la petjada de
carboni?
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Canòdrom obert

La xarxa és nostra!
Autodefensa digital
24 i 31 març, de 17 30 a 19 30 h
Aules de formació

Taller

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). Un 98,9% de les dones amb
presència pública a Internet ha patit algun tipus
de violència en línia.
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En aquest taller amb DonesTech, coŀlectiu de
dones que investiga i intervé sobre feminismes i
tecnologies, aprèn recursos i eines per fer
d'Internet un espai de resistència feminista.
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BCNFemTech
Gener-març
Sala d'actes

Formació

Feminismes, cultura digital

Com podem tancar l'escletxa digital de gènere?
BCNFemTech 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 coŀlaboració entre
administració pública, empresa privada i tercer
sector.
Impulsada per l'Ajuntament de Barcelona en
aliança amb Factoria F5, Barcelona Activa i
Formació i Treball amb el suport d'Endesa.

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,
coŀlaboracions amb grups de recerca i
agents comunitaris.

18 gener i 29 de març, de 16 a 18 h
En línia

Agenda Canòdrom

Trobades de la
comunitat Decidim:
Procés de redisseny
Trobada

Tecnologies obertes, democràcia

El MetaDecidim és un procés participatiu on la
ciutadania pensa i (re)dissenya les funcionalitats
de la plataforma participativa decidim.barcelona.

El 18 de gener s'abordaran els sistemes de
navegació. El 29 de març es treballarà entorn la
millora dels espais participatius.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

En aquesta ocasió la comunitat MetaDecidim es
troba per iniciar el procés de Product Experience
(experiència de producte), que treballa entorn el
redisseny de la plataforma Decidim per millorar
l'experiència de participació de les usuàries.
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Comunitat Canòdrom

Plenària oberta a
veïnes i veïns
19 gener, de 18.30 a 19.30 h
Sala d'actes

Trobada

Democràcia

El Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i
Democràtica és un espai municipal obert a
l'experimentació tecnològica i democràtica. Des
que es va posar en marxa a finals del 2020, s'ha
treballat aquest esperit innovador també en les
formes en què se'n decideix el funcionament: el
què, el qui i el com.
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Celebrem la primera plenària presencial i oberta
a les veïnes i els veïns per explicar el Canòdrom i
les seves línies de treball. També per imaginar
com ha de ser el seu model de governança i
decidir el present i futur de l'espai.
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Com s'han de relacionar els diferents actors en la
presa de decisions de l'espai? Quin paper ha de
tenir-hi la tecnologia? Com generem models de
govern que realment escoltin i donin resposta a
les necessitats expressades?

25 gener i 8 febrer, d'11 a 12 h
Sales de formació

Trobada

Democràcia, tecnologies obertes

Agenda Canòdrom

VinclesBCN presencial

Segons les últimes enquestes, a Catalunya hi ha
un total de 786.000 persones que viuen soles, de
les quals un 42,2% tenen seixanta-cinc anys o
més. Però viure soles no hauria de ser sinònim
de sentir-se soles: com podem trencar
l'aïllament?

A partir d'una aplicació instaŀlada a un dispositiu
mòbil o tauleta, VinclesBCN pretén reforçar les
xarxes de relacions socials que ja tenen les
persones i crear-ne de noves.
Per facilitar l'aprenentatge i desvirtualitzar les
persones que en formen part, la comunitat de
Vincles comença les seves trobades al
Canòdrom. Un pas més per crear vincles físics i
virtuals que mitiguin els efectes de la solitud no
desitjada.
Inscripció: www.barcelona.cat/vinclesbcn

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

VinclesBCN és un servei de l'Ajuntament de
Barcelona adreçat a la gent gran que combat el
sentiment de solitud no volguda mitjançant les
noves tecnologies.
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Comunitat Canòdrom

Periodisme i capes
digitals: noves formes
de crear relats
2 febrer, 17.30 h
Sala d'actes

Trobada

Democràcia, cultura digital

GENER

MARÇ 2022

Quin vincle hi ha entre les capes digitals i les
noves narratives periodístiques? Als seminaris
trimestrals Periodisme i capes digitals ens
trobem 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.
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En coŀlaboració amb el Departament de
Periodisme i Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona UAB .

24 febrer i 4 març, d'11 a 13.30 h
Sala d'actes

Agenda Canòdrom

Trobades de la
Comunitat Decidim:
Noves funcionalitats
Trobada

Democràcia, cultura digital

Celebrem dues trobades per donar a conèixer i
aprendre a fer servir les últimes millores i
funcionalitats de la plataforma Decidim i
optimitzar l'experiència d'ús de les usuàries i
usuaris.
ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

La primera trobada serà amb l'ecosistema
d'organitzacions de Catalunya el 24 de febrer
d'11.00 a 13.00 h. La segona, amb municipis i
administracions públiques catalanes el 4 de
març de 11.00 a 13.30 h.
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Comunitat Canòdrom

aFFaC Sobirania i
drets digitals
1, 3, 10, 15 i 17 març, de 17 a 20.30 h
Sala d'actes

Jornades

Democràcia, cultura digital, tecnologies obertes

L’aFFaC Associacions Federades de Famílies
d'Alumnes de Catalunya) ofereix un espai
formatiu que posa a disposició de tota la
comunitat educativa un seguit de recursos i eines
per ampliar i compartir coneixement.

GENER

MARÇ 2022

Enguany celebra la quarta edició del seu curs
anual, el qual gira entorn la sobirania digital i els
drets digitals. Perquè a la xarxa, com al carrer:
llibertat, privacitat i sobirania.
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Agenda Canòdrom

Xarxa Oberta per la
inclusió digital al barri
de Congrés-Indians
XOB
Ha de ser Internet un comú digital, obert i
accessible per a totes les persones?

En coŀlaboració amb exo.cat / guifi.net.

ATENEU D’INNOVACIÓ DIGITAL I DEMOCRÀTICA

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.
Proporcionarem l’accés lliure a la xarxa amb
l’objectiu de fomentar la inclusió digital.
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Inscriu-te a
↘ canodrom.barcelona
Concepció Arenal 165
08027 Barcelona
93 768 99 36
hola@canodrom.com
Hora i d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 19 h
Entrada lliure: Dima ts, dimecres i dijous de 16 a 20 h
Segueix-nos a:
CanodromBCN
@canodrom_bcn
@canodrombarcelona
@canodrombcn

