
 

CICLE DE XERRADES SOBRE LES EINES TIC  

Un apropament a diverses eines informàtiques: el programari lliure, plataformes per do-

nar-se a conèixer, eines per a gestionar associacions... 

 

El Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) i el Centre de Recursos per a les Associacions Ju-
venils de Barcelona (CRAJ) organitzem conjuntament un cicle de xerrades sobre les eines que ofereixen les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació als i les joves. 

La finalitat d’aquesta iniciativa és donar a conèixer eines útils per a l'activitat quotidiana dels i les joves, així 
com de les associacions juvenils. 

 
 

Xerrades en el CIAJ: 

Inscripció prèvia a ciaj@bcn.cat 
c/ Sant Oleguer, 6-8 
Tel. 93 442 29 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passa’t al Programari lliure: més fàcil, gratuït i sense virus 

Dimarts 5 d’abril, a les 19 h 
 

A Internet podem accedir gratuïtament a una àmplia oferta de pro-

gramari lliure, disponible per als sistemes operatius més habituals com 

Linux, Windows i Mac. Durant la sessió es mostraran els molts avantat-

ges que aporten aquestes eines i com aprofitar al màxim les possibili-

tats que ofereixen. 
 

Amb Pere Olivares, desenvolupador web a Cladellas.com. 

 

Blocs, videoblocs, podcast... quines plataformes utilitzo? 

Dimarts 12 d’abril, a les 19 h 
 

Es descobriran les principals plataformes per publicar continguts pro-
pis a la Xarxa (blocs, podcasts, Facebook, Twitter...) i les pràctiques i 
estratègies que cal seguir per a tenir èxit en la difusió i fer-se visible.  
Per últim, s’explicarà com mesurar els resultats i així portar un control 
dels progressos realitzats. 
 

Amb Francesc Gómez Morales, consultor independent i autor de El 

pequeño libro de las redes sociales. 

  

Xerrades en el CRAJ: 

Inscripció prèvia a 
craj@crajbcn.cat 
c/ Gran de Gràcia, 190-192 
Tel. 93 265 52 17 
 
 

 

Eines 2.0 per a la gestió associativa 

Els dijous 7 i 14 d’abril, a les 19 h  
 

Xerrades que tractaran en detall les eines que faciliten la gestió quo-
tidiana d’una associació. 

 

A càrrec de David Guàrdia, especialista en projectes de desenvolu-

pament de les TIC i l'ús d'eines 2.0 en la gestió associativa i l'adminis-

tració pública. 
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