PANGEA: Historial de projectes
1996-2000
•

Participació al projecte Epitelio, “Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la
Exclusión Social y Económica”. Unió Europea, 1996-1999.

•

"Multi-Site Classroom". Participació en un projecte d’investigació d’aplicacions d’alta
tecnologia, Redes Computacionales de Alta Capacidad (HPCN), 1999.

•

Projecte de cooperació per al desenvolupament a Colòmbia (Colnodo i Barcelona
Solidària), 1999-2001.

•

Projecte Edualter (educació per a la pau i multiculturalitat), 1999.

•

Base de dades i altres feines tècniques per a la Consulta Social sobre el Deute Extern,
1999.

2000-2008
•

Projecte per al Coneixement i Difusió dels Ciberdrets. Ajuntament de Barcelona,
Regidoria Drets Civils, 2004-2005.

•

Projecte “Migració a GNU/Linux per a entitats sense ànim de lucre”, 2004-2005.
Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona.

•

Creació del Manual de migració a GNU/Linux. Curs de migració, 2005.

•

Jornades de migració a GNU/Linux. Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona),
2005.

•

Projecte "Comunitat d’associacions i ONGs usuàries de programari lliure a
Barcelona". Àmbit temàtic: "Xarxes associatives, eines col·laboratives en programari lliure".
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, 2006.
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•

Projecte "Centre de recursos sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb perspectiva de gènere". Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya,
2006.

•

Internet Global Congress "Innovació i Coneixement a la Societat Digital". Intervenció de
Pangea a la taula rodona: "Formació digital: eina per combatre la fractura digital", 2007.

•

Projectes en col·laboració amb APC (2007):
- National ICT Policy website CIPP. Creació d’un portal nacional espanyol sobre
politiques de les TIC per formar part de la xarxa de portals sobre TIC d'APC, on es donà
informació sobre politiques de les TIC a nivell nacional i internacional i la situació de les
TIC i el seu ús, sobretot des del vessant del tercer sector, a Espanya.
- Global Information Society Watch. Els informes de l’observatori global de la Societat
de la informació són una sèrie d’informes anuals que cobreixen l’estat de la societat de
la informació des de les perspectives de la societat civil i que tracten diferents temes
fonamentals a nivell internacional, regional i nacional, alhora que monitorejen el
desenvolupament i aplicació de les polítiques TICs acordades a nivell internacional.
L'informe de 2007 es centra en la Participació. En col·laboració amb APC, 2007.
Realització informe sobre el context espanyol, enllaç: http://www.giswatch.org/en/2007
- EED - National ICT policy portals. Enquesta realitzada a un ampli grup d'ONGs,
associacions i altres entitats del tercer sector sobre el seu coneixement i ús estratègic de
les TIC, així com del seu coneixement i interès en les politiques nacionals i
internacionals que les regulen, per obtenir una visió clara i detallada de l’estat de les TIC
en relació a les ONG a l'Estat espanyol. La informació es va incloure en els portals sobre
TIC d'APC junt amb la de les enquestes realitzades per desenes d’altres països d’arreu
del món.
- Carta d'APC sobre els drets a Internet. Traducció al català de la carta d'APC dels
drets a Internet i difusió de la mateixa arreu del territori de parla catalana.
http://www.apc.org/es/pubs/about-apc/carta-de-apc-sobre-derechos-en-internet
- Estudi d’accions per a la cohesió dels membres europeus. Organització logística i
participació a les Jornades "APC Meeting Barcelona 2007". Presentació de ponències.
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- Projecte “Global Information Society Watch 2008 – Country Reports: Access to
infrastructure”. En col·laboració amb APC, 2008. L'informe de 2008 es centra en l’accés
a les infraestructures i ofereix les opinions i perspectives d’acadèmics, analistes,
activistes i la societat civil de més de 50 països. http://www.giswatch.org/en/2008
- Projecte "Potenciació de la participació en la Societat de la Informació”. Subvenció
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 2008.
- Projecte “Difusió de l’entitat i dinamització d’eines participatives”. Subvenció de
Plans Ocupacionals 2008, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya.

2009-2011
•

Projecte internacional “Global Information Society Watch 2009 – Country Reports:
Access to information – advancing human rights and democracy”. En col·laboració
amb

APC,

2009.

Realització

informe

sobre

el

context

espanyol,

enllaç:

http://giswatch.org/es/country-report/2009-access-online-information-andknowledge/espana
Enllaç informe general APC:http://www.giswatch.org/es/node/142

•

Col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya amb el capítol “Depen-dencia
de las TIC e imposición cultural” pel llibre “Efectos de las tecnologías de la información y
la

comunicación

sobre

los

derechos

humanos”

Execució

2009

.

Enllaç:

http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/DHE_06.pdf

•

Projecte internacional: “Personal data, rights? Informing and sensitizing the young
European citizens”, subvenció de la Comissió General de Justícia, Llibertat i Seguretat de
la Unió Europea. Execució 2009-2010. En col·laboració amb LDH, IuRe, EDRI i AEDHA.
Estudi i anàlisi de les diferents eines tecnològiques implicades i de com s’utilitzen entre la
població jove. Elaboració d’un còmic i material didàctic, enllaç: http://wiki.pangea.org/pdr
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•

Projecte internacional “Global Information Society Watch 2010 – Country Reports:
ICT’s and environmental sustainability”. En col·laboració amb APC, 2010. Realització
informe sobre el context espanyol, enllaç: http://giswatch.org/ca/country-report/2010-ictsand-environmental-sustainability/spain
Enllaç a l’informe general APC: http://www.giswatch.org/es/node/144

•

Projecte internacional “Global Information Society Watch 2011 – Country Reports: The
internet, human rights and social resistance”. En col·laboració amb APC, 2011.
Realització informe sobre el context espanyol.

•

Projecte internacional “CONFINE Community networks testbed for the future internet”.
Finançat per la Unió Europea, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya,
2011. Projecte plurianual 2011-2014. Creació d’una plataforma de proves de xarxes
comunitàries per analitzar i experimentar noves vies per a la Internet del futur. Enllaç web
projecte: http://www.confine-project.ue
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Projectes de l’Espai de Dones
Forma part de Pangea i té com a finalitat promoure l’accés i l’ús estratègic de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TICs) a les dones i els grups de dones de Catalunya per tal
de facilitar l'intercanvi d’informació i recursos, i enfortir les accions conjuntes en campanyes i
activitats de solidaritat per la defensa del drets de les dones. Treballa conjuntament amb d’APC
WNSP (Women’s Networking Support Programme).

•

Participació en el "Networking for Change and Empowerment Forum", 2004.

•

Participació en el "Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion", 2004.

•

Participació en la Jornada de Coeducació celebrada a Barcelona. Assumpció Guasch va
presentar les experiències de l'Espai i d'APC WNSP: "La perspectiva de gènere a les
TIC", 2005.

•

Conferència: "Les TIC pel canvi social". UPC, 2005.

•

Materials sobre polítiques TIC. Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques per a
dones a Catalunya. Institut Català de Dones, 2005.
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1
a0/vgnextoid=ae727e1e45063210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae727
e1e45063210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

•

Materials sobre polítiques TIC. Programa violència contra les dones a Catalunya. Institut
Català de Dones, 2005.

•

Llibre de Recursos en línia sobre violència masclista, 2005
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1
a0/vgnextoid=51e2c65952f73210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51e2c6
5952f73210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

•

Participació en la Taula Rodona Experiències de Comunicació i Prevenció. Institut Català
de les Dones. Ponència d’Assumpció Guasch: "Utilització de les TIC en l'àmbit de la
Violència de Gènere", 2005.
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•

Presentació d’experiències en la Jornada de coeducació organitzada pel "Programa de
Coeducació". Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, maig 2005.

•

Presentació d’experiències en el seminari: "Quins models de gènere tenen els nostres
infants i joves". Universitat de Vic, octubre 2005.

•

Presentació de la ponència: "Fer impensable la violència. Jornades per a la prevenció
de les violències envers les dones". Institut Català de les Dones i Obra Social de la
Fundació La Caixa, novembre 2005.

•

Taller per a dones “Polítiques sobre les TICs amb perspectiva de gènere”. Organitzat
per Espai de Dones de Pangea, maig 2006.

•

Gran Trobada de Dones de Catalunya: "Sabem fer i fem saber". Ponència:
"Gènere i Polítiques de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació", juny 2006.

•

"Dona i TIC", Universitat d'estiu Ramon Llull. Arenys de Mar, juny 2007.

•

Internet Global Congress 2007. "Innovació i Coneixement a la Societat Digital".
Intervenció a la taula rodona del panel: "Formació digital: eina per combatre la fractura
digital".

•

Projecte "Adaptacions temàtiques de la metodologia GEM. Taller internacional
d'avaluadores". Subvenció de l’Institut Català de la Dona, 2008.

•

Participació en el projecte: “Recursos TIC a l’escola per a trencar les dinàmiques de
violència masclista en connexió amb els usos irresponsables de la xarxa” presentat
per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i
subvencionat per l’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya. Execució
2008-2009.
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