ISOC-CAT ORGANITZA via Zoom
Conferència:
Cap estudiant sense Internet a càrrec de
Jordi Clopés Esteban de
Mataró sense fils, secció local de la Fundació Guifi.net
Dia: divendres, 5 de març de 2021 Hora: 17:30

En temps de pandèmia, el funcionament normal de la nostra societat ha estat
trasbalsat, amb incidència directa en el món educatiu. La connexió d’internet
s’ha reafirmat com una necessitat bàsica per combatre l’escletxa digital i
garantir el dret a l’educació dels ciutadans i ciutadanes, sobretot en edat
escolar.
En aquest context, neix el projecte Cap Estudiant Sense Internet amb
el propòsit de connectar a la xarxa tots aquells estudiants que no
disposen de recursos, oferint diverses solucions tècniques i amb la
implicació de voluntaris, entitats públiques i privades, i la ciutadania en
general.

https://capestudiantsenseinternet.org/
Veure l’enllaç de la videoconferència a la nostra web

www.isoc.cat
Posteriorment, tindrà lloc l’assemblea anual, dirigida als associats però oberta
als qui hi estiguin interessats.

Assemblea General d'ISOC-CAT.
En primera convocatòria a les 18:00 i en segona a les 18:30.
Els associats rebran l’enllaç de la videoconferència per correu electrònic.
Altres interessats, el poden demanar a info@isoc.cat

ISOC-CAT (Capítol Català de la Internet Society) és una associació catalana
sense afany de lucre, creada l’11 de novembre de 1996 i va ser un dels capítols
pioners al món.
ISOC-CAT és l’organització que va iniciar la constitució de la Fundació
puntCAT i va ostentar-ne la presidència des de la seva constitució fins l’any
2009. És membre permanent del Patronat. Actualment ostenta una de les dues
vicepresidències. És membre fundador d’EURALO (ICANN European Regional
At-Large Organisation).
Els fins de l’associació són:
1. Promocionar i divulgar les activitats relacionades i les xarxes i serveis
de telemàtica i telecomunicacions que participin de la seva filosofia.
2. Participar en les activitats de la Societat Internet (Internet Society) –
ISOC), de la qual ISOC-CAT és el capítol local.
3. Col·laborar en les activitats dels diferents Capítols locals d’ISOC,
especialment de l’Estat Espanyol, la Unió Europea, els països del
Mediterrani, i Amèrica Llatina.
4. Dinamitzar tasques de consultoria, tècniques, formatives, de recerca
(R+D), socials i culturals per difondre i donar a conèixer la xarxa
informàtica INTERNET, i les seves aplicacions i desenvolupaments.
5. Conèixer, difondre, i participar en la confecció de les propostes,
recomanacions i normatives que afectin al desenvolupament d’Internet.

www.isoc.cat
https://twitter.com/ISOCCAT
https://www.youtube.com/user/ISOCCAT
https://www.internetsociety.org/

