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Micromecenatge Els Drets Laborals al món amb Humor Gràfic
Humor Gràfic i Drets Laborals?

https://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic

L'objectiu d'aquest Verkami és editar un llibre d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals a partir d'una selecció de les
obres participants al "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals", un concurs que ha tingut
lloc aquest estiu i que ha aplegat més de 700 obres fruit de la participació de 265 autores i autors de 56 països del
món.

Verkami: Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic

QUEDEN 38 DIES
Volem "parir" i editar els fruits recollits al "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" per a
generar consciència, debats i reflexions que contribueixin a la educació i a la sensibilització individual i col·lectiva
sobre Drets Laborals, amb l´Humor Gràfic com a eina.
Una idea de: Humor Gràfic Internacional sobre l'estat del Drets Laborals al món

Aporta al projecte
queden 38 dies per fer-ho

Aportant 5Euros

ESPECIAL GUARDIOLA DE RESISTÈNCIA

Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88384

Aportant 8Euros

ESPECIAL "SOLIDARITAT I MEMÒRI(A)"
(enviament a peninsula ibèrica)

Calendari de butxaca de l'any 2016 (amb la reproducció de l' obra guanyadora del 1r Concurs, de l'autor
Kajakhstaní "Garym").
+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88385
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Aportar 10Euros

ESPECIAL "MOTXILLA"
(enviament a península ibèrica)

1 motxilla lleugera amb cordes serigrafiada amb l'obra del Primer premi del Concurs, de l'autor Garym
+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/89129

Aportar 13Euros

LLIBRE EN SUPORT DIGITAL

1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" editat en suport digital
+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88386

Aportar 15Euros

ESPECIAL "SOLIDARITAT I MEMÒRI(ES) GRÀFIQUES"
(enviament a peninsula ibèrica)

1 calendari de sobretaula 2016 de 14 pàgines amb 12 dibuixos per a què el posis damunt d'allà on tu vulguis
+ 1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" editat en suport digital per a tu
+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88387

Aportar 19Euros

ESPECIAL "NANOEMPODERAMENT COL·LECTIU"
(enviament a península ibèrica)

1 pòster mida A3 plastificat de l'obra de l'autor Kazakhstaní "Galym", guanyadora del "Primer Concurs
d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals"
+ 1 calendari de sobretaula 2016 de 14 pàgines amb 12 dibuixos
+ 1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" editat en suport digital
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+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88389

Aportar 25Euros

EL LLIBRE "ELS DRETS LABORALS AL MÓN DES DE L'HUMOR GRÀFIC"
(enviament a la península ibèrica)

1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de perspectives
internacionals
+ Posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ Posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88388

Aportar 29Euros

ESPECIAL "MICROOEMPODERAMENT COL"LECTIU"
(enviament a la peninsula ibèrica)

1 pòster de l'obra guanyadora en A3
+ 1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de perspectives
internacionals
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88390

Aportar 34Euros

ESPECIAL "MESOEMPODERAMENT COL"LECTIU"
(enviament a la península ibèrica)

1 pòster en A3 de l'obra guanyadora del primer premi del Concurs
1 pòster en A3 de l'obra guanyadora del segon premi
1 pòster en A3 de l'obra guanyadora del tercer premi
1 pòster en A3 de l'obra guanyadora de l'accèssit en seguretat i salut en el treball
1 pòster en A3 de l'obra guanyadora de l'accèssit en economia social
1 pòster en A3 de l'obra guanyadora de l'accèssit en conciliació de la vida familiar i laboral
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1 pòster en A3 de l'obra guanyadora de l'accèssit sobre repressió sindical
dossier d'acompanyament per aprofundir en la reflexió sobre l'estat dels drets laborals al món
el teu nom als crèdits del projecte dels Espais Virtuals i als crèdits del Llibre "Els Drets Laborals al món des
de l'Humor Gràfic"
el llibre "Els drets laborals al món des de l'humor gràfic" en suport digital

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88391

Aportar 39Euros

ENVIAMENT INTERNACIONAL LLIBRE "ELS DRETS LABORALS AL MÓN DES DE L'HUMOR GRÀFIC"
(enviament internacional)

1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de perspectives
internacionals
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/89137

Aportar 45Euros

2 EXEMPLARS DEL LLIBRE "ELS DRETS LABORALS AL MÓN DES DE L'HUMOR GRÀFIC"
(enviament a península ibèrica)

2 exemplars del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de
perspectives internacionals
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

Aportar 49Euros

ESPECIAL AMIC INVISIBLE/REI BONS (els d'Orient)
(enviament a la península ibèrica)

2 exemplars del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" per a que els regalis durant
aquestes properes festes nadalenques a qui vulguis
+ recompensa ESPECIAL "MOTXILLA"
+ 1 calendari de sobretaula 2016, de 14 pàgines amb una selecció de 12 obres rebudes al Concurs i
seleccionades pel Jurat
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
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+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88393

Aportar 60Euros

ESPECIAL "PEDAGOGIA PEL MACROEMPODERAMENT COL"LECTIU"
(enviament a la península ibèrica)

Una recopilació de les millors 20 obres seleccionades pel Jurat, en format fitxa A5 i plastificades, amb una
elaborada proposta d'activitats pedagògiques per la reflexió social i el debat col"lectiu sobre l'estat dels
Drets Laborals al món.
+ el llibre "Els Drets Humans al món des de l'Humor Gràfic" en suport digital en format pdf
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
+ 2 recompenses Especial "Motxilla"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88394

Aportar 90Euros

ESPECIAL "ACCIÓ SINDICAL AMB ELS DRETS LABORALS I L'HUMOR GRÀFIC"

3 exemplars del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper:
a) un exemplar per a tu (enviament només a l'estat espanyol).
b) un exemplar que enviarem a la persona de la institució, organització o empresa que tu ens diguis
c) un exemplar que enviarem a un/a autor/a participant al "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic
sobre Drets Laborals"
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
+ 2 recompenses Especial "Motxilla"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88396

Aportar 125Euros

ESPECIAL LLIBRERIES, XARXES DE BIBLIOTEQUES I COLLA D'AMICS
(enviament a la península ibèrica)

7 exemplars del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de
perspectives internacionals
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
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+ posem el teu nom als crèdits del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
+ 2 recompenses Especial "Motxilla"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88395

Aportar 195Euros

ESPECIAL "RACÓ D'ARTESANIES D'EMPODERAMENT COL·LECTIU"
(Només per a territoris de qualsevol de les comarques de Catalunya, de les comarques Baix Maestrat, Alt Maestrat,
Els Ports, Plana Alta, Plana Baixa, Camp de Morvedre, Horta del Nord, Horta de l'Oest i Horta del Sud del País
Valencià o de les comarques aragoneses Ribagorça, Saragossa, La Llitera, Baix Cinca, Casp, Matarranya, Terol i
Catalunya Nord)

T'entreguem al teu municipi una Mostra dels 10 millors dibuixos seleccionats pel Jurat del Concurs
Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals, mida A5, en format Quadre, elaborats artesanalment, en
marc de fusta, per a que disposis de la teva petita exposició
+ dossier d'acompanyament elaborat especialment per fomentar la reflexió social i l'empoderament
col·lectiu
+ fem una xerrada durant el 2016, en Drets Laborals, a l'espai del teu municipi on la organitzis. Quadrarem
les dates!
+ 1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de perspectives
internacionals
+ el llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en suport digital en format pdf
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "L'Estat dels Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
+ 2 recompenses Especial "Motxilla"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/
88397

Aportar 495Euros

ESPECIAL "NANOEXPOSICIÓ DE METAEMPODERAMENT COL·LECTIU"
(Només per a territoris de qualsevol de les comarques de Catalunya, de les comarques Baix Maestrat, Alt Maestrat,
Els Ports, Plana Alta, Plana Baixa, Camp de Morvedre, Horta del Nord, Horta de l'Oest i Horta del Sud del País
Valencià o de les comarques aragoneses Ribagorça, Saragossa, La Llitera, Baix Cinca, Casp, Matarranya, Terol i
Catalunya Nord)

T'entreguem al teu municipi una Mostra dels 30 millors dibuixos seleccionats pel Jurat del Concurs
Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals, mida A5, en format Quadre, elaborats artesanalment, en
marc de fusta, per a que disposis de la teva petita exposició
+ dossier d'acompanyament elaborat especialment per fomentar la reflexió social i l'empoderament
col·lectiu
+ fem una xerrada durant el 2016, en Drets Laborals, a l'espai del teu municipi on la organitzis. Quadrarem
les dates!
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+ 1 exemplar del llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en paper, amb tapa dura, que recull
més d'un centenar d'obres rebudes al Concurs i entrevistes exclusives sobre els Drets Laborals des de perspectives
internacionals
+ el llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic" en suport digital en format pdf
+ posem el teu nom al crèdits dels Espais Virtuals del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"
+ posem el teu nom als crèdits del llibre "L'Estat dels Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
+ 2 recompenses Especial "Motxilla"

http://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic/contribute/payment/88399

Autor del projecte

Del 10 de Juliol al 31 d'agost de 2015 es va celebrar el "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals". Les obres rebudes des de 56 països del món de més d'un quart de miler d... segueix llegint
Humor Gràfic Internacional sobre l'estat del Drets Laborals al món té 0 projectes més a verkami. Pots trobar més
informació a https://concurshumorgraficdretslaborals.wordpress.com/

L'Humor Gràfic és un llenguatge força universal. T'oferim materials innèdits, innovadors i atractius per a que
pensis, per a que no et quedis indiferent. Aquesta manera de tractar els Drets Laborals, amb Humor Gràfic, fa que
qualsevol persona -independentment de si saps llegir o no, independentment del punt on visqui-, pugui estar a punt
per a pensar i reflexionar profundament sobre els drets laborals al món amb l'Humor Gràfic com a eina.

[recull imatges obres concurs internacional humor gràfic sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21760099283/in/dateposted-public/

Qui som?
L'associació l'Oliva -associació sense ànim de lucre formada per un grup heterogeni de persones- i CGT
Catalunya-Sindicat assembleari. que té com a objectiu la defensa quotidiana dels interessos dels treballadors i
treballadores-

Orígens de la iniciativa
El punt des d'on partim és el 1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals. Amb aquesta iniciativa
hem aconseguit obtenir continguts que ens ajuden a donar resposta a interrogants sobre els Drets Laborals al món
amb Humor Gràfic.

(Sota pots veure una imatge dels dos coordinadors del projecte tancant l'acord de col&#8226;laboració per a
desenvolupar la iniciativa de manera compartida)

[imatge conveni entre l´associació oliva i CGT Catalunya per impulsar Primer Concurs Internacional d´Humor Gràfic
sobre Drets Laborals]
https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22381292085/in/dateposted-public/

Què volem fer?
Ara que el "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" ja s'ha celebrat, et convidem a que
esdevinguis una peça clau per a que es pugui seguir donant vida a aquest projecte d'educació i sensibilització. Si t'hi
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apuntes, tindràs la teva recompensa!

[parlem dels seus drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22381329745/in/dateposted-public/

(L'Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat ha publicat recentment aquesta notícia a les seves pàgines):

[L&#x27;Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat ha publicat recentment aquesta notícia Concurs Internacional
d´Humor Gràfic sobre drets laborals a les seves pàgines]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22392131911/in/dateposted-public/

En una primera fase, volem fer-te arribar la collita recollida al "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre
Drets Laborals" en forma de recompensa; en una segona fase, volem fer arribar la collita a qualsevol racó del
món en forma d'exposició itinerant amb una selecció de 80 obres d'humor gràfic feta pels membres del Jurat
, així com crear materials educatius per a formar joves en Drets Laborals, tot, amb la voluntat del foment de la
educació, el debat, la reflexió, la cultura i l'empoderament amb sentit de l'humor. L´Humor ens dóna força!
Fer-ho plegats, encara ens en dóna més!

La Primera Fase:
Editar el llibre "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"

(El **treball infantil* ha estat un tema recurrent amb el que diferents autors i autores han participat al "1r Concurs
Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals". El dibuix que segueix és d'un humorista gràfic i caricaturista
amateur, amb algunes incursions esporàdiques al món professional)*

[Mina orfanato, participant al concurs humor gràfic sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22355434536/in/dateposted-public/

Si aportes a la campanya contribueixes a poder treure a la llum un llibre inèdit, diferent i innovador per la
transformació social des de la cultura com eina revolucionària. Aquest llibre, contindrà una selecció de les
millors obres rebudes i diferents entrevistes a diferents personalitats, entre d'altres a:

una Doctora en Sociologia del Treball, professora a la Universitat de la República (Uruguai), on ens parla del
fenomen de la economia solidària amb les experiències de col&#8226;lectivització d'empreses per part dels
treballadors al Cono Sur de Amèrica Llatina com a punt de partida. Aquesta entrevista ens ajuda a situar-nos
davant les causes i conseqüències de l'emergència d'aquest fenomen i a comprendre algunes oportunitats i reptes
que estan a l'ordre del dia.

un reconegut pioner de la implementació d'experiències d'Economia Solidària a Catalunya, membre de la Xarxa
d'Economia Solidària de Catalunya (XES) i la Fundació Roca i Galés , on ens parla del fenomen de la Economia
Solidària amb les experiències en aquest territori com a punt de partida. Aquesta entrevista ens ajuda a situar-nos
davant les causes i conseqüències de l'emergència d'aquest fenomen i a comprendre algunes oportunitats i reptes
que estan a l'ordre del dia.
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un alt responsable de l'Organització Internacional del Treball a Madrid (Oficina de la OIT para España) , que
ens situa en relació als reptes que els Drets Laborals han d'afrontar, tant des d'una perspectiva global com local i
ens explica per a què serveix un Organisme com el que representa.

una entrevista a una periodista i investigadora sobre l'Economia Feminista.

Altres continguts sorpresa relacionats amb la temàtica.

Aquestes entrevistes estan el ple proces de realització, per tant, no són definitives. Hi poden haver algunes
modificacions concretes de forma.

(Aquesta vinyeta és una altra de les obres rebudes)

[vinyeta participant primer concurs internacioal d´humor gràfic sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22368450072/in/dateposted-public/

Altres obres participants:

[participant concurs internacional humor gràfic sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22368380552/in/dateposted-public/

[rights to work participant concurs internacional humor gràfic sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22381521905/in/dateposted-public/

[https://farm6.staticflickr.com/5833/22381591365_b1c6388855_z.jpg]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22381591365/in/dateposted-public/

Si aquesta campanya de micromecenatge de Verkami en la que navegues, supera l'objectiu de finançament, si ho
aconseguim, entrarem a desenvolupar una segona fase del projecte.

La Segona Fase
Aquesta fase, d'objectius addicionals, consistirà en conformar una Exposició i Mostra de Caràcter Itinerant amb 80
de les obres participants al "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" per arribar, amb
llibertat i autonomia, a les places dels pobles i ciutats del món amb missatges directes que permeti situar el públic
entorn "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic". A més, es crearan materials educatius específics per a
centres escolars en matèria de Drets Laborals.

Els impactes d'esdevenir mecenes.
Participar és:
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Rebre un encanteri de poders gràfics per afrontar la quotidianitat amb l'empatia i la capacitat crítica i reflexiva
reforçades;

Donar suport a fer possible la sensibilització amb una iniciativa que està feta, cuinada i desenvolupada per més de
560 mans i 284 caps de persones que viuen entre 281 municipis de 56 punts del món: les de les autores i
autors participants al "Primer Concurs d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals", les de les membres del Jurat i les de
l'equip de treball que acompanyem aquesta aventura. Volem seguir sumant caps i peus i municipis i punts del món;

Obrir la difusió de la cultura, les arts gràfiques i el pensament com a eina per transformar la realitat cap a un
horitzó de societats decents i lliures, amb sentit de l'humor.

Els camí recorregut fins ara
Interrogants
El treball precari, parlant glocalment, és digne? Quina és la percepció Internacional al voltant de la situació dels
drets laborals? Els Drets Laborals de les persones treballadores, estan essent respectats? Aquests interrogants ens
van dur a buscar ajuda, una ajuda en forma de respostes de plomes afilades, amb humor gràfic

Una Crida a dibuixants d'arreu del món
Prenent l'Humor Gràfic com a excusa per tractar d'albirar respostes a aquestes preguntes que ens fem, des del
Col&#8226;legi de Periodistes de Catalunya - Demarcació Catalunya Central, vàrem llençar la convocatòria del
"Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" al món**.

Pots mirar imatges de l'acte de Presentació del "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals.

(Des de la Revista CatalunyA i des de Nació Digital es va contribuir a difondre aquesta convocatòria)

[Des de la Revista CatalunyA s´ha contribuït difondre convocatoria concurs]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22195286809/in/dateposted-public/

Una resposta Internacional!

[bustia]

Per apropar-nos a una resposta a aquests interrogants, vàrem llençar una convocatòria. I 265 autors i autores
participants al Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals ens han fet arribar obres
des d'Alemanya, Algèria, Argentina, Àustria, Austràlia, Bahrein, Bèlgica, Bulgària, Brasil, Canadà, Catalunya,
Colòmbia, Costa Rica, Croàcia, Cuba, Egipte, Espanya, Estats Units d'Amèrica, Estònia, França, Filipines,
Grècia, Índia, Indonèsia, Iran, Israel, Itàlia, Jordània, Kazajstan, Kènia, Líban, Macedònia, Marroc,
Montenegro, Mèxic, Nigèria, Palestina, Perú, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Regne Unit,
Rússia, Sèrbia, Síria, Sud-Àfrica, Tailàndia, Turquia, Ucraïna, Uruguai, Uzbekistan, Xile, Xina, Xipre; des de 56
estats del món.

Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a aquesta resposta tan generosa dels 265 autors i autores a la
convocatòria que vàrem llençar al món el dia 9 de juliol i que vàrem tancar el 31 d'agost de 2015.
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(Aquí sota es pot veure, una obra rebuda des de Mombassa (Kènia)

[una obra rebuda des de Mombassa (Kènia)]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22356263836/in/dateposted-public/

Membres del Jurat
El Jurat del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals":

(a sota, una imatge dels membre del Jurat seleccionant dibuixos del Concurs)

href="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21759149734/in/dateposted-public/" title="">[El Jurat del Primer
Concurs Internacional d&#x27;Humor Gràfic sobre Drets Laborals]
https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21759149734/in/dateposted-public/

Durant el mes de setembre han dut a terme la senzilla tasca de seleccionar 7 obres premiades d'entre més de 13Kg
de paper. Han format part del Jurat d'aquest "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets
Laborals"

Ali Lmrabet, periodista crític marroquí internacionalment reconegut per la seva lluita per la llibertat de premsa,
ex-director dels setmanaris satírics censurats Demain Magazine i Douman. L'Ali Lmrabet va ser condemnat a
presó per unes vinyetes (2003) i inhabilitat durant 10 anys en l'exercici de la seva professió, el periodisme
(2005-2015). Tot i això, segueix fermament compromès amb la sàtira i l'humor des del dibuix com a arma de lluita
per les llibertats. Actualment condueix el diari digital Demain Online

Jaume Capdevila, conegut pel seu pseudònim Kap, ninotaire, dibuixant i caricaturista català i investigador
sobre la sàtira política. Al seu CV diu: "Visc sota una taula de dibuix i m'alimento a base de rosegar llapis i
empassar sopa de tinta xinesa. Algun estrany defecte ocular fa que vegi tothom amb closques botorudes i nàpies
allargassades (...) i així els retrato als meus dibuixos". Diu que té un "titol (...) com a llicenciat en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona" i que el fa servir per a embolicar entrepans". Es dedica a "dibuixar vinyetes i acudits (...)
amb la única intenció d'aconseguir dibuixar cada dia un petit somriure a la cara dels meus soferts lectors". Ha
omplert llibres de ninots i acudits: "Sense Kap ni peus" (1997), "Barça: 100 años de buen humor" (1999), "La
Patumàquia" (2002) o "El Maragallato" (2006), a més de la col.lecció "Pelotazos" de quatre volums amb les meves
vinyetes esportives.

Mireia Bazaga, advocada laboralista, penal,civil i Secretària de Jurídica de CGT Catalunya. El seu dia a dia
consisteix en exercir de defensa de persones que veuen els seus drets afectats, i per a fer-ho, es disfressa amb una
toga amb la que es passeja pels Jutjats per defensar les classes populars i treballadores.

Moisès Rial, Treballador Social, consultor TIC i Insertor Laboral. Secretari de comunicació de CGT Catalunya
. Li agrada tocar de peus a terra i volar pels espais virtuals. Passa el dies entre carrers, espais de formació per a
combatre l'esquerda digital i els núvols.

Paloma Fuentes, col&#8226;laboradora de l'associació l'Oliva, pagesa de la Cooperativa de Producció i
Consum Ecològica "La Datzira". Es passa els dies seguint el cicle del sol i del temps, produint aliments sans i
respectuosos per al medi amb els que alimenta gent que viu a la ciutat amb les seves verdures.
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Les obres premiades.
Una primera edició del concurs amb 7 obres premiades

La resolució per part del Jurat del 1er Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals

(a sota, una imatge dels membre del Jurat seleccionant dibuixos del Concurs)
[El Jurat del Primer Concurs Internacional d&#x27;Humor Gràfic sobre Drets Laborals]
https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21759149734/in/dateposted-public/

Durant el mes de setembre han dut a terme la senzilla tasca de seleccionar 7 obres premiades d'entre més de 13Kg
de paper. Han format part del Jurat d'aquest "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals"

Ali Lmrabet, periodista crític marroquí internacionalment reconegut per la seva lluita per la llibertat de
premsa, ex-director dels setmanaris satírics censurats Demain Magazine i Douman. L'Ali Lmrabet va ser
condemnat a presó per unes vinyetes (2003) i inhabilitat durant 10 anys en l'exercici de la seva professió, el
periodisme (2015-2015). Tot i això, segueix fermament compromès amb la sàtira i l'humor des del dibuix com a
arma de lluita per les llibertats.Actualment condueix el diari digital Demain Online

Jaume Capdevila, conegut pel seu pseudònim Kap, ninotaire, dibuixant i caricaturista català i
investigador sobre la sàtira política. Al seu CV diu: "Visc sota una taula de dibuix i m'alimento a base de rosegar
llapis i empassar sopa de tinta xinesa. Algun estrany defecte ocular fa que vegi tothom amb closques botorudes i
nàpies allargassades (...) i així els retrato als meus dibuixos". Diu que té un "titol (...) com a llicenciat en Belles Arts
per la Universitat de Barcelona" i que el fa servir per a embolicar entrepans". Es dedica a "dibuixar vinyetes i acudits
(...) amb la única intenció d'aconseguir dibuixar cada dia un petit somriure a la cara dels meus soferts lectors". Ha
omplert llibres de ninots i acudits: "Sense Kap ni peus" (1997), "Barça: 100 años de buen humor" (1999), "La
Patumàquia" (2002) o "El Maragallato" (2006), a més de la col.lecció "Pelotazos" de quatre volums amb les
meves vinyetes esportives.

Mireia Bazaga, advocada laboralista, penal,civil i Secretària de Jurídica de CGT Catalunya. El seu dia a dia
consisteix en exercir de defensa de persones que veuen els seus drets afectats, i per a fer-ho, es disfressa amb una
toga amb la que es passeja pels Jutjats per defensar les classes populars i treballadores.

Moisès Rial, Treballador Social, consultor TIC i Insertor Laboral. Secretari de comunicació de CGT
Catalunya. Li agrada tocar de peus a terra i volar pels espais virtuals. Passa el dies entre carrers, espais de
formació per a combatre l'esquerda digital i els núvols.

Paloma Fuentes, col"laboradora de l'associació l'Oliva, pagesa de la Cooperativa de Producció i Consum
Ecològica "La Datzira". Es passa els dies seguint el cicle del sol i del temps, produint aliments sans i respectuosos
per al medi amb els que alimenta gent que viu a la ciutat amb les seves verdures.

Les obres premiades pel Jurat del "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" han estat:

Primer Premi
[Primer premi Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22367259282/in/dateposted-public/
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El guanyador del primer premi és l'autor Galym Boranvayev, "Galym", del Kazakhstan. Va llicenciar-se en Belles
Arts a la Universitat d'Almaty i és dibuixant de premsa al diari bisetmanari -creat l'any 1921- en llengua Kazakh "Zhas
Alash". L'autor ha guanyat nombrosos premis a diferents competicions internacionals a Romania, Rússia, Iran,
Corea del Sud, Alemanya, Luxemburg, Síria, Ucraïna, Azerbaitjan i Xina, entre d'altres

Segon premi

[Segon Premi Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22193561869/in/dateposted-public/

El guanyador del segon premi és l'autor Liviu Stanila, de Rumania. És dibuixant i il&#8226;lustrador de llibres
infantils des de l'any 1986. Ha participat a Mostres a diferents països, entre d'altres Albània, Argentina, Àustria,
Bèlgica, Bulgària, Brasil, Canadà, Croàcia, Dinamarca, Noruega, Espanya, Turquia i Uruguai.

Tercer premi:

[Tercer Premi Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals]
https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22391394091/in/dateposted-public/

El guanyador del tercer premi és l'autor Ferran Martín, "Ferran", Mediterrani d'aquestes costes nostres. És un
dibuixant freelance català que treballa com a ninotaire de premsa, caricaturista i il&#8226;lustrador editorial. Ha
col&#8226;laborat amb "El Terrat", amb les revistes "Mala Impresión", "El Batracio Amarillo", "A las Barricadas" i a
"El Viejo Topo", "El Virus Mutante" i "El Jueves". També ha col&#8226;laborat amb diferents mitjans de premsa
digital com "e-noticies" o "El Debat.com" o a on actualment col&#8226;labora, el mitjà "Republica.com". També ha
estat part en la creació dels llibres: "Enfoteu-vos-en" (Angle Editorial, 2012), "Fins els Borbons" (Angle Editorial,
2013); "Any de sobres" (Ed. Efadós, 2013). L'any 2014 va publicar un recopilatori antològic de les seves millors
vinyetes amb l'editorial Efadós, titulat "Catacrack".

un accèssit per la temàtica "Repressió Sindical"
[Premi Accèssit Repressió Sindical Primer Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals]
https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22194396199/in/dateposted-public/

El guanyador d'aquest accèssit és l'autor Ganji Ehsan, Ehsan, que participa des de l'Iran. Nascut al sud de les
terres perses, l'autor és dibuixant de premsa, periodista i dissenyador web. A part de participar a diferents festivals,
concursos i mostres internacionals, ha treballat a diferents revistes i diaris iranians com ara Sharq, Etemad, Ebtekar,
Maqreb Khat Khati, Keyhan Cricature.

un accèssit per la temàtica "Economia Social"

[Premi Accèsit Economia Social Primer Concurs Internacional d´Humor Gràfic sobre Drets Laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22380769755/in/dateposted-public/

El guanyador és l'autor Todorovic Bobisa, Bobisa, que des de Sèrbia, ens ha fet arribar la seva obra. Llicenciat en
Belles Arts per al Universitat de Belgrad. Al llarg de la seva trajectòria, ha guanyat 28 premis i ha participat a 130
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mostres i exhibicions per diferents parts del món com Turquia, Eslovàquia i Argentina.

un accèssit per la temàtica "Seguretat i Salut en el Treball"
El guanyador és David Vela, un autor aragonès, que ha participat amb aquesta obra inspirada en un quadre de
Fernand Léger. Com humorista gràfic, l'autor ha obtingut més de 30 premis nacionals i internacionals. Va ser
guanyador d'un segon premi al 2012 i d'un tercer premi al 2014 al World Press Cartoon. També ha guanyat premis a
concursos organitzats des de Lleida (Catalunya), Santa Cruz de Tenerife i Itàlia, entre d'altres.

[Premi accèsit prevenció i salut al treball del Primer Premi internacional sobre drets laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22194051530/in/dateposted-public/

un accèssit per la temàtica "Conciliació de la Vida Familiar i Laboral"

[Premi accèsit de Conciliació vida laboral i Familiar Primer Concurs internacional d´Humor Gràfic sobre Drets
Laborals]

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/22367611492/in/dateposted-public/

El guanyador és Doru Axinte, autor de Romania. És llicenciat en Dret i actualment treballa com artista freelance a
diferents mitjans de comunicació escrits com a dibuixant de premsa. Ha participat a diferents mostres internacionals i
a concursos. Entre d'altres, ha guanyat premis a Macedònia, Siria, Sèrbia, Bulgària i Xina.

https://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic

Una campanya de (micro)mecenatge, per a què?
Fes-te (micro)mecenes per la defensa dels Drets Laborals amb Humor Gràfic!

Amb Humor Gràfic, empoderem-nos i autoestimem-nos els uns als altres pels nostres Drets Laborals!

Síntesi de la iniciativa "Els Drets Laborals al món des de l'Humor Gràfic"
La campanya consisteix fer un llibre, calendaris, motxillas i nanoexposicions per a donar a llum una selecció de les
obres rebudes al "Primer Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals", coorganitzat l'associació
l'Oliva i per CGT Catalunya.

El concurs, que va tenir lloc entre els dies 9 de juny i 31 d'agost de 2015, ha comptat amb la participació de 265
autors i autores, de 56 països del món, amb més de 700 obres rebudes.

Amb una selecció de les obres gràfiques recollides feta pel Jurat, volem contribuir a generar debat, reflexió, educació
i sensibilitat sobre els Drets Laborals al món utilitzant l'Humor Gràfic com a eina.

La sàtira, l'humor, la gràcia, l'acidesa, la delicadesa, l'enuig, la comicitat, la inventiva i el que és més
important: la lliure expressió, la lliure opinió, la llibertat de pensament sobre l'estat dels Drets Laborals al món
expressada per centenars de plomes afilades disseminades pel planeta, són els fruits recollits al "Primer Concurs
Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals" i volem repartir-los.
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La collita i la recol&#8226;lecta ja estan fetes. Per a fer-te arribar els fruits, Verkamitza't ara i viu els efectes de
l'encanteri dels poders gràfics

Impulsors d'aquesta aventura:
Idea original: Francesc Sol de la Vega

Coordinació general:

Francesc Sol de la Vega, coordinador de l'associació l'Oliva (@associaciooliva)

Moisès Rial, secretari de comunicació de CGT Catalunya (@cgtcatalunya)

Membres del Jurat:

Ali Lmrabet (@alilmrabet) , Jaume Capdevila (KAP) (@kapdigital) , Paloma Fuentes(@verduraslibres), Mireia
Bazaga (@rossinyolnegre) , Moisès Rial (@llibertats) .

Equip de cuina:

Francesc Sol de la Vega, Moisès Rial, Alba Monfort Mestre, Marcos Cereceda Otarola, Èrica M., Eva T., Garousi,
Arnau Rodellar, Manuel Lestón, Cristina Grau, i Andrea R. com estudiant en pràctiques.

Amb el suport de: Alfredo M., Albert F., Pilar A., Elsa P., Xavier G., Marta M., Manel C., Irene S., Miquel de la Mel,
Ermengol G., Eva J., Alba O., Eva F., Laura C. i altres persones anònimes.

Propulsors d'aquesta aventura
Autors i autores participants al "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals:

Dina; , Javad; Pooya; Abou, Fadi; Achinoboonwat, Passaprawas; Afradi, Mahdi; Agueda, Xavier; Ahmad,
Abdelrahman; Ahmadi, Haibat; Ahmed Said, Hasan; Aimeur, Youcef; Akin, Hamza; Al Ferekh, Redwan; Albayrak,
Mureza; Alexandrov, Vasiliy; AlGayeb, Hamad; Alves, Wal; Amjadipoor, Efat; Anang, Yustinus; Arregui, Leonel;
Axinte, Doru; Ayaz, Alparslan; Ayrancioglu, Askin; Babaei, Esmaeil; Baha, Khalid; Bahlat, Rahim; Bahrami, Farshad;
Balikçi, Sahil; Baraban, Alexander; Bazrafkan, Hamed; Benaji, Naji; Biyarash, Rahim; Bobisa, Todorovic; Boboc,
Gabriel; Bonoka, Wissam; Boranbayev, Galym; Boudra, Hicham; Bouschet, René; Campos, Israel; Cantúa, José
Juan; Cardoso, Jorge; Castillo, Roberto; Centelles, Mònica; Cheraghi, Ehsan; Chernyshev, Mikhail; Constantin,
Pavel; Cornel, Chiorean; Correa, Rafael; Coutarelli, Demetrios; Crisan, Horia; Dabrowski, Dariusz; David, Evzen;
Davood, Kamali; Dehghani; Demirci, Hicabi; Díez, Alberto; Díez, Sergi; Dimarelos, Dimitris; Dimitrijevic, Sasa; Djukic,
Dragomir; Dolz, Pepe; Doriano, Ciro; Dozaic, Darko; Dranis; Drljevic, Darko; Dubey, Mahesh; Dubovski, Alexander;
Ehala, Enn; Einstein, Cival; Ermilov, Sergey; Escarpa, David; Eshonkulov, Makhmudjon Estrada, Alex; Faro; Feng, Li
Hai; Ferreira, Ricardo; Fusi, Marco; Ganji, Ehsan; Garliakbarov, Yuriy; Gazizov, Aidarbek; Georgiev, Valentin;
Georgopalis, Dimitris Ghafarizadeh, Behzad; Ghalijari, Hamid; Gharamaleki, Rahim; Gole, Coskun; González, Félix;
Grisales, Raúl; Grozdanovski, Zoran; Gueddar, Abderrahim; Guiral, Robert; Gumus, Musa; Gurel, Örguz; Gutsol,
Oleg; Hamonangan, Armen; Hanusic, Hule; Hashem, Amany; Hidayatullah, Taufan; Hosseini, Milad; Housh, David;
Hvartchilkov, Stilian; Idren; Ik, Lui; Inan, Faruk; Ingrami, Gianlorenzo; Isaac, NormanB; Izadi, Maedeh; Jakovljev,
Miroslav; Joan, Cesc; Junqueira, Erico; Karimi, Amir; Katz, Ilya; Kazanchev, Konstantin; Kazanevsky, Vladimir;
Kazanevsky, Viacheslav; Khakhanov, Vladimir; Khalil, Ali; Khalil, Wesham; Khodayar, Vahid; Kilicoglu, Orcun;
Kissamitakis, Augoustinos; Kivokurtcev, Aleskei; Knezevic, Lazar; Kosanovic, Milenko; Kowalska, Izabela; Kui, Li;
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Kustovsky, Olesky; Lagator, Luka; Lauringson, Ester; Lawry, Marcelo; Liliya, Vasileva; Liviu, Stanila; Llopis,
Francesc; Loktyev, Oleg; Lukyanchenko, Igor; Lupu, Marian; Luque, Carla; Malatesta, Oscar Enrique; Manoj,
Chopra; Mansoure, Dehghani; Mar, David; Martín, Ferran; Martirena, Alfredo; Matuska, Pavel; Mayevsky, Michael;
Mello, Silvano; Miloradovic, Mileta; Molero, Arturo; Momot, Valera; Morante, Orlando; Murillo, Ferreol; Murthy,
Ramana; Muzaffar, Shavkat; Navarov, Gennadiy; Nguyen, Phu; Olaleye, Victor; Oroz, Cesar; Orviz, Daniel; Otas,
Nikola; Ozek, Taner; Paleja, Helder; Palmas, Adrian; Pardakhtim, Shole; Pashchenko, Igor; Pavel, Gabi; Pecchia,
Andrea; Pena-Pai, Julián; Pérez, Omar; Pérez, Roger; Petrisan; Pineda, Roser; Pol, Louis; Pop-Iliev, Jordan; Portillo,
Francisco; Prynkousky, Mykola; Pugliese, David; Purfeiz, Amin; Quaranta, Mariagrazia; Quiang, Liu; Ranjbar, Rasol;
Rao, Panduranga; Rauben, Paul; Rezaei, Aliasghar; Rezaei, Marzieh; Rezaei, Ramin; Riccardi, Leslie; Ridha, Ridha;
Rodríguez, Oscar; Rodriguezmanco, Juan Carlos; Rojas, Samanta; Rubio, José; Rui, Jia; Ruíz, Jorge; Sabin,
Antonio; Sala, Galdric; Saleem, Ghiath; Salih, Miska; Samir, Ahmed; Sánchez, Raúl; Sanchis, Juli; Sanders, Tim;
Santos, Eder; Sash, Hamed; Scherman, Sebastian; Seddek, Omar; Sedghi, Milad; Simch, Eduardo; Siminoga,
Vadim; Skopintsev, Victor; Slavash, Pezeshkifar; Smagin, Maxim; Sokolov, Sergey; Somer, Ercument; Sosa, Quim;
Sousa, Fabio; Stankovic, Borislav; Stankovski, Vladimir; Sultanovic, Resad; Sun, Chen; Sunnerberg, Constantin;
Sviridenko, Nikolay; SW, Didie; Takjoo, Javad; Tapia, Antonio; Tarasenko, Valeri; Tarizzo, Marino; Tejada, Fernando;
Terkim, Maelo; Thipparthy, Shiva; Trujillo, Raúl; Tyurin; Unay, Ilkay; Varela, Daniel; Vargas, Vilma; Vecchio,
Norberto; Vela, David; Vernimmen, Luc; Villamil, Fredy; Vlahovic, Jaksa; Vlahovic, Jugoslav; Voight, Sabine;
Weidong, Cai; Xue, Hong; Yariyan, Atefeh; Yousefi, Hadi; Zamprogna, Mauricio; Zapata, Ramiro; Zaro, Zoraida;
Zaza, Leonardo; Zeber, Mehmet; Zhong, Li; Ziaei, Masoud; Zlatkovsky, Mikhail; i Zordan, Danielle.

Tota la informació al bloc del "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals

La força d'aquesta aventura
La força per seguir l'aventura la pots posar tu. Recompensa't!

A què destinarem les vostres aportacions
En una primera fase, que és la que es correspon amb el finançament que hem fixat com objectiu, què farem?

Cobrir les despeses de producció de les recompenses: pòsters, calendaris, motxilles, nanoexposicions.

Editar un llibre de les característiques següents:

Format apaisat: 24x21
144 pàgines més cobertes
Interior en paper FSC de 150 gr
Enquadernació tapa dura

En cas de superar l'objectiu fixat, el següent pas és conformar una exposició itinerant amb una selecció de
les 80 millors obres seleccionades pel Jurat, crear materials educatius per a contribuir a l'educació a espais
formals i informals i seguir donant continuïtat al projecte.

Calendari previst de producció i entrega de les recompenses
La producció del llibre, els calendaris, pòsters, fitxes en A5 plastificades, la motxilla i els pòsters és un procés força
ràpid. Anant tot bé, a principis de desembre de 2015 podrem començar a enviar les recompenses.

A diferència de les altres, les recompenses de producció artesana -la nanoexposició de metaoempoderament
col·lectiu, el racó d'artesanies per l'empoderament col·lectiu- pot fer que el període d'entrega dels materials de
recompensa s'allargui una mica. A primers de febrer us les podrem començar a portar.
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Micromecenatge Els Drets Laborals al món amb Humor Gràfic #dretslaboralsambhumor
+ Informació
Clica per accedir al bloc del "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals

Segueix-nos, fes-nos difusió, comenta'ns, comparteix:
Tota l'actualitat a Twitter sobre el "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals

Tota la informació a Facebook sobre el "1r Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre Drets Laborals

WEB CONCURS HUMOR GRÀFIC SOBRE DRETS LABORALS

Difon el micromecenatge:

https://www.verkami.com/projects/13218-els-drets-laborals-al-mon-des-de-l-humor-grafic

Micromecenatge Els Drets Laborals al món amb Humor Gràfic (PDF):
Micromecenatge "Els drets laborals al món des de l´humor gràfic from
http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/micromecenatge-els-drets-laborals-al-mn-des-de-lhumor-grfic
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