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2. Presentació: Guia de Mediació Sorolls veïnals?... Parlem-ne! (Ajuntament de Sabadell)
[3]

2b. Guia de Mediació Sorolls veïnals?... Parlem-ne! (Ajuntament de Sabadell)
[4]

(983.47 KB)

3. Experiències en la gestió i control de les activitats d’oci nocturn (Ajuntament de Girona)
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4. Zones pilot -Reducció del soroll nocturn a l’espai públic- (Ajuntament de Barcelona)
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5c. Formulari petició recursos "La Xarxa sona bé"
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6. El kit l'Orella Gegant (Generalitat de Catalunya)
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7. Taller de salut ambiental (Àrea Metropolitana de Barcelona)
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8. Objectius de la Guia SENT 2014 (Strenghts)
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8b. Guia per l’organització i la realització de l’esdeveniment de sensibilització acústica SENT 2014
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