PRESENTACIO´

“Barcelona Societat”, com a revista

d’altres aspectes. Aquestes informacions

acció, a partir dels programes que es pre-

d’informació i estudis socials, ha apostat,

tenen una lectura directament relaciona-

veuen en el conveni signat entre la Creu

des del seu inici, per difondre aquells es-

da amb les necessitats socials i informen
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