Circular d’informació de la Xarxa Òmnia

núm. 01/09

PRESENTACIÓ
Amb l’objectiu de millorar la comunicació i el coneixement de les diferents realitats que interactuen a la
Xarxa, des de la DGACO, i a través de l’ODC, es posa en funcionament una nova eina: la Circular Òmnia.
La Circular és un espai d’informació per a les persones dinamitzadores i el conjunt dels Punts Òmnia.
En aquesta època de retallades pressupostàries, el treball en xarxa esdevé un element cabdal, ja que
permet i possibilita que es posin en marxa i amb més èmfasi la creativitat, la transferència de
coneixements.... els recursos no sempre són econòmics, cal perseverar en la recerca de recursos
intel·lectuals que permetin una millora per totes les realitats dels territoris.
Ara és el moment de contribuir a la capacitació TIC, en les seves diferents vessants del programa per
superar les difícils situacions personals que es generen derivades de la crisi i, demostrar que Òmnia
desenvolupa un paper important i vigent allà on es troba.
Mensualment esperem compartir i visualitzar totes aquelles coses que ens uneixen i que han fet que la
Xarxa Òmnia arribi enguany al seu 10è aniversari.
Ara i sempre és el moment de fer Òmnia !!!

NOVETATS DE LA XARXA
Entra en funcionament l’Oficina de Dinamització Comunitària-ODC
Des del passat mes de febrer ha començat a treballar l’Oficina de Dinamització
Comunitària-ODC amb l’objectiu de donar suport metodològic a les persones
dinamitzadores i Punts Òmnia-PO.
Ara la Xarxa disposa de dos serveis, Oficina de Dinamització Comunitària-ODC i
Oficina Tècnica-OT, per atendre la globalitat de la Xarxa.
L’ODC ha entrat en funcionament amb un equip de 9 persones Tècniques
Territorials d’Òmnia-TTO’s que tenen la missió de treballar pel bon
funcionament del projecte en tot el territori català.
Per seguir el treball de l’ODC i conèixer a tot el seu equip, podeu entrar en el bloc
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA (DGACO)
1 - CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA SECRETARIA D’ACCIÓ CIUTADANA-SAC
El 24 de març es van publicar, dues convocatòries de subvencions de la Secretaria d’Acció Ciutadana
del Departament de Governació i Administracions Públiques:
- ORDRE GAP/116/2009, de 18 de març, convocatòria per atorgar subvencions a entitats sense
ànim de lucre per a projectes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat i
d’aprovació de les bases reguladores.
- ORDRE GAP/ 117/2009, de 18 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca
el termini de presentació de sol·licituds de subvencions a ens locals per a la cooperació
interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries per a l’any 2009.
Podeu consultar aquestes ordres a:
https://www.gencat.cat/diari/5345/09076152.htm per ens locals.
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5345/09076128.pdf per entitats sense ànim de lucre.

2 - DADES DE PARTICIPACIÓ DEL PROJECTE ÒMNIA
Aquest final d’any no ha estat gaire exitós en relació a la recollida de les dades quantitatives o dades
de participació del projecte Òmnia. Si analitzem el perquè trobarem que les causes són diverses,
entre elles no trobar-li sentit o no donar-li el valor suficient a aquesta feina que feu al llarg de tot
l’any.
Les dades de participació són una eina important pel projecte:
- són un indicador que ens permet quantificar l’èxit i l’ acollida que té el projecte entre la població.
- ens permeten justificar la continuïtat i el creixement del projecte.
- ens orienten a l’hora de planificar el futur del projecte, a reconduir-lo i també a adequar-lo a la
noves realitats.
- ens serveixen per justificar la recerca de nous recursos pel projecte, tant econòmics com humans.
En aquest moments estem treballant per actualitzar els criteris i els ítems que fem servir a l’hora
de recollir les dades de participació. Volem completar i millorar la feina que feu cada quadrimestre
passant d’una interpretació quantitativa a una de qualitativa. Per això, és important fer una recollida
sistemàtica, acurada i ajustada a la realitat.
Tanmateix volem aprofitar aquesta circular per fer-vos partícips d’aquesta millora i per això us
proposem que feu arribar les vostres propostes i/o suggeriments mitjançant els TTO.
3 - NOUS PUNTS A LA XARXA ÒMNIA
Des de finals de 2008 hem estat treballant per posar en marxa nous punts Òmnia:


Punt Òmnia Isona i Conca Dellà: inaugurat el 26 de febrer, ja està en ple
funcionament. Aquest punt TIC és una oportunitat d’acostament de les tecnologies a
petits nuclis de població amb risc d’exclusió digital a causa de l’aïllament territorial.



Punt Òmnia Salt: ubicat a l’Hotel d’Entitat Les Bernardes s’inaugurarà durant el mes de
maig. Esdevé una eina important per afavorir la igualtat d’oportunitats, la
interculturalitat i la convivència en un municipi on aproximadament un 33% de la
població és immigrada.



Punt Òmnia Figueres: reubicat al Casal Cívic del barri del Bon Pastor, torna a obrir les
seves portes després d’un temps d’inactivitat. Recurs necessari per a prevenir el risc
d’exclusió d’alguns col·lectius presents al barri.



Punt Òmnia Vilanova del Camí: servei important per a un municipi que vol potenciar
la igualtat d’oportunitats de la població i el desenvolupament comunitari.



Punt Òmnia Masquefa: L’espai de Masquefaula es trasllada al CTC (Centre Tecnològic
Comunitari) de la població, que s’ha convertit en referent tecnològic comarcal al apostar per
ser un espai d’accessibilitat pioner en col·laboració amb entitats que treballen en l’àmbit
de les discapacitats.

4 - ENTREGA DE LES PRIMERES DADES QUADRIMESTRALS DE L’ANY 09’
La primera quinzena del mes de maig, s’obre el procés d’entrega
d’objectius, valoracions i dades estadístiques del 1er Quadrimestre de l’Any
2009 (1Q-09), per part dels Punts Òmnia.
Des de l’ODC i a través de la figura dels TTO’s podeu fer-les arribar i així
d’aquesta forma podran compartir amb vosaltres, l’anàlisi del seu contingut,
reflexions, observacions, felicitacions o possibles propostes de millora.
Si teniu qualsevol dubte, problema, dificultat o consulta la podeu fer arribar a les diferents persones
de l’ODC que us atendran sobre aquest tema.
Per la DGACO és una informació molt valuosa per poder compartir el dia a dia i millorar la realitat
de la Xarxa, per tant, agrairem la vostra col·laboració en aquest sentit, moltes gràcies!!

5 - CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE DINAMITZACIÓ I EDUCACIÓ EN L’ÚS SOCIAL DE LES TIC

De cara a donar resposta a la petició d’alguns dinamitzadors i dinamitzadores amb l’objectiu que
puguin completar el Curs d’Extensió Universitària i obtenir la certificació, s’ha obert un nou període
d’inscripció que anirà del 30 de març al 3 d’abril.
Heu d'enviar la vostra sol·licitud a oficina.tecnica@xarxa-omnia.org (i només a través d'aquest
mitjà) indicant: nom i cognoms, Punt Òmnia i el mòdul/s al/s que voleu ser inscrits (mòdul 1, mòdul
3 o mòdul 7 i només aquests). S’atorgaran les places respectant l’ordre d'arribada de les sol·licituds.
Per a més informació a la web de l’Òmnia: www.xarxa-omnia.org
6 - INICI D’UN NOU MÒDUL DEL CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 09
Per als que esteu inscrits al curs d'extensió universitària, recordeu que durant el mes d'abril tindrà
lloc el mòdul de Didàctiques i metodologies aplicades al treball amb les TIC impartit per Luis
M. Castillo.
Aquest mòdul de 25 hores es durà a terme els dimecres 1, 8, 15, 22, 29 d'aquest mes, de 9 a 14 h.
a l'Institut de Formació Pere Tarrés - C/ Carolines 10 (Barcelona).
Més informació al web del pla de formació: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

INFORMACIONS DE LA OFICINA TÈCNICA-OT
7 - CONVOCATÒRIA DE FORMACIÓ INICIAL PER A NOVES PERSONES DINAMITZADORES
En aquest primer trimestre de l'any hi ha hagut noves incorporacions al projecte Òmnia, és per això
que volem donar la benvinguda als nous dinamitzadors i dinamitzadores. Per a tots ells el proper 21
d'abril tindrà lloc una formació inicial on conèixer més a fons el projecte i el seu funcionament i
objectius, així com les persones que hi treballen.
Si fa poc que t'has incorporat al projecte posa't en contacte amb oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
per participar d'aquesta formació.
8 - “IDENTITATS”
Nova activitat Òmnia pel mes d'abril. Identitats és un espai web
on compartir els nostres avatars. Un espai on trobarem diferents
tipus de generadors de personatges que ens permetran ensenyar
qui som però alhora mantenir la nostra identitat segura.
Es tracta d'una activitat molt recomanable per a treballar amb
infants i fins i tot amb participants amb certs tipus de discapacitat,
ja que permet treballar aspectes com les parts del cos i
l'autoimatge i alhora ensenyar-los a tenir cura de la seva imatge
digital.
D'altra banda per a la resta de participants del Punt pot ser una
estona divertida creant les vostres identitats més salvatges!
Esperem els vostres avatars! Voleu veure els nostres?
Activitat Identitats: http://blog.xarxa-omnia.org/identitats/

9 - EL RECULL DE LES ACTIVITATS ÒMNIA
Aquesta activitat i tota la resta d'activitats realitzades al llarg dels 10 anys
d'Òmnia les trobeu recollides al recull d'activitats que va veure la llum el mes
passat.
Es tracta d'un recurs dinàmic, que pretén afavorir la cerca i sobretot la fàcil
trobada de recursos que puguin servir en el dia a dia de tots els dinamitzadors i
dinamitzadores.
Podeu fer servir les activitats o inspirar-vos en aquestes per adaptar-les al vostre Punt Òmnia. Tot
dirigit a crear xarxa i a fer comunitat entre els participants i entre els diferents punts.
Podeu cercar per temes o a través del cercador avançat creuant diferents criteris.
No deixeu de participar-hi!
Les activitats Òmnia: http://blog.xarxa-omnia.org/activitatsomnia/

EL DIA A DIA DE L’OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA - ODC
10 - PRIMERA RONDA DE REUNIONS AMB ELS PO FEBRER 09’
Els TTO’s han arribat a territori per reunir-se amb un total de 105 PO amb l’objectiu de tenir un
primer espai de contacte, fer arribar els reptes de la DGACO i de l’ODC per l’any 2009.

Mes de 200 hores de reunions amb persones dinamitzadores i algunes responsables dels PO,
més de 8000 km realitzats entre tot l’equip pels diferents indrets del territori Òmnia de
Catalunya,....són algunes de les dades que defineixen la intensitat d’aquesta primera fase.
Ara, i després d’haver fet un anàlisi de la realitat, comença el retorn en forma de propostes,
recursos, observacions, recomanacions, agraïments....per tal de contribuir al desenvolupament dels
PO.
És l’iniciï d’un procés que es fonamenta en la visualització de la xarxa, humanitzar-la a través
de les persones que la mouen dia rere dia i finalment, treballant per la qualitat en consonància
amb els recursos disponibles actuals.
11. EL BLOC DE L’ODC
Una finestra a la Xarxa i al treball que es desenvolupa des de l’equip de
l’ODC dins de la Xarxa Òmnia... http://blog.xarxa-omnia.org/odc
Un espai on descobrir la realitat dels Punts Òmnia, reflexionar sobre la
nostra pràctica, analitzar la realitat i per conèixer el dia a dia de les
persones dinamitzadores en el seu context social.
Fins ara podem trobar posts que descobreixen el treball del Josep Lluís al
capdavant del PO de Cervera i com apropa el seu treball a diferents indrets
de la comarca de La Segarra; obrim la porta del PO en l’entorn rural de
Monells; la tasca de la Teresa i el Cristian en el PO d’Amposta amb els
col·lectius de malalts mentals; la inauguració del PO d’Isona i Conca Dellà;...
Des de l’equip de l’ODC es vol que aquest bloc sigui un recurs més de la Xarxa a partir de la
relació amb les persones dinamitzadores i pe aquest motiu resta obert a les vostres aportacions a
través de temes que es puguin anar tractant relacionats amb el dia a dia dels Punts Òmnia.

12 - NOVES INCORPORACIONS

I també informem de les darreres persones que s’han incorporat a la Xarxa com a
dinamitzadores i, així trobem en Pep Oliveras al PO de la Fundació Marianao,
Núria Boixadera al PO d’Isona i Conca Dellà, Miquel Avilés al PO EMSI Martorell,
Eduard Morages PO Fundació Barberà, Carlos Flores PO Avv Bachs-Bufalà,
Miguel Samaniego del PO de Banyoles, Erika Arrieta al futur PO de Salt, Pere
Boronat, P.O. Avv. Montserrat, Jordi Gálvez, P.O. Avv Pla de Bonaire, Víctor Vázquez,
P.O. Avv Trinitat Nova, Raül Sánchez, P.O. Centre Esplai La Florida, Oriol Puy, Avv Joan
Carles de Lleida, Raquel Serrano, PO Montigalà , Adrià Vila PO L’Escala, Pasqual Embid
PO Palafrugell, Xavier Garró PO Figueres, ...a totes elles els hi donem la benvinguda,
donar-lis tot el nostre suport i esperem començar a compartir amb totes elles les
experiències del dia a dia.
13 - UN RECURS AL SERVEI DE LA XARXA: dinamitzacio@xarxa-omnia.org
Llista de distribució dissenyada amb tots els mails amb domini @xarxa-omnia.org i al servei de
totes les persones que formen part de la Xarxa Òmnia amb l’objectiu de fomentar la col·laboració,
assessorament, consulta....per facilitar el dia a dia, només has d’enviar un missatge i la Xarxa
respondrà !!!
14 - COMENÇA A FUNCIONAR LA COMUNITAT ÒMNIA
...una nova realitat, un espai per compartir, treballar
i conèixer a les diferents realitats i persones que
“mouen” la Xarxa Òmnia.
La comunitat és un espai virtual per trencar les
barreres de la distància entre PO, per fomentar
l’intercanvi, el suport i la relació entre persones
dinamitzadores...per treballar amb professionalitat
per a la millora de l’acció en els PO.
Només us heu de donar d’alta a
http://comunitatomnia.ning.com i començar a gaudir de la Xarxa!!
Per saber com funciona la comunitat, aquí teniu una presentació
http://www.slideshare.net/omnia/presentaci-comunitat-mnia que us explica les potencialitats
d’aquesta nova eina pel treball en xarxa.
Esperem així superar una de les principals reivindicacions i necessitats de les persones
dinamitzadores de poder disposar d’un espai on poder compartir, relacionar-se, crear i... fer xarxa !!!
15 - CREACIÓ DE CONEIXEMENT
Fins avui les persones dinamitzadores de la xarxa Òmnia han fet arribar les següents
propostes per millorar la pràctica quotidiana dels PO a través de la Creació de
Coneixement Col·laboratiu, amb temes com: voluntariat, antivirus, google earth,
privacitat i drets d’autor, l’accés lliure als PO, gènere, accessibilitat, el treball amb
col·lectius específics, la gestió d’usuaris, la programació en els PO, conèixer altres
experiències d’èxit, finançament, .....creus que falta algun tema?
A les Trobades de Vegueries es plantejarà com treballar tots aquests temes ,o els
màxims possibles, i poder gaudir de tot aquest coneixement al llarg d’aquest any.

16 - ESTÀ MOLT BÉ.....
16.1. EL BLOC DE L’ALBA DINAMITZADORA DEL PUNT ÒMNIA ESCODINES
http://omniaescodines.blogspot.com
...perquè fomenta la relació amb les seves persones usuàries a través de les
activitats que planteja; perquè li facilita el treball en el PO gràcies a tenir els
materials i recursos dins del bloc generant hàbits de navegació per la xarxa entre
les seves usuàries; perquè la visualitza en la Xarxa d’una manera dinàmica i actual
i; perquè és un bon repositori per saber el que ha anat fent al llarg del temps que
esperem segueixi funcionant el bloc....!!!!
16.2. EL DINAMISME DEL PO AVV BACHS-BUFALÀ,
Ja que del 14 al 17 d’abril aprofitant que es celebra la Mostra de Teatre de Badalona, faran un joc
de pistes informàtic amb moltes i diferents proves relacionades amb el món teatral.
També del 20 al 24 del mateix mes, faran una presentació amb el Movie Maker de la Llegenda de
Sant Jordi i un taller de Punts de Llibre, i per acabar, estan plantejant una sortida al cinema amb
un grup d’usuaris/es.
16.3. EL TREBALL PER L’ACCESIBILITAT EN ELS PUNTS ÒMNIA ÉS POSSIBLE
El passat divendres 20 de març es va celebrar al CTC (Centre
Tecnològic Comunitari) de Masquefa, la presentació de l’aula
accessible que s’ha muntat al centre, amb una formació sobre
les ajudes tècniques, adaptacions i els diferents programes que
s’han implementat a l’espai.
Aquesta iniciativa és un exemple magnífic del que hauria de ser un equipament comunitari d’ús de
les TIC pensat per arribar tota la ciutadania.
En el bloc de l’ODC podeu trobar els vídeos i la informació sobre la Jornada que va tenir lloc el
passat 20 de març quan es va fer la presentació de l’Aula Accessible.
16.4. 1er ANIVERSARI DEL PUNT ÒMNIA SALUT ALTA
El fet de compartir amb tota la Xarxa la celebració del seu primer
aniversari, és quelcom que ens agrada del PO de la Salut Alta de
Badalona.
El Dijous dia 2 d'Abril la celebració constà de l’entrega dels Diplomes als
usuaris del 1 Trimestre acompanyat de projeccions de vídeos muntats per
les persones participants del punt Òmnia, pica-pica, ...
Un PO amb diferents i bones experiències de treball amb blocs com ara el que
desenvolupen amb el seu grup de joves http://rietexelbarrio.blogspot.com o el
del mateix PO http://lasalut.wordpress.com.
17 - TROBADES DE PERSONES DINAMITZADORES DE PUNTS TIC
La primera quinzena de maig tindran llocs les primeres Trobades de persones
dinamitzadores de Punts TIC, distribuïdes per Vegueries amb l’objectiu de
fomentar el coneixement i la realitat de les persones que treballen les TIC en
cada territori.
Una oportunitat per compartir, conèixer i projectar propostes a la Xarxa amb
els reptes de millorar les competències i l’atenció a la ciutadania.

18 - LES PERSONES QUE MOUEN LA XARXA... CAPÍTOL 1 !!!
CARLOS FLORES,
PO BUFALÀ DE BADALONA
“Les TIC estan canviant la forma tradicional
de fer les coses, de treballar, però no només
són utilitzades en el món laboral sinó també
en l’oci i la cultura, així com, en la manera de
relacionar-nos”.

PERE BORONAT,
PO MONTSERRAT DE TERRASSA.
“...barreges la possibilitat
d'ensenyar a les persones amb
un punt d'unió on les mateixes
poden oblidar les diferencies que
existeixen al carrer”.

LAIA BASCUÑANA i TONI LUQUE, PO GRUP MUNTANYÈS DE BARCELONA
“El Punt Òmnia és una caixa de sorpreses. Cada dia tanques el punt amb una història nova,
una experiència nova, amb nous coneixements, nous aprenentatges, noves vivències, noves
confidències”.
“al Punt Òmnia però també utilitzen l'espai com a punt de trobada on les tecnologies de la
informació són l'excusa per establir relacions personals”.

ELVIRA MORA,
PO CERDANYOLA DE MATARÒ
“És important que el dinamitzador s'impliqui
en el projecte, i això es nota, si un
dinamitzador no esta motivat i implicat el
PO no funciona”.

ABEL COLLADO,
PO MANLLEU
“Crec que el paper del dinamitzador
es clau en aquest moment de canvi
socioeconòmic”.

JORDI ROIG,
PO TORTOSA
“Que un projecte tant interessant
com aquest arribi als 10 anys ja
per sí és una bona notícia”.

DIEGO GALERA,
PO LA FONT DELS CAPELLANS DE
MANRESA
“ ... usuaris de diferents nacionalitats,
conviuen tranquil·lament dins del Punt,
creant-se xarxes socials que no existien”.

MONTSE CARBONELL, RESPONSABLE DE L’EQUIP DE L’ODC
“Avui tinc la mateixa IL·LUSIO del primer dia per treballar per un projecte que segueix
tenint tot el sentit ...”
....i per saber una mica més de les persones que mouen la xarxa, trobaràs les
seves reflexions a http://blog.xarxa-omnia.org/odc
19 - ...10 ANYS D’HISTÒRIA
L’ 1 de desembre de 1998, El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar:
“…l’aplicació de projectes que promoguin l’accés a les noves tecnologies serà un factor determinant per
fomentar la cohesió social i assolir la igualtat d’ oportunitats….el coneixement i ús de les noves
tecnologies constitueix un element important per garantir el desenvolupament de la societat de la
informació...”
Seguint la voluntat del Govern, neix el projecte Òmnia l’any 1999 per una iniciativa conjunta amb
el llavors Departament de Benestar Social i el Comissionat per a la Societat de la Informació, per
donar resposta a una demanda social basada en la necessitat d’accedir a les tecnologies de la
informació i la comunicació, com a mesura per a prevenir i combatre l’exclusió social i amb la voluntat
d’impulsar aquest accés a tota la població. Font www.xarxa-omnia.org
Fins aquí la 1era Circular Òmnia, esperem anar millorant a cada nou exemplar i poder
també rebre les vostres propostes o suggeriments per convertir-la en una eina de
comunicació de la Xarxa, des d’ara ja comencem a treballar per la segona edició !!!.
OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org
Telf. 93 474 74 74 Ext. 642 i 638
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

