Circular d’informació de la Xarxa Òmnia

núm. 02/09

PRESENTACIÓ
Després de l’arribada de la primera circular i les aportacions que han anat fent les
persones implicades en el Projecte per tal de millorar la present proposta, ja tenim
aquí el segon número de la circular per anar construint una canal de comunicació i
divulgació del que es mou per la Xarxa.
Moltes vegades el repte no està en la primera circular, malgrat les moltes qüestions
que s’han de tenir present, sinó en aconseguir fer un segon número, un tercer i així
successivament que permetin consolidar una eina pensada de manera participativa i
amb la col·laboració de tothom per tal de millorar el dia a dia dels Punts Òmnia
i,....visualitzar el valor de 10 anys fent Òmnia!!!
Equip de Coordinació de la Xarxa Òmnia
INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA (DGACO)

1. RECOLLIDA DE DADES 1Q.’09
Tal i com us vam comentar a la primera Circular Òmnia, des de la
Direcció General d’Acció Comunitària us demanem que, mitjançant
l’ODC ens feu arribar les dades de participació del vostre Punt
Òmnia en els períodes i dates que s’estableixen pel conjunt del
projecte.
Amb aquesta finalitat, s’obre el període de presentació de les dades de participació del
primer quadrimestre del 2009 que anirà del 4 al 15 del maig.
Podeu enviar-les als vostres TTO o bé a oficina.dinamització@xarxa-omnia.org on
també us podeu dirigir per qualsevol dubte o aclariment.
2. LA FORMACIÓ INICIAL EN IMATGES
Dimarts 21 d'abril es va dur a terme una Formació Inicial
a la seu de l'Oficina Tècnica.
S'hi van trobar dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa
que s'han sumat darrerament a aquest projecte que
compartim.
Aquesta formació pretén oferir una visió general del
projecte Òmnia i dels seus aspectes més característics a
tots aquells dinamitzadors i dinamitzadores que porten poc
temps al projecte.
Si voleu saber com va anar la formació i veure'n les imatges visiteu la notícia al web
d'Òmnia: http://xarxa-omnia.org/ca/node/3445
Tots aquells que hi estàveu convocats i per algun motiu no hi vau assistir esteu
convidats a participar de la part on line a través de la plataforma Moodle.
Si hi esteu interessats us podeu posar en contacte amb l'Oficina Tècnica:
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org

3. ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES DE VEGUERIES
Aprofitem aquesta circular per informar que estem treballant en
l’organització de la trobada territorial per vegueries dels
dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa Òmnia en la que
volem que hi participin altres punts TIC.
Quan tinguem més informació us la farem arribar mitjançant
l’ODC.
4. PLA DE FORMACIÓ 2009
Per als que esteu inscrits al curs d'extensió universitària, us
recordem que durant el mes de maig tindran lloc dos mòduls. Els
dilluns de 9 a 14 h. el mòdul 1 de Tècniques i recursos per al
treball amb persones, grups i col·lectius i els divendres, també
de 9 a 14h. el mòdul 9 de Manteniment de sistemes III.
Per enviar les vostres confirmacions o preguntes dirigiu-vos a : oficina.tecnica@xarxaomnia.org.
Més informació al web del Pla de Formació: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/
INFORMACIONS PROJECTE ÒMNIA
5. INAUGURACIÓ DEL CTC DE MASQUEFA
L’Ajuntament de Masquefa (Anoia) el
divendres 8 de maig a les 19h30’
inaugurarà el seu Centre Tecnològic
Comunitari (CTC).
El programa tindrà els corresponents parlaments per part de les autoritats i després, tothom
que ho desitgi podrà visitar les instal·lacions, entre les que destaquem l’Aula Informàtica
Accessible, i tot seguit actuacions de les entitats de Masquefa, continuarà la celebració amb
una projecció audiovisual sobre la història de la fàbrica Rogelio Rojo, espai on està ubicat el
CTC, per acabar amb un espectacle piromusical.

6. OFERTA LABORAL
El Punt Òmnia de l’AVV Ripoll 60 cerca persona dinamitzadora a jornada de 38’5 hores
setmanals, per veure els detalls de l’oferta, podeu entrar aquí.

7. COMIAT DE KATY LEIVA DINAMITZADORA DEL PO RIPOLL 60
“Han estat set anys a l’Òmnia en els quals he pogut aprendre molt de tots els usuaris que han
passat per l’espai. No tots els moments han estat tan bons com hagués volgut però tots han
servit per formar-me i compartir experiències amb tots vosaltres.
Ara estic fent de mestre en una escola i de logopeda a un hospital. Estic molt contenta i
començo aquesta etapa amb molta il·lusió.
Gràcies a tots pels moments compartits!!”

OFICINA TÈCNICA-OT
8. MANUAL PER ORGANITZAR MILLOR EL CORREU ELECTRÒNIC
Què és correu brossa o Spam? Com pots fer més eficaç la gestió diària
del teu correu electrònic mitjançant filtres? Tot això ho expliquem en
un petit manual sobre la creació de filtres amb diferents clients
(programari) de correu-e. http://xarxa-omnia.org/ca/node/3418
9. LINKAT 2.0 EN USB LIVE
Una cosa més que es pot fer amb un llapis USB ... Aquesta eina
permet executar Linkat sense haver d'instal·lar-lo a l'ordinador.
L'USB Live és una iniciativa del Departament de Governació, arran de
l'èxit de la presentació del Linkat a la darrera Jornada de
Dinamització de la Internet Social del desembre passat. http://xarxaomnia.org/ca/node/3349
10. FÒRUM TÈCNIC I AVISOS DE MANTENIMENT
Els servidors també necessiten manteniment, encara que sigui només actualitzar el
programari per tancar un forat de seguretat. Des de l'oficina tècnica sempre intentem
minimitzar l'impacte, però també avisem a través del fòrum tècnic de “Manteniment de
servidors d'Òmnia” trobeu el recull històric d'avisos. A partir de peticions de
dinamitzadors els enviarem també per correu electrònic a dinamitzacio@xarxaomnia.org.
I encara millor, aviat tindrem la possibilitat de rebre els missatges del fòrum per correu
electrònic! http://xarxa-omnia.org/ca/forum/148
EL DIA A DIA DE L’OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC
11. UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA
El bloc de l’ODC segueix la seva activitat d’oferir un espai
per descobrir les peculiaritats i el treball que es desenvolupa
en els diferents PO d’arreu de Catalunya.
En aquest sentit, el mes d’abril ens ha donat l’oportunitat de
descobrir l’Aula Accessible del CTC de Masquefa; el primer
capítol de “les persones que mouen la Xarxa”; El programa
“Veus de Dona” del PO Roda de Barà; hem conegut les
“Josefines” del PO d’Escodines de Manresa;...
També es pot trobar un apartat on localitzar les diferents Circulars d’Òmnia que es
vagin publicant i... TASTA’M!!!
Un nou espai en el bloc pensant de manera col·laborativa, gràcies a la participació de
les persones dinamitzadores, que cada 15 dies oferirà un recull d’enllaços de
programari i recursos en línia, que esperem siguin útils als PO....i hem començat amb
“treballar amb el teclat”.

12. TROBADA DE PERSONES TÈCNIQUES TERRITORIALS D’ÒMNIA-TTO’s
El passat dilluns 27 d’abril va tenir lloc la 4rta trobada de TTO’s des
de que van iniciar el seu treball el passat mes de febrer.
L’objectiu de la jornada anava dirigit a planificar la propera ronda de
reunions amb els PO plantejant estratègies concretes relacionades
amb la metodologia, suport i visualització dels PO.
Per altre part, assumir també el compromís de compartir la recollida i
l’anàlisi de les dades estadístiques i objectius del primer quadrimestre amb les persones
dinamitzadores i, amb la Xarxa en general, partint del repte de donar sentit a l’esforç que
suposa fer aquesta feina i que serveixi com a indicadors de qualitat als PO per a la seva
reflexió i projecció.

13. LES PERSONES QUE MOUEN LA XARXA, CAPÍTOL II
Dulce Sorolla,
PO Fundació ADSIS
“...sembla que amb tant de temps i
persones que han passat pel centre,
s'haurien d'esgotar els demandants
del barri, però no es així, cada dia
ve gent a apuntar-se...”

Jose Navarro,
PO Blanes.
“...Ser crítics a l’hora que
constructius ens ajudarà a
que d’aquí a deu anys
més ens tornem a felicitar
per la feina feta....”

Carles Fuxet , PO Torredembarra

Yerusa Azor, PO
Torrelles de Llob.

“...la gran quantitat de coses que he
après dels nostres participants a les
activitats, sense oblidar també, les que
hem après plegats. I encara més, la gran
quantitat d’amics que es fan i viuen al teu
voltant.....”

Raquel Mingorance, PO Solsona

“10 anys d'il·lusió i d'esforç de tots aquells
companys i companyes que porten molt temps
en el projecte, il·lusió i d'esforç dels que no em
portem tants i d'aquells que han deixat marca
durant el seu camí...”
Núria Perpinyà Colomer,
TTO Girona i Catalunya
Central
“...voldria destacar que aquesta feina
m’ha permès conèixer més a fons la
bona feina que dinamitzadors i
dinamitzadores fan, ampliar el cercle de
coneguts i amics i fer xarxa social...”

Una de les coses que
més m’agradaria, i
que moltes vegades
hem comentat amb
els companys alguns
fins i tots amics que
passi de ser un
projecte a ser una
realitat més dins de
la nostra societat en
la qual vivim.

Diego Padilla,
PO Fundació Barberà
Promoció
En un dia passen pel centre
nens, joves, adults i gent gran
i cadascun d’aquests
col·lectius demanen o
exigeixen coses diferents (no
em digueu que això no és un
repte apassionant!!!).

14.

..PERSONES QUE FAN XARXA, CAPÍTOL I

Anna Vives i Tarrés
Ajuntament de La Seu d'Urgell
“...un bon projecte, però, ha d’anar acompanyat d’un “motor de qualitat”;
aquest motor són els dinamitzadors.
En el cas de l’Òmnia de La Seu, la nostra dinamitzadora, l’Ester, és un motor
d’allò més potent.
Crec que els dinamitzadors tenen un paper destacadíssim en l’èxit de
cadascun dels punts..”.

Josep Torrico Catalán
Fundació Marianao St. Boi de LL.
“...Creien que reforçar iniciatives com els Punts Òmnia son molt
importants per construir un futur mes integrador i que ens permeti
assegurar espais accessibles, universals i que promouen escenaris
per a la igualtat d’oportunitats...”
Sónia Castro Anso
TÈCNICA PROJECTE ÒMNIA-DGACO
“..Hem creat una manera d’entendre l’ús de les TIC, un nou perfil
professional, dinàmiques de treball en xarxa... Ara cal adaptar-se al
moment actual i desenvolupar noves estratègies i maneres de
treballar. Hem de promoure canvis que donin resposta a les noves
necessitats del projecte i del territori i per això, hem d’ intensificar el
treball i la cooperació amb altres projectes socials i altres xarxes,
començant pels que tenim a prop de casa nostra...”
....i per saber una mica més de les persones que mouen i fan la xarxa, trobaràs
les seves reflexions a http://blog.xarxa-omnia.org/odc

15.
15.1.

ESTÀ MOLT BÉ
FORMACIÓ PER A LES INFERMERES DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE.
El Punt Òmnia del Cij Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat desenvolupa
cursos des de l’estiu passat per a un grup d’infermeres de l’Hospital que, un
cop acaben el seu torn laboral al migdia, es dirigeixen al PO, que va
habilitar un espai en la seva programació, per atendre la demanda del
col·lectiu d’infermeres degut a la necessitat de tenir uns coneixements
d’informàtica per un curs que havien de fer.

I l’experiència ha estat tan positiva que van reprendre l’activitat al setembre fent cursos amb
el col·lectiu el qual va rotant i, fins hi tot, ara tenen llista d’espera...

15.2.

TALLERS PER A COMERCIANTS AL PO SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Interessant línia de formació, obrint un nou espai per professionals dels
comerços, al PO Santa Coloma de Cervelló. Desenvolupen, els dijous en
horari no comercial de 15.15 a 16.14h, tallers gratuïts basats en píndoles
informatives per saber fer servir un ordinador i veure les possibilitats que té
aquesta eina en l’activitat comercial.”

15.3. JORNADA DE FORMACIÓ INTERNA A LA FUNDACIÓ MARIANAO
El dia 20 d’abril la Fundació van realitzar una jornada de
formació interna del seu equip de persones professionals on
el Pep, dinamitzador del PO de l’entitat, va desenvolupar el
tema “l'ús de les tic des de la perspectiva de
l'educador”.
La presentació tenia 2 parts:
1. Recerca i publicació d'informació
2. i recursos educatius per treballar amb infants i joves
El Pep també va explicar com i on podem trobar informació d'interès les persones educadores
per estar informats així com, el valor de compartir la informació i on trobar recursos per
preparar activitats o jocs que hi ha a la xarxa per fer directament amb els “nanos”...
15.4. DEL PO DE SANT ROC...A LA XARXA !!!
Agrada rebre una postal desitjant una bona diada de Sant Jordi 09’, feta
per un dels joves que participa en els tallers del PO de l’AVV de Sant Roc
de Badalona.
Contribueix a donar sentit i significat a la Xarxa així com ajuda també a les
persones usuàries a entendre el fet de formar part d’una Xarxa distribuïda
per tota la geografia catalana.
Per saber més http://xarxa-omnia.org/ca/node/3452 i... moltes gràcies
Pascal !
15.5. TREBALLANT LA TRADICIÓ DE SANT JORDI AL PO EUDALD GRAELLS DE
RIPOLL
La diada de Sant Jordi es va viure diferent al PO Eudald Graells.
A partir de les cinc de la tarda els infants de 6 a 12 anys van poder
fer vàries activitats per a celebrar la diada.
La que va tenir més èxit va ser la d’escriure la seva pròpia llegenda.
Cada infants escrivia un paràgraf del conte i els més petits pintaven
dibuixos i feien roses de paper. Amb un papers de mural van anar
enganxant els dibuixos i el conte i ara tenen el seu Sant Jordi
Particular.
“ i quan el Drac va aparèixer del riu Ter els nens i les nenes que anaven a l’Òmnia es van
posar a tirar-l’hi les pedres del parc. Però el drac era molt valent i volia entrar a menjar-se
la Núria...”

15.6. ELS PO DE LA SEU I LA SEGARRA EN LA PREMSA ESCRITA
Saber captar l’interès dels mitjans de
comunicació o obrir relacions que facilitin l’accés
als mateixos, permet als PO visibilitzar la seva
acció i presència en el territori.
I això és el que han fet a La Seu i a La Segarra
per motius ben diferents.
En el primer cas treient profit de les dades estadístiques del PO per arribar fins i tot
a la premsa del país veí, Andorra. En el segon cas, per divulgar l’inici dels cursos en
diferents indrets de la comarca.... i sinó es parla en els mitjans de la Xarxa Òmnia
sembla que no existeixi ;-)
15.7. PINZELLADES DIGITALS A LA CASA DE LA CARITAT DE VALLS
Excel·lent iniciativa que porten executant des de l’any 2008 de destinar
jornades monogràfiques per desenvolupar diferents temes relacionats amb
el món de les TIC que no passen necessàriament per la formació a través de
l’ordinador.
Treballar temàtiques com la TDT a Catalunya, DNI electrònic, Xarxes
socials.... i amb la col·laboració de professionals o agents socials entesos en les diferents
matèries.
15.8. TALLERS I JORNADES SOBRE ELS PERILLS D’INTERNET EN ELS PO FUNDACIÓ
VILADECANS i RUBÍ 128
La campanya de Seguretat i Internet dels Mossos
d'Esquadra arriba als punts Òmnia:
L'equip de mossos d'esquadra de diferents poblacions
catalanes està portant a terme una sèrie de presentacions
adreçades a la ciutadania (adults i infants) per tal de
prendre consciència sobre els usos responsables de la
xarxa i alguns del perills que poden suposar per a la
privacitat de les persones, tractant també la il·legalitat de
determinades pràctiques, explicant tot d'una forma molt
visual amb diferents projeccions en vídeo i exemples reals que han trobat a la comissaria.
El 26 de març es va celebrar al Punt Òmnia de Rubí 128 en col·laboració amb el PDC, i el
14 d'abril també es va fer a l'Atrium de la Fundació Ciutat de Viladecans.
La valoració que la Katy de Rubí fa de l'experiència, és molt positiva i
recomana que altres persones dinamitzadores facin la sol·licitud al seu
barri, ja que sembla que els usuaris del punt paren més atenció quan els
consells venen d'una figura de l'autoritat.
Teniu els vídeos que fan servir durant l'exposició a:
http://www.youtube.com/user/xarxaomnia
Si voleu més informació sobre el programa:
http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/index.html

15.9. EL TREBALL AMB INFANTS DE 4-6 ANYS AL PO CAMPCLAR
En el barri de Campclar la majoria d’infants no disposen
d'ordinador a seva casa i per tant, només tenen accés a l'escola.
Jordi, el dinamitzador del PO, van parlar amb els responsables del
Casal Infantil per proposar l’activitat conjunta i així també satisfan
les necessitats dels infants de connectar-se.
En els tallers utilitzem programari lliure, com el Tuxpaint i el Tux
Type, i per començar cada dia fan servir el Sebran, un conjunt de
jocs que ens ensenyen el domini del ratolí, la lectura i matemàtiques a un nivell molt inicial.
Tot el programari que fan servir, el tenen en català...
15.10. L’ESPAI INFOTER@PÈUTIC DEL PO AVV PROGRESSISTA TORREFORTA
Gran Iniciativa de la Concepció, dinamitzadora del PO, de crear
aquest espai per treballar amb persones amb diversitat funcional.
En el bloc de l’ODC podeu trobar com es va iniciar tot aquest
procés que l’ha portat a trencar barreres i ajudar a l’Inma,
usuària de l’espai infoter@pèutic, a rebre un reconeixement
especial en el Certamen Iwith.org, amb la seva obra literària
“Yuna, la gata con mala pata” que podeu llegir a:
http://iwith.org/mm/file/libros%202009/historia%20de%20Yuna.pdf .
La resta de la informació la podeu trobar a: http://xarxa-omnia.org/ca/node/3455
Felicitats Inma i Concepció !!!
15.11. BOOKCROSSING AL PO gòTIC DE TÀRREGA
Per la Diada de Sant Jordi es va celebrar la IV Marató de
Bookcrossing, Una activitat que va néixer amb la voluntat
de sumar i sumar-se a la programació de Sant Jordi en la
ciutat de Tàrrega, els ha permès crear debat entorn la
cultura lliure, llibres i lectura, tot provocant una experiència
activa i participativa de la ciutadania.
“Durant tot aquest temps que porten, hem alliberat centenars de llibres,que
ha fent evolucionar el plantejament inicial, tot generant una “selva”
controlada entre les persones participants i simpatitzants del gòTIC...”
segons paraules del dinamitzador del PO Ramon Oromí.....i ara també, el
PO CIJ Bellvitge s’ha apuntat a la iniciativa!!!
...i fins aquí la 2ona 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 Tercera edició !!!.
OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org
Telf. 93 474 74 74 Ext. 642 i 638
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

