Núm. 09/10

Circular d’informació de la Xarxa Òmnia
rriba a la Xarxa Òmnia l’oportunitat de participar en dos jornades
formatives conjuntament amb les persones dels Plans de Desenvolupament Comunitari-PDC, Aprendre a Aprendre i Pla Integral del Poble Gitano.

A

El treball per la comunitat, ens uneix, la ciutadania i millorar la seva
qualitat de vida és el nostre objectiu, sumar ha de significar poder caminar plegats en el marc dels projectes de la Direcció General D’Acció
Comunitària per tal d’assolir els màxims reptes possibles.
Aprofitem el moment per no caminar sols, és el moment de sumar !

Direcció General d’Acció Comunitària
Prova Pilot d’Accessibilitat Òmnia

Pla de formación comunitària

L

L

’aposta de la Direcció General d’Acció
Comunitària per l’accessibilitat, de la
que us informàvem en la circular del mes de
febrer, als Punts Òmnia comença a agafar forma.

Gràcies a la informació extreta
de la documentació i memòries
dels Punts Òmnia, el seu seguiment territorial i el treball intens
amb persones amb discapacitat, s’ha decidit dotar amb la
instal·lació de diverses ajudes tècniques
de maquinari i programari als Punts Òmnia
de Mataró i La Seu d’Urgell..enhorabona!
Aquesta aposta per normalitzar l’ús que fan
aquests col·lectius de les TIC, és un intent per
continuar donant sentit a la paraula Òmnia, un
projecte per a tothom. De forma paral·lela a la
instal·lació d’aquest equipament s’iniciaran
diverses accions formatives adreçades a
les persones dinamitzadores per millorar les
seves competències en el treball amb les persones amb diversitat funcional.
Més informació aquí.

a Secretaria d’Acció Ciutadana-SAC ha engegat
una proposta de formació comunitària adreçada
a tots els actors socials que participen d’una forma
activa en els seus programes: Òmnia, Plans de
Desenvolupament Comunitari, Aprendre a
Aprendre i Pla integral del poble gitano.
Aquesta formació neix amb l’objectiu d’oferir i potenciar les sinèrgies i la metodologia de treball
comunitari, és a dir, com des dels diferents programes i el seu treball en
xarxa i la creació de comunitat poden garantir la transversalitat de les seves accions al territori i enriquir i fer
créixer l’impacte del treball
amb la ciutadania.
Us animeu a participar? Podeu realitzar la vostra
inscripció a través de la convocatòria que rebreu per
correu electrònic amb les dates i equipament concrets on es realitzaran les dues sessions del
vostre territori.

Trobareu tota la informació respecte les jornades
f orm atives
a
la
s eva
web:
http://formaciocomunitaria.cat/
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Protocol de Canvi d’ubicació de
Punts Òmnia

D

urant aquest mes, han arribat varies consultes respecte el procés a seguir per realitzar un canvi d’ubicació temporal o definitiu dels Punts Òmnia. Des de la DGACO
us informem que abans de realitzar qualsevol
canvi cal enviar una carta de sol·licitud de
canvi d'equipament exposant els motius, el calendari, el tipus d'equipament i les dades d'ubicació.
La carta ha d’anar adreçada al subdirector de la
Direccio General d'Acció Comunitària sr. Ramón
Vilchez (rvilchez@gencat.cat) amb còpia a
Marta Jové (martajove@gencat.cat).
Una vegada rebuda i valorada la petició es notificarà al responsable de l’entitat gestora del punt
la conformitat amb el procés de trasllat.

Material pels Punts Òmnia

D

urant aquest
mes de març
s’ha posat en marxa l’enviament a
tota la Xarxa Òmnia d’un material
consistent en calendaris d’aquest
any, mini blocs i
llibretes de diferents mides per
dotar als Punts
Òmnia de material fungible.
Aquest material
s’està repartint en les jornades de treball territorial i també durant les reunions que els diferents tècnics territorials de l’ODC estan fent
amb els dinamitzadors.

Oficina Tècnica
Activitat: Naturalment

Q

uantes dates trobem al calendari per recordar i treballar en favor de la nostra natura i medi ambient? Entre altres dates, el
proper 22 d'abril és el Dia de la Terra.
Però qualsevol ocasió és bona per prendre
consciència i preguntar-nos:

Com podem millorar el nostre medi ambient?
Com podem evitar perjudicar més la nostra
terra?
Què podem fer tots i totes plegats per construir un lloc millor?
Naturalment és una activitat destinada a
conèixer millor el que li passa al planeta,
jugar i conscienciar-nos alhora.

Activitat del repositori: Fes sentir la teva veu
empre és bon moment per compartir
els projectes de cadascú, alçar les veus i
donar-nos a conèixer a la resta de la Xarxa i a
la resta del món. Per tot això rescatem aquesta
senzilla activitat: Les veus dels Punts, fes
sentir la teva veu.

S

Emprant l’eina Woices podem
recollir les veus que expliquen qui
som, on som, què fem i què volem
fer, en definitiva, tot allò que vulgueu dir, de viva veu des dels vostres punts; i construir un mapa
de veus i projectes de totes aquelles persones que hi vulgueu participar.
Aquesta i altres activitats proposades es poden
consultar al bloc de les Activitats Òmnia.
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L’Oficina Tècnica cerca activitats

El Portal d’Òmnia

H

X

as fet alguna activitat al teu punt que pot
ser interessant per la resta de la xar-

xa?
Vols posar alguna activitat en marxa i no tens
temps per a fer-ne el tutorial o la planificació
pedagògica o cercar els recursos necessaris?
Periòdicament l'OT publica activitats i volem
que aquestes responguin cada vegada
més a les vostres necessitats i
col·laborin a fer xarxa entre els punts.
Escriu a:
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org amb
les teves propostes i ens posarem en marxa
per ajudar-te i per fer ressò d'aquestes activitats que segur seran molt interessants per a
tota la Xarxa Òmnia.

El planeta de blocs Òmnia
l planeta de blocs d'Òmnia aglutina
les darreres aportacions dels diferents bitàcoles de Xarxa Òmnia (de diferents punts, de
l'Oficina de Dinamització, de
les
Activitats
Òmnia).

E

Voleu un bloc
per al vostre
Punt Òmnia amb Wordpress? Només heu
d'anar a “Crear un compte” i omplir un petit
qüestionari amb l'adreça de correu de xarxaomnia, i el vostre bloc es crearà automàticament.
A partir d'aquí podreu crear entrades i pàgines
estàtiques, així com canviar el disseny o activar els plugins disponibles. Contacteu l'Oficina Tècnica, qui gestiona la plataforma i us
orientarà
en
aquest
procés
(oficina.tecnica@xarxa-omnia.org).

arxa-omnia.org és un espai que recull i
difon l'actualitat, els coneixements i la riquesa de tots els agents implicats en la Xarxa
Òmnia. Cada protagonista de la Xarxa
Òmnia pot fer la seva aportació i trobar les
aportacions dels altres.
A través d'aquest espai, hem pogut conèixer
que Masquefa Sense fils ha rebut el
premi d'Innovació de la Diputació de
Barcelona, i consultar activitats proposades
a diferents punts, com ara, el Seminari
"Descarrega les teves fotos" (Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló), l'Activitat
de viatges a internet (Fase I) (Punt Òmnia de Riudoms) i Cinema, cercadors i
navegadors (Punt Òmnia de l'Associació de
Veïns de Santa Eulàlia de Berga), entre moltes
altres notícies i recursos...
Entreu a www.xarxa-omnia.org per conèixer les darreres novetats!

Comunicació amb l’OT per Skype

U

na de les vies de comunicació amb l'Oficina
Tècnica és mitjançant l'eina Skype. Teniu
un usuari per al vostre punt? Envieu-nos els
vostres usuaris d'Skype a:
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
per completar el nostre llistat, i afegiu els usuaris
de l’OT per rebre el suport tècnic i tecnopedagògic més immediat:
Suport
i
assessorament
suport-omnia

tècnic:

Suport i assessorament tecno-pedagògic:
oficina.tecnica.omnia
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Oficina de Dinamització Comunitària – ODC
Noves incorporacions i baixes

Comunitat Òmnia

D

L

onem la benvinguda al Projecte a
l’Anna Pujol que s'ha incorporat al
Punt Òmnia de l'AV Santa Eulàlia
de Berga per cobrir la baixa maternal de l'Eva. Però se’ns va l’Erika de Salt que comença una nova aventura: “Afortunada, és la
paraula que em ve al cap per descriure com
em sento a pocs dies abans de deixar el meu
treball com a dinamitzadora.
Per motius personals deixaré
en breu el Punt Òmnia de
Salt. Una feina que m'ha
aportat personal i professionalment grans experiències.
A més tenir l' oportunitat de
conèixer persones valuoses
tant en la vessant personal com laboral. De
moment, us dic fins després i us desitjo èxits
en el vostre dia a dia. Gràcies per fer-me sentir
en tan poc temps part d'aquesta família.”
També marxa la Paula Vincent de Masia Espinós.
Després d’un any al projecte
ple d’aportacions i bona professionalitat marxa en busca
de noves oportunitats. Et trobarem a faltar Paula!

Bloc “Una finestra oberta a la
Xarxa Òmnia”

A

quest mes destaquem al bloc la secció
“Des de dins”, amb reflexions i aportacions realitzades des del coneixement
més íntim del projecte, és a dir, de l’acció de
les persones dinamitzadores al territori i que
compta ja amb 6 articles amb temes diversos i
suggerents : “Com qui entra al forn a
comprar pa, entra al PO de Solsona”,
“Torreforta per la inserció laboral”,
“Gran Òmnia Banyoles: una persona
major de 55 anys amb tota la vida per
davant”...i també, un “post” reflexionant sobre les programacions, la seva estructuració i
com eina de divulgació i visualització de la
qualitat del PO.

’activitat als grups continua creixent amb
espais de suport al Curs d’Extensió
Universitària en els mòduls de “Tècniques i
recursos per al treball amb persones i
col·lectius” i també pel de “Manteniment de
Sistemes I” i altres temes més informals com
ara “La primera calçotada Òmnia” o
espais engegats pels mateixos dinamitzadors
com l’organització de la “2a trobada Creativa Òmnia”.

Aviat farà un any de la posada en marxa
d’aquest espai i serà un bon moment per valorar i reflexionar tenint en compte algunes de
les propostes i aportacions que alguns
de vosaltres ens heu fet arribar com ara la propietat del coneixement que es publica, les limitacions de la plataforma NING o la visibilitat
dels grups de treball. Hem pres bona nota de
les vostres indicacions!
http://comunitatomnia.ning.com

Accedo 2.0

S

ón molts els Punts Òmnia que han rebut la
petició de participació en el projecte ACCEDO 2.0 desenvolupat per Fundació Esplai dins un Plan Avanza2.

La seva finalitat consisteix en desenvolupar
una xarxa social per a persones amb
discapacitat intel·lectual lleu i la creació d’un banc de recursos per treballar les TIC amb les persones amb discapacitat. L’experiència dels Punts Òmnia
en el treball amb aquests col·lectius de ben
segur ens aportarà, una visió més real i ajustada de les funcionalitats i recursos que hem
d’incorporar en les eines que estem desenvolupant. Gràcies a tots i
totes per participar!

http://blog.xarxa-omnia.org/odc
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Òmnia desenvolupa l’acTIC

L

a Xarxa Òmnia continua treballant per créixer facilitant les competències i habilitats
digitals a través de l’acTIC... D’aquesta manera trobem 7 Punts Òmnia que ja són
centres acreditadors (PO Vapor Llonch a
Sabadell, PO Ciutat de Viladecans, PO TEB a
Barcelona, PO Valls, PO Conca Activa a Montblanc, PO Amposta i PO Tortosa), 5 pendents
de resolució (PO Marianao a Sant Boi de Llobregat, PO Santa Coloma de Cervelló, PO Barberà Promoció, PO Telecentre PradesMontsnat i PO de les Escodines de Manresa) i
3 PO que faciliten formació acTIC (PO Torrelles i els dos PO’s de Mataró, Molins i Cerdanyola)... continuem sumant!

De la Xarxa Òmnia a Europa...

F

undació Esplai ha ofert a les persones dinamitzadores de l’Òmnia i d’altres xarxes de
l’Estat Espanyol la possibilitat de participar en
els programes europeus que es desenvolupen
conjuntament amb diverses organitzacions i Universitats de diferents països de la Unió Europea.
Els dos programes en què s’ha pogut participar
són:
Key Competences for All: Programa orientat a construir un kit de material, destinat a les
persones usuàries, per afavorir els processos de
recerca d'ocupació en els telecentres i centres
TIC d'Europa i simultàniament dotar de formació
a les persones dinamitzadores que els impulsen.

Les reunions amb els PO.. Treballant en el territori !

E

l mes de març ha finalitzat la primera ronda de reunions amb els Punts Òmnia per
part de l’equip de Tècnics i Tècniques Territorials d’Òmnia-TTO’s.
Entre les temàtiques treballades trobem
des de elements més tècnics i de gestió com
actualització de dades, calendari de treball,
revisió de memòries i objectius fins a temes
que incideixen en la millora qualitativa dels PO
com ara reflexionar sobre organitzar l’activitat
formativa per programacions estructurades,
implementar l’acreditació acTIC entre els serveix que s’ofereixen, analitzar amb els
col·lectius i projectes que es participa, anàlisi
DAFO per entendre la realitat del PO, compartir la metodologia de treballar en entorn virtual
com ara blocs per visualitzar el PO....
El resultat ha estat que l’equip de 5 TTO’s ha
fet un total de 95 reunions amb els PO el
que suposa 87% però la veritable dada són els
canvis que es van produint paulatinament en la
metodologia de treball i visualització dels PO
així com la proximitat que ofereixen en el seu
dia a dia els TTO’s a les persones dinamitzadores... seguim!

“Teixint la Xarxa”… Jornades de
Treball Territorial Òmnia-JTTO
març 2010

G

ran resposta i participació de les persones
dinamitzadores en les primeres trobades
de l’any amb l’objectiu de desenvolupar i incidir
en el treball de proximitat entre PO i, a la vegada, projectar la Xarxa Òmnia en el territori pel
benefici dels mateixos.

European VET solution for e-Inclusion
facilitator: Programa destinat a proposar un
currículum formatiu a nivell europeu per a les
persones professionals que realitzen tasques
d'educació digital.
El Pere Angrill del PO de Can Tusell de Terrassa, la Lluïsa Miralles del PO de Valls i el
Pep Oliveras del PO Marianao a Sant Boi del
Llobregat hi estan participant!!

En aquest sentit, un total de 80 PO, que representen un 74% de participació, han assistit a les 11 Jornades que s’han portat a terme a Mataró, Osona, Catalunya Central, Barcelona Ciutat, Terrassa, L’Hospitalet, Sabadell,
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Lleida i
Girona.
I moltes propostes que van des de la compartició d’espais en entorn virtual, desenvolupar manuals, fer formació sobre temàtiques
concretes... fins a programes d’actuació per
implementar el projecte Òmnia en el territori.
Podeu consultar més informació aquí.
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Màsters a la Xarxa Òmnia
elicitar a les 6 persones dinamitzadores que han finalitzat el Màster en Dinamització de la Societat de la Informació i el
Coneixement de Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

F

Per període de 2 anys han desenvolupat els
dos postgraus amb 48 crèdits realitzats (veure
programa aquí.
Fruit del seu estudi i com exemple de la qualitat del procés formatiu trobem la proposta elaborada per Mila Serrano (PO JIS-Arrels) i
Cristina Espinosa (PO CIJ Bellvitge) “L’H Digital: Construïnt la BlogL’Hosfera”; Lluïsa Miralles (PO Casa Caritat de Valls) amb “Les
TIC a l’aBAST: Nou Punt Òmnia al Barri Antic
de Valls”; Nelly Villegas (PO Pomar) amb la
proposta “Formació... per potenciar i millorar
la recerca de feina i el retorn al món laboral”;
Cesca Pérez del PO Espronceda de Sabadell
amb “Persones grans 2.0” i Jordi Barreda del
PO Riudoms.
Les seves presentacions dels projectes es poden consultar aquí. Totes elles, dirigides a
millorar la realitat i la qualitat dels Punts Òmnia
on treballem com a professionals.
Finalitzem amb les reflexions de Cristina Espinosa, Omnia CIJ Bellvitge :
“...amplia les perspectives i et
permet treballar en més àmbits
que normalment no contemples,
tens una visió més general i no
tan tancada al món social... com
que aquest es fa més gran i forma part d'un conjunt molt ampli,
perquè al cap i a la fi, tot és societat i ciutadania (tot i ser treballadors d'empreses, o gent en
atur, o col·lectius en risc...) tothom té les mateixes necessitats dins d'aquest
món.
Al treballar amb gent de telecentres diferents,
al final les conclusions són les mateixes i la
feina es pot extrapolar i adaptar a necessitats
més individuals dels punts però els objectius
són globals també és veritat que agafes l’hàbit
d'estar més i millor informada, desenvolupes
habilitats i certa "costum" o "tendència" a mirar
més, a "estar al dia"i a compartir... cultura digital!”

...un any de la inauguració del Punt
Òmnia d’Isona i Conca Dellà

I

per celebrar-lo es va fer una Xerrada amb el
títol “Xarxa Òmnia, un projecte Social” on l’equip de l’ODC va fer una exposició a
les persones assistents sobre la riquesa de les
activitats comunitàries que es desenvolupa
arreu de la xarxa. La Núria, dinamitzadora
dels PO d’Isona i Conca Dellà, ens fa un petit
tast en el seu bloc. També podeu veure el
contingut de la presentació.
Només queda felicitar al Centre d’Estudis
d’Isona i Conca Dellà i a la seva ciutadania
per les seves ganes de continuar creixent ;-)

Està molt bé!
L’acTIC al PO Eduald Graells amb
Fundació Televall a Ripoll!

E

l Punt Òmnia Eudald Graells de Ripoll i el
Punt TIC Televall de Ribes de Freser
arriben a un acord per tal d’acostar a la ciutadania la possibilitat de fer la prova acTIC. Per
tal que els Ripollesos
no s’hagin de desplaçar fins a Ribes,
ja que Televall és un
punt acreditatiu, ells
mateixos es desplaçaran amb la seva
TELEVAN (furgoneta equipada amb ordinadors i connexió a la xarxa) a Ripoll. Amb
aquesta fórmula el Punt Òmnia ofereix una
alternativa a aquells usuaris del seu punt que
volen progressar en el món de les TIC.
Formació innovadora al Punt Òmnia
Frederica Montseny de Manlleu

A

l Punt Òmnia de Manlleu la setmana vinent acaba el primer curs que s’ha fet
sobre el manteniment bàsic d’un ordinador. Els alumnes han aprés a instal·lar un
antivirus gratuït als seus ordinadors (Avast) i
també en els seus Pendrive (MxOne), un tallafocs (ZoneAlarm), i també han aprés a fer
servir les eines que ofereix el sistema operatiu (restaurar sistema, defragmentador, scandisk i neteja de fitxers).
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Assistència on-line del Punt Òmnia
Blanes a la conferència d'Ismael Peña: Web 2.0 i democràcia participativa

E

l PO Blanes va seguir en directe per
streaming la conferència d'Ismael Peña
feta al plató d'Horitzo i emmarcada dins les II
jornades de "blogs&clubs". La conferència
tot i que es va fer a Barcelona la van seguir en
directe des del mateix Punt Òmnia i, a més, hi
van participar de manera activa des de les xarxes socials Facebook i Twitter... podeu continuar llegint la notícia clicant aquí.

Nova pàgina web de l’Associació de
Veïns Font dels Capellans a Manresa

P

odeu contactar l’entitat i consultar el que
calgui a: www.avfontdelscapellans.cat.

Dins aquesta nova pàgina es pot trobar tot tipus d’informació, des dels cursos i tallers que
es realitzen actualment, passant per l’agenda
del mes, notícies i novetats d’última hora, un
espai dedicat a les fotografies i vídeos de les
activitats realitzades i moltes altres coses del
vostre interès. Feu-hi una ullada, el seu responsable ha estat Diego, el dinamitzador del
Punt Òmnia!
Taller de dones al PO Pomar

E

l taller de dones del Punt Òmnia Pomar
està realitzant diverses activitats per reflexionar sobre el paper de la dona a la societat i
treballar la seva autoestima. Com ho fan? Mitjançant la poesia (amb el processador de
textos i la recerca d’informació a la xarxa), i
imatges del dia de la dona treballadora
(aprofiten per aprendre a retocar imatges a
través de Photofunia).
Rentat de cara al PO Egara, Terrassa
esprés de mesos de demandes per
part de l'AAVV Egara, l'Ajuntament de
Terrassa, mitjançant els plans d'ocupació i les
escoles tallers, ha pintat els locals de l'AAVV
Egara i el Punt Òmnia Egara. També s’ha
aprofitat per a millorar la infraestructura dels
espais: calefacció, aire condicionat, renovació
de la instal·lació elèctrica i el sostre.

D

Òmnia’s Terrassa

A

rran de la darrera Jornada de treball territorial de Terrassa, el Punts Òmnia de la
localitat han decidit que crear-se una comunitat virtual els pot ser de molt servei per compartir materials i coordinar-se. Poc a poc es va
teixint la xarxa terrassenca! endavant!

5è número de revista Mosaic Òmnia

J

a ha sortit el 5è número de la revista Mosaic Òmnia que es va fer durant el 3 quadrimestre de 2009 (setembre-desembre). En
total van sortir 54 articles repartits de la següent manera: Civisme, la crisis, salut,
Barberà,
medi
Ambient i adolescents. És important
recordar que les persones que hi participen són usuàries
que realitzen els tallers
inicials
d’alfabetització digital
i que venen en horaris d’accés lliure.

Més enllà del pa amb tomaquet...

E

l PO de La Seu d’Urgell col·labora amb
el programa intergeneracional de
la Regidoria de Gent
Gran i el Pla Educatiu d'Entorn on han
creat uns espais on
l'objectiu principal és
treballar la intergeneracionalitat entre els
joves i els més grans.

Com a primer projecte va sorgir un taller de
cuina, pensat per donar resposta a les necessitats que poden tenir els joves estudiants que
viuen fora de casa, que volen independitzar-se
o que senzillament volen participar més activament a la cuina de casa.
La creació del bloc del programa ha estat
possible gràcies a la col·laboració directa de
l’Ester, dinamitzadora del PO.
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La nevada 2.0 també va estar presenta a la Xarxa Òmnia

Iniciativa d’activitat de Sant Jordi a la
Xarxa Òmnia

PO Escodines (Manresa)
Amb motiu de la nevada del 8 de març es va
portar a terme una activitat que consistia en
participar en un fòrum d'opinió sobre
aquest fenomen.
Per fer-ho primer van explicar el concepte 2.0,
després van consultar les webs més vistes
arrel de la nevada i finalment van posar en
pràctica "l'usuari participatiu o 2.0" explicant la
seva vivència sobre la nevada a través del fòrum del bloc del Punt Òmnia.

E

PO Salut Alta (Badalona)
Al Punt Òmnia de La Salut Alta van aprofitar la
gran nevada del dia 8 de març, per compartir les seves vivències i imatges tot
practicant amb el processador de textos i compartint el material a través del bloc del Punt i
el seu compte Flickr.

n David Moliner, dinamitzador del Punt
Òmnia Mowgli, a Cornellà de Llobregat, ha
creat un grup a la Comunitat per treballar, compartir i realitzar activitats conjuntes entre
els diferents Punts Òmnia per tal de promoure
Sant Jordi a la Xarxa com ara un intercanvi
de punts de llibre entre persones de
diferents PO. Participeu!

Agenda Òmnia
Taller monogràfic de retoc de fotografia al Punt Òmnia Frederica Montseny
de Manlleu
l programari utilitzat serà el Gimp i es pretén fer una aproximació a les eines i possibilitats que ofereix aquest programa. Els horaris
seran:

E

Grup 1: del 22 d’abril al 13 de maig, dijous de
16,00 a 18,00 hores.
Grup 2: del 23 d’abril al 14 de maig, divendres
de 10,00 a 12,00 hores.

PO Centro Cultural Gitano La Mina
(Sant Adrià de Besós)
Al Centro Cultural Gitano La Mina, també van
aprofitar la nevada per gravar uns vídeos i
també els han compartit al bloc del Punt Òmnia!
Dinamització del Comerç de Ripoll al
Punt Òmnia Eudald Graells

PO Pomar (Badalona)
Des del Punt Òmnia Pomar també han volgut
compartir amb la xarxa com va quedar el barri
penjant imatges al bloc amb les quals aprendran a editar vídeos.
PO La Fàbrica - CanTusell (Terrassa)
El grup de persones adultes del Punt Òmnia
Can Tusell també van voler deixar les fotos de
la nevada a Terrassa a través del seu bloc..

E

l proper mes d'abril es portarà a terme un
taller adreçat als comerciants de
la vila de Ripoll. Es treballaran els
avantatges de visualitzar el negoci a Internet i
com fer-ho, aspecte de compra i venda segura a
la xarxa i eines TIC de gestió pel negoci.
El taller es farà en horari de migdia per tal
de ser compatible amb l'horari dels comerços.
Mes informació al seu bloc.
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Persones que mouen la Xarxa
María Tejada León. La Balconada, Manresa.
“El dinamizador ha de ser un gran oyente. Es decir, ha de saber escuchar a los
usuarios para intentar proponer actividades acordes a ellos y poder crear un clima en el que el usuario sea el protagonista.”
Juan Antonio Revuelta. Can Jofresa, Terrassa.
“... la capacitat de desconnectar i la flexibilitat entre usuaris de diferents nivells, ja que en tinc en un mateix grup persones que comencen des de 0 i
altres persones que tenen un cert nivell, degut a les necessitats del barri i la
disponibilitat de les persones.”

Vanessa Oncala. Fundació Ciutat de Viladecans.
“És molt gratificant que les persones que han fet un curs amb tu o amb algun company,
s’apropin i et diguin: “Gràcies, perquè doneu la possibilitat de que les persones grans
aprenguem una cosa, que abans no hem pogut fer.”

Persones que fan la Xarxa
Juliana Casero García.
Responsable del Punt Òmnia La Balconada, Manresa.
“Hace que la asociación se abra al barrio y que el barrio se abra a la ciudad ya que hay usuarios que vienen de diferentes puntos de Manresa e
incluso de fuera de la ciudad.”

Xavier Garcés Trillo
Responsable del Punt Òmnia Barberà.
“Tenir un Punt Òmnia a la nostra entitat ha estat una gran oportunitat perquè ningú
quedi fora, d’ enganxar a tothom per a que l’accés a la informació i als nous procediments siguin una eina de solidaritat i de lluita contra l’exclusió social.”

Ciutadania Òmnia
Punt Òmnia la Balconada
Antonio Franco, 72 anys: “Gracias a lo que he aprendido con el ordenador ahora hago cosas de
fotografía para los mios y también con las películas.”
Mari Muñoz, 47 anys: “Con el ordenador me puedo comunicar con mi familia de Sudamérica, busco
viajes, guardo mis fotos…”
Miguel Angel, 60 anys: “Con el ordenador puedo organizar mis fotos y hacer algunos retoques.”
Montserrat Llauró, 63 anys: “Me permiten comunicarme con mi família, que la tengo lejos, en Chile
y Andorra. Además me gusta mucho la fotografía y ahora puedo hacer cosas con las fotos que tengo
guardadas.”
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Punt Òmnia Trinitat Nova
Mª Carmen Durán Molano, 61 anys: “Muchos beneficios, desde poder pedir hora al CAP desde
casa o leer la prensa, o poder ponerte en contacto con la familia por muy lejos que estén.”
Ana, 40 anys: “Encuentro gente del barrio, búsqueda oferta empleo, y nuevos cursos”
José Bretones Salinas, 78 anys: “El acceso a la informática me ha proporcionado distintos gozos.
Otro de ellos ha sido tener mi propio e-mail. Mantengo intercambio de mensajes frecuentemente con
amigos, familiares y creadores literarios con los que trasiego trabajos y diálogo cuando necesito
hablar con ellos. El ordenador ha sido el juguete que necesitaba tener a mano en toda esta segunda
niñez que está siendo mi vida de jubilado.”

Calaix de sastre
Una bona cita TIC al bloc del PO Blanes
"Les TIC no són un tren que puguis veure passar... o hi puges, o et passa per sobre"
.
Retallables divertits al PO Sant Llorenç a Terrassa
Paper Box World és una eina per introduir-nos al món de la papiroflèxia on hi podem trobar desenes de figures i personatges que es poden descarregar i construir. Molt divertit!!!
La màquina del temps

Jornada de treball a Prades octubre del 2004.
A la fotografia algunes persones dinamitzadores que continuen
en actiu com la Lluïsa de Valls, el Jordi de Riudoms i l’Isaac de
Prades-Montsant, d’altres que no segueixen al Projecte com el
David Gateu i l’equip de coordinació de Fundació Catalana de
l’Esplai, Marta Mans i Miquel Gordillo.

I pEr AcaBar d’UnA ForMa DiFERent...
Calçotada Òmnia 2010

U

na quinzena de membres de la Xarxa van gaudir d’una jornada
gastronòmica i de descoberta de la natura el dissabte 13 de
març a Tornabous. Acollits per Ramon Oromí, dinamitzador del
PO GòTIC de Tàrrega i fill del poble de Tornabous, les persones participants van poder gaudir d’una excursió pels paratges de l’Estany d’Ivars
abans de seure a taula per degustar l’art dels calçots. Les imatges de la
trobada les podeu trobar aquí.
Ara, propera descoberta... Tarragona i paella?

Oficina de Dinamització Comunitària
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org
Tel. 934747474 ext. 642 i 638
http://blog.xarxa-omnia.org/odc
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