Núm. 10/10

Circular d’informació de la Xarxa Òmnia

E

l primer pas donat. Òmnia ha sumat conjuntament amb els Plans
de Desenvolupament Comunitari + Aprendre a Aprendre + Pla Integral del Poble Gitano, per desenvolupar i compartir el concepte de Treball Comunitari a Catalunya.
Un primer pas per a la transversalitat entre programes, per compartir
coneixement i crear col·laborativament entre els diferents professionals
amb els reptes d’innovar i optimitzar els recursos així com la projecció
del treball comunitari en el territori.
Ha estat un primer pas, les primeres sessions i descentralitzades per
les diferents vegueries, el mes de maig portarà les segones que han de
permetre generar un entorn de treball virtual per projectar nous reptes
de manera conjunta.

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

D

es de la Direcció General d’Acció Comunitària s’ha posat en funcionament el programa de Formació Comunitària dirigit a les
persones professionals i entitats vinculades a
la Xarxa Òmnia+ Aprendre a Aprendre+ Pla
Integral del Poble Gitano+ Plans de Desenvolupament Comunitari amb el repte de fomentar el treball comunitari
a partir de la
transversalitat
i sinèrgies que
es
generin
entre els 4
programes.
A part de ser
una proposta pionera en el marc de la Direcció, també és una proposta descentralitzada ja
que la primera sessió s’ha realitzat a Manresa,
Salt, Tarragona, Lleida i Barcelona amb la participació de 238 persones en total.

Les primeres reflexions de les persones participants es poden trobar a:
http://www.slideshare.net/omnia/1ersapunts-formacio-comunitaria-2010

Si vols assabentar-te del que ha anat succeint,
veure fotos o consultar les darreres novetats
en quant a horaris de les properes sessions
pots consultar la web oficial de les Jornades de
Formació Comunitària:
http://formaciocomunitaria.cat .
Per altra part, fruit d’aquest procés s’ha posat
en funcionament un espai virtual en forma de
comunitat per facilitar la relació i el treball en
xarxa entre les persones dels diferents territoris com a via d’acció per a la innovació:
http://treballcomunitari.ning.com
I si durant el mes d’abril van estar les primeres
sessions ara arriben les segones:
- 19 de maig Seu dels Serveis Territorials de
Governació a Lleida,
- 20 de maig al Casal Cívic Camp Clar a Tarragona,
- 21 de maig al Centre Cultura “El Casino” de
Manresa,
- 25 de maig a l’Hotel d’entitats Les Bernardes
de Salt, i
- 26 i 27 de maig a Casa del Mar a Barcelona.
Ja us podeu inscriure per seguir creixent pel
treball comunitari!
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Inauguracions de la prova pilot
accessibilitat a Mataró i la Seu
d'Urgell

D

ins el marc de la prova pilot
d’accessibilitat de la que ja
us informàvem en anteriors circulars, i l’aposta de la Direcció
General d’Acció Comunitària,
per dotar la Xarxa Òmnia dels
mecanismes adequats que facilitin l’accés a persones amb diversitat funcional, està previst que durant els mesos de maig
i juny es realitzin les inauguracions oficials als
Punts Òmnia de Mataró (19 de maig) i La Seu
d’Urgell (9 de juny) d’11,00 a 13,00 hores del
matí. Us esperem a tots i totes.

Treballant per la transversalitat

D

urant el mes d’abril, atenent a la finalitat
del Programa “10 anys + fent Òmnia” de
treballar per la transversalitat amb altres àrees
d’actuació que milloren la seva tasca social i
comunitària, s’han mantingut reunions amb
altres serveis i entitats socials i TIC, fomentant
la millora de la qualitat, la projecció i la visualització del Projecte.
D’aquesta manera, s’ha iniciat col·laboració
amb el cos dels Mossos D’Esquadra amb el
seu programa Internet Segura; una reunió amb
la STSI per treballar el tema de Centres Acreditadors del certificat acTIC i s’ha iniciat vies
de col·laboració amb FUPAPSO, entitat gestora de 13 Punts Òmnia de la Xarxa per tal de
racionalitzar el calendari de necessitats i compartir línies d’actuació. I continuem…

Oficina Tècnica
Curs d'extensió universitària

Formació Inicial

A

E

quest maig s'inicia el mòdul de Gestió de
projectes educatius que durarà fins el 21
de juny.
Duració 25 hores. Dilluns 17, 31 de maig i 7,
14 i 21 de juny de 2010.
A més a partir del 3 de maig i fins el dia 17 podreu realitzar la matrícula per al proper mòdul:
Mòdul 7. Manteniment de sistemes avançat.
Duració 25 hores. Dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 de
juny de 2010.
Matriculació: Del 03/05/2010 al 17/05/2010
Més informació al web del Pla de Formació:
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

Twitter

I

tu? Que piules? Ja coneixes Twitter? Es tracta
d'una eina de microblogging que et permet compartir tot tipus d'informacions i enllaços i alhora seguir i estar al dia del que comenten els teus amics,
companys o seguidors. Xarxa Òmnia està a twitter i
s'hi van publicant novetats i esdeveniments que van
succeint al dia a dia de la xarxa.
També s'ha creat una llista (puntsomnia) per aglutinar en una sola visualització els twits dels punts
Òm nia, t'animes
a posar-hi
el
teu?
Només cal que et creis el teu compte i que segueixis
@xarxaomnia la resta ja ho fem nosaltres.
Necessites ajuda? http://blog.xarxa-omnia.org/
endirecte/seguim-el-dia-a-dia-twitter/

l dimarts dia 4 de maig ha tingut lloc a la
seu de l'Oficina Tècnica una nova edició
de la Formació Inicial.
La Formació Inicial de la Xarxa Òmnia es dirigeix a tots els nous i noves professionals que
inicien la seva tasca com a dinamitzador o dinamitzadora en el projecte Òmnia. Podeu trobar més informació aquí:
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/
formacio-inicial.

Activitat del repositori: Els
Òmnia en directe

T

’agradaria obrir una porta a la resta de punts
Òmnia per a que vegin el teu punt? T’agradaria
presentar els teus participants? O que aquests us
entrevistin? Voldries ensenyar a la resta del món
com us les gasteu a les festes dels punts? Darrerament hem vist que esteu interessats en l'streamming i hem volgut recuperar una activitat que de
ben segur us ajudarà. Es tracta de “Els Òmnia en
directe”.
Hi trobareu com utilitzar Twitter de manera bàsica,
com configurar i utilitzar Ustream per a fer les emissions en directe i com podrieu fer una combinació
d'ambdues aplicacions.
Aquesta i altres activitats proposades es poden consultar al bloc de les Activitats Òmnia.
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L’Oficina Tècnica cerca activitats
Has fet alguna activitat al teu punt que pot ser interessant per la resta de la xarxa?
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. Recorda que també tenim un grup a la comunitat NING on
podem parlar-ne! Afegeix-t'hi!

Oficina de Dinamització Comunitària – ODC
Noves incorporacions i baixes
Durant aquest mes d'abril hi han haguts moviments a la Xarxa Òmnia... D'aquesta manera,
al PO Igualada s'ha incorporat la Laura Galán
que substitueix la Gemma Chalé per la seva
baixa de maternitat, L'Arnau Pons al PO Sant
Vicenç dels Horts dinamitzant conjuntament
amb la Isabel Becerra i al PO Marianao s'han
incorporat la Montse Ferrer i el Pedro Lavilla... Molt benvinguts i benvingudes!
I finalment... Edgar
Esterli, dinamitzador del PO Vapor
Llonch ha estat
pare d'una criatura... Moltes felicitats!

Comunitat Òmnia
Fa poc ens arribava la notícia que NING, l’eina
en la qual està basada la comunitat passava a
ser de pagament. En aquests moments, a
l’ODC estem valorant les diferents possibilitats
de cara a mantenir aquest espai amb la mateixa
plataforma o amb una altra que permeti un major control dels continguts que es desenvolupen
i de la eina mateixa.
De qualsevol forma continuem treballant junts i
una bona mostra són els grups recents per treballar “El dia de Sant Jordi” o el de “Memòria
Històrica” a http://comunitatomnia.ning.com.

Jornades de treball territorial
Òmnia
Un nou procés per fomentar la relació territorial i poder assolir nous reptes gràcies a la
col·laboració entre Punts Òmnia per tal
d’incrementar la seva visualització, creació de
noves oportunitats que garanteixin la qualitat i
la sostenibilitat del projecte.
Fins un total d’onze Jornades de Treball distribuïdes per tot el territori Òmnia que han
tingut la participació de 73 persones dinamitzadores.
Temàtiques com ara desenvolupar propostes
pel Dia d’Internet, estratègies per millorar
el treball en xarxa, formació metodològica
sobre eines com ara el bloc, l’acreditació
acTIC, accions per visualitzar els PO...són
algunes de les línies d’actuació que podeu
trobar en el següent enllaç:
http://www.slideshare.net/Fundacionesplai/
jornades-de-treball-territorial-mnia-jtto-mar2010
Ara pels propers mesos
de maig i juny estan previstes noves jornades per
continuar el treball engegant i dissenyant entre
tots i totes les estratègies
per millorar la implantació
dels Punts Òmnia en el
territori.

Recordeu també que disposeu d’un grup per
compartir activitats i proposta de cara al proper
dia 17 de maig, “Dia d’Internet”.
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Bloc “Una finestra oberta a la
Xarxa Òmnia”

D

es de l’ODC continuem reflexionant al voltant de la bona feina als punts Òmnia de
tot Catalunya amb articles al voltant de la importància de la qualitat de les programacions, compartint la celebració de l’aniversari
del PO del Centre d’Estudis d’Isona i Conca
Dellà.

També hem posat cara i veu als protagonistes
de l’activitat del projecte Òmnia amb entrevistes a dinamitzadors, responsables i ciutadans amb noves edicions de “persones que
fan i mouen la xarxa”.

Està molt bé!
Repassant geografia amb el PO Escodines de Manresa
Al PO Escodines han proposat un joc per repassar la geografia catalana amb el que només heu de fer un click al damunt de la capital
que us demana! Podeu consultar més informació al seu bloc:
http://omniaescodines.blogspot.com
Les eines digitals del Punt Òmnia
Casc Antic de Lleida

Història i innovació a
les diferents activitats
muntades a alguns PO
per la celebració del
dia de Sant Jordi, amb
experiències que recullen una antiga tradició i
la potencien a través de
l’ús de les TIC.
Les possibilitats de la informàtica mòbil amb el
projecte Conc@tic ens ha permès conèixer
com es treballa a la Conca de Barberà apropant els seus vilatans a les TIC.
I finalitzem destacant l’article al voltant de la
participació de diferents PO amb el museu
virtual del poble gitano, una bona mostra de
la implicació del projecte amb aquesta comunitat.
Podeu aprofundir en tots aquests continguts a:
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

Jornades divulgatives Projecte Òmnia - Òmnia un projecte social

D

es de l’ODC es dóna suport a les persones dinamitzadores que estan organitzant
Jornades en els seus indrets per divulgar l’ús
social de les TIC, oferint una xerrada que porta
per títol “Xarxa Òmnia, un projecte Social” per tal de donar a conèixer el projecte a la
ciutadania i mostrar la Xarxa que està present
arreu de Catalunya.
La presentació es pot consultar a:
http://www.slideshare.net/omnia/xerradaisona-mar-2010 .Les entitats que desitgin que
l’ODC vingui a fer la xerrada en el seu PO poden esciure a:
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org.

El PO del Casc antic de Lleida vol compartir
amb la resta de la xarxa una presentació sobre
quines són les diferents eines virtuals que formen part de la seva identitat digital i que potencien la difusió, comunicació i projecció del
seu Punt Òmnia a la xarxa!
http://www.slideshare.net/omnialleida/elpunt-mnia-del-centre-histric-de-lleida-a-laxarxa
Marianao signa un conveni
col·laboració amb Abantia

de

La Fundació Marianao, dins el seu marc d'acció per impulsar la Xarxa d'empreses solidàries
ha conveniat amb el Grupo Abantia per facilitar
la formació en pràctiques, la donació de materials, cessions d'espai i assessoria. Podeu trobar més informació a:
http://bit.ly/aNfLby
Les microhistòries al PO la Salut a
Badalona
Com a resultat de tot el treball realitzat al PO
la Salut a Badalona en els mesos de gener a
abril d'aquest any amb el grup de dones de la
memòria d'Amics de la Salut, van crear unes
microhistòries que podeu trobar al seu bloc:
http://lasalut.wordpress.com/
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Mosaic Òmnia del PO Barberà

Estrenem espais web!

Ja disposem del 6è número de la revista Mosaic
Òmnia, elaborada per les
persones participants del
Punt Òmnia Barberà
entre els mesos de gener
i març de 2010. Hi podem trobar articles de les
següents temàtiques:
civisme, medi ambient,
crisi, salut, turisme i Barberà.

Els PO Telecentre Prades-Montsant i Camp
Clar a Tarragona han estrenat nous espais
web per tal de visualitzar el treball que realitzen al seu PO amb els seus usuàris/es! Feu
una ullada.

Museu virtual del poble gitano
Amb motiu del dia Internacional del Poble Gitano el grup de les TIC del Pla Integral (on hi
participen els PO Gao Kaló i Centro Cultural
Gitano La Mina) va organitzar una activitat per
fer difusió del que serà el primer museu virtual
del Poble Gitano. L'activitat va consistir en el
recull d'experiències, imatges, anècdotes, etc.,
per tal de començar a donar-li forma a aquest
museu. La creació i l'elaboració conjunta d'aquest servirà per fer sentir la veu del poble
gitano arreu del món, i que millor que començar el 8 d'Abril.
http://xarxa-omnia.org/ca/node/5683

Material de difusió al PO Bufalà
A Bufalà estan realitzant una nova experiència
que consisteix en que els alumnes que estan
finalitzant els tallers d'alfabetització digital, elaboren cartells i pòsters per a l'Òmnia com a
suport visual dels continguts treballats als
tallers. D'aquesta manera, les persones usuàries acaben prenent un rol actiu i participatiu,
realitzant una experiència de comunitat d'aprenentatge. També aprofitem per a presentarvos el nou bloc del Punt!!
http://omniabufala.blogspot.com/

Ravalsurf al PO TEB
El grup de joves de Ravalsurf de l'associació
per a joves TEB estan preparant la nova temporada posant a punt el seu equipament. Al
seu blog podem seguir què han fet a l'època
d'hivern i trobar algun joc divertit de surf.
http://blog.ravalnet.org/ravalsurf/

http://pradesmontsant.cat/wsbaker/
http://www.xarxa-omnia.org/campclar/
Punt_Omnia_Campclar/Inici.html

Els alumnes del Curs d’Informàtica
per a gent gran a la Setmana de TV3
La setmana del 27 d'abril al 31 de maig, els
alumnes del curs d'informàtica de gent gran
de Masquef@ula han
sortit al reportatge
emès a TV3 amb motiu
de la Setmana de
TV3... Aquesta sèrie de mini reportatges amb
una durada aproximada de 5 minuts tenen
com a objectiu conscienciar als ciutadans en
l’aprofitament del temps... estem desitjant veure'ls! Més informació a:
http://www.amasquefa.com/
El Banc del Temps del PO de Santa
Coloma de Cervelló
El passat dia 16 d’abril es va presentar el projecte del Banc del temps de Santa Coloma de
Cervelló. Aquest projecte està impulsat per les
dones de l’associació 4 cantons amb el suport
de l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
la col·laboració del Punt Òmnia Coloma Mithra.
Més informació al bloc del Punt:
http://blog.xarxa-omnia.org/colomac/
El PO Salut Alta de Badalona amb el
manifest Badalona som tots
L'Òmnia Salut Alta està col·laborant amb el
Manifest “Badalona Somos Todos” recollint
firmes per tal d'adherir-se al mateix. Aquest
defensa la cohesió entre les diferents cultures
que conviuen a Badalona i la ruptura dels estereotips deguts a cultura d'origen, entre d'altres... Informeu-vos al bloc del Punt:
http://lasalut.wordpress.com
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Xarxa Òmnia a la Catalunya Central
Les persones dinamitzadores Òmnia de la Catalunya Central han creat un bloc per compartir recursos i establir un treball més proper entre ells i elles. Podeu consultar el fruit de la
jornada de treball realitzada el mes d’abril a:
http://omniacatcentral.blogspot.com

PO la Florida a la Jornada d’intercanvi
de l’Esplai sense Fronteres
Dimarts dia 11 de maig de
9:30 a 14:30 hores es realitza
a Centre Esplai la 1a Jornada
d’intercanvi d’Esplais sense
Fronteres, on el Centre esplai
la Florida hi participa d’una
de les taules de bones pràctiques amb dos dels seus programes on els joves hi participen a través del seu Punt Òmnia. Podeu consultar el programa de la jornada a:
http://bit.ly/aQdr2e

“10 anys + fent Òmnia” al Diari de la
Fundació Catalana de l’Esplai
Xarxa Òmnia sempre ha estat molt vinculada
al món dels esplais gràcies als 15 centres que
actualment disposen d’un Punt Òmnia i, per
altre part, al fet que FCE gestiona l’Oficina de
Dinamització Comunitària-ODC.
Així en el número 60 del Diari de la Fundació,
amb un tiratge de 9.000 exemplars, podem
trobar un article que parla sobre la darrera jornada Òmnia on es celebrava els 10 anys del
projecte i les reflexions de futur. Podeu consultar l’article a:
http://canal.esplai.o r g/reposit ori/file /
diari/60/012.pdf

La diada de Sant Jordi a la
Xarxa Òmnia
Aquest any 2010, i en el marc de la celebració
d’un dia tan festiu com la Diada de Sant Jordi,
els Punts Òmnia ho han viscut d’una manera
especial, creant, treballant en xarxa, fent recerca de recursos… i transmetent a les seves
persones usuàries que aquesta és una festivitat on tothom hi té cabuda… Veiem alguns
exemples:
Punt Òmnia Berga: Els infants de 6 a 11 anys
han fet diferents Punts de llibre fent recerca
d’imatges per Internet i acabant-ho amb cartolina, tisores, paper de folrà i… llestos!
Punt Òmnia Blanes: El grup
del RUSC de Blanes van estrenar la tauleta gràfica per a
fer Punts de llibre per Sant
Jordi. Podeu veure el resultat
al seu bloc: http://omniablanes.blogspot.com/
Punt Òmnia Marianao: Uns
tallers de reciclatge de material informàtic i
demostracions de la programació amb robots
van ser les activitats de la celebració de la diada a Marianao. Podeu trobar més informació
sobre l’activitat a:
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/
blogs/tallers-de-sant-jordi
Punt Òmnia Espronceda: Com cada any, a
Espronceda van fer un punt de llibre, que va
consistir en portar un llibre en concret, en
aquest cas Cyrano, fullejar-lo, llegir-lo i utilitzar-lo per fer els punts de llibre.
Punt Òmnia Fundació Ciutat de Viladecans:
Enguany han celebrat la 16a edició del concurs de poesia de la gent gran, presenten una
poesia inédita i hi ha una entrega de premis
que es realitzà el dia 23 d'abril a les 12:00 hores a la Biblioteca Pública de Viladecans i allà
mateix es va donar l'oportunitat d'escoltar les
poesies guanyadores.
Punt Òmnia Sant Roc: les persones participants van crear postals i les van compartir publicant-les al bloc (http://xarxa-omnia.org/
santroc). Des d’aquí es poden enviar directament les postals a través d'un formulari, i animar altres persones usuàries a utilitzar aquest
recurs. Les postals les podeu trobar al bloc del
Punt i més informació de l’activitat a:
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/
blogs/sant-jordi-enviem-postals
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Punt Òmnia Jis Arrels: ha realitzat, com cada
any, el seu Concurs de Sant Jordi amb la peculiaritat des del 2009, que les obres presentades han d’estar publicades a Internet mitjançant un bloc, una galeria virtual… Posteriorment es va fer una
Exposició virtual de
les obres i treballs
presentats.
Podeu
consultar tota la informació i obres realitzades als següents
espais:
http://concursantjordiomniatorrassa.blogspot.com

http://puntomniajisarrels.wordpress.com/

Treball en xarxa des dels Punts Òmnia
Mowgli, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans a la Comunitat Òmnia:
Arran de la jornada
de treball territorial
de Baix Llobregat i
Vallès, els Òmnia
van voler treballar en
xarxa l’activitat de
Sant Jordi, establint
els seus mecanismes de relació i comunicació creant un grup a
la
comunitat
Òmnia
(http://
comunitatomnia.ning.com/group/
activitatspersantjordi) on treballarien conjuntament les activitats i farien la recerca de recursos relacionats.
D’aquesta manera el Punt Òmnia Mowgli, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans van plantejar una vídeo conferència on les seves persones usuàries es coneixerien i compartirien els
seus punts de llibre!! Per poder treballar en
xarxa i plasmar tota la feina realitzada, han
creat un bloc on podeu veure els seus resultats a: http://puntsomnia.blogspot.com/
Trobareu més activitats i informació de les activitats realitzades a:
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2010/04/22/
sant-jordi-2010/
I per acabar… també podeu gaudir del
Tasta’m de l’ODC dedicat als recursos per la
diada de Sant Jordi que hem recollit per reforçar l’activitat als Punts Òmnia! El podeu trobar
aquí:
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/tastamsant-jordi/

Persones que mouen la Xarxa

Alicia García, PO Xup
a Manresa.
"Treballar la proximitat amb
les persones de l'entorn, acostant i familiaritzant l'ús dels ordinadors a tots els col·lectius.
En general es treballa per fer veure la informàtica com una eina per facilitar la vida quotidiana, per fer-ne un bon ús i
no un obstacle de difícil
comprensió."
José Manuel Gutierrez PO Xup de Manresa.
"Crec que és molt important que la gent tingui
algun lloc on es sent realitzada i on pot trobar
recolzament per les seves mancances a tots el
nivells. És un eina molt necessitada avui dia a
qualsevol lloc tant a la feina com a la llar i aquí
poden trobar la resposta que necessiten als
seus dubtes o problemes..."

Persones que fan la Xarxa
Maurici Jaumandreu, i
membre de l'Oficina de
Dinamització Comunitària. "L’Òmnia no s’entén
sense la seva acció social
transformadora, i per això és
tant important que quedi clar
que no es tracta d’un projecte tecnològic, sinó d’un projecte que fa ús de les TIC
per a finalitats socials."

Ciutadania Òmnia
José Jurado, 69 anys. PO Viladecans.
Venir al PO me aporta todo desde que empecé
con vosotros en la calle musito ha pasado un
montón y desde entonces estoy contento todo
se lo debo al PO.
Me ayuda a tener todo en orden en la asociación de pintura. Al ser presidente tengo que
hacer todo por ordenador y la página que tengo
con el ayuntamiento es por vosotros así que
muy contentos con la empresa.
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Agenda Òmnia
Punt Òmnia Eudald Graells de Ripoll participarà a la Festa del Banc d'Aliments que es portarà a
terme el dissabte 5 de juny a Ripoll. Es treuran els ordinadors al carrer (fundació Televall cedirà els
seus portàtils) i cada persona que es vulgui connectar haurà de donar a canvi un aliment. Les
connexions seran d'una durada de mitja hora i l'activitat es portarà a terme de 10 a 2 del migdia. La
iniciativa s'ha organitzat amb altres entitats de la Vila i per tant s'espera que el nombre de
participants sigui alt.

Calaix de sastre
Arriben les primeres propostes de la Xarxa per a la Setmana d’Internet !!!
“Dia d’Internet a Mataró”
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“Fes internet” al Po Casa Caritat de Valls

TAULA RODONA: “E-books: El llibre digital, noves formes de llegir”
Dimarts, 11 de maig. 20h
Amb la participació de: Jordi Ferré, de Cossetània, Margarida Aritzeta, escriptora i usuària de l'e-book i Júlia Secall, de la Llibreria Roca
XERRADA: “E-administració: noves formes de relació amb l'administració”
Dimecres, 12 de maig. 11,30h.
A càrrec de Ricardo Gonzàlez, Cap d'Informàtica Ajuntament de Valls
2a TROBADA DE BLOCAIRES A L'ALT CAMP: CODI ÈTIC A INTERNET?
Dijous 13 de maig. 19h
En aquesta trobada es vol debatre sobre la necessitat o no de l'exixtència d'un codi ètic
en l'àmbit de l'Internet i els blocs. Es comptarà amb la presència de Jaume Pros, conegut blocaire de l'Alt Camp, Amadeu Roig, Responsable de Comunicació de OASI, Organisme Autònom per a la Societat de la Informació de la Diputació de Tarragona, i Maribel Serra, professora de Gestió de la Informació a la URV i a la URL i documentalista
a TV3.
1a TROBADA COMUNITAT PROGRAMARI LLIURE A L'ALT CAMP: PROGRAMARI
LLIURE, UNA APOSTA DE FUTUR?
Divendres, 14 de maig. 17h.
Et sonen les paraules "programari lliure"? Vols coneixer la nostra iniciativa?
Amb la participació de H@ckLabValls, col·lectiu de Programari lliure de Valls i Alt
Camp

JORNADA DE PROGRAMARI LLIURE:Tast de GNU/Linux,
Divendres, 14 de maig. 10-12h
Activitat per apropar GNU/Linux als alumnes del centre. Controla l'ordinador a través del
mòvil, marca't un solo de guitarra amb el teclat, diverteix-te amb infinits efectes per la
webcam, conduiex un cotxe per pistes impossibles..
Amb la participació de H@ckLabValls, col·lectiu de Programari lliure de Valls i Alt Camp
PORTES OBERTES DE L' ÒMNIA: Descobreix la cultura lliure
Dimecres, 12 de maig. 17h-20h
Podràs navega pels móns de la cultura llliure! podràs gaudir de música, programes, art,
literatura... que no estan sotmesos a les patents restrictives dels drets d'autor. Vine i
informa't de les possibilitats que escapen a la cultura del permís.Col·labora el col·lectiu
H@ckLabValls
Viquipèdia i voices
Dilluns, 17 de maig.
Editem la Viquipèdia i INCORPOREM els termes de “CASA CARITAT” I “UEC “ A
LA VIQUIPÈDIA I A l'audio mapa de Woices
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La màquina del temps

Jornada de la Internet Social novembre
del 2004.
Entrepans i coca-cola pel dinar de la jornada. A la foto la Maite Parés (antiga
tècnica de la DGACO i els dinamitzadors:
Pere Angrill, David Picó, César J. González i una noia que ningú sap qui és…
alguna idea?)

I pEr AcaBar d’UnA ForMa DiFERent...
Juguem al Civisme amb el PO Grupo Unión
Des del Punt Òmnia Grupo Unión del barri de la Mina han col·laborat en la creació d'un joc memory
disponible a través de la web del barri i que pretén, d'una manera lúdica, entretinguda i molt divertida, treballar el civisme i el respecte per la bona salut del seu barri...
Juguem? http://www.barrimina.cat/archivosweb/jocs/

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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