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Circular d’informació de la Xarxa Òmnia

D

es de la Xarxa Òmnia a través de la proposta de la formació comunitària, s’ha viscut l’oportunitat de sumar esforços per multiplicar
l’impacte en l’acció comunitària, treballar per la qualitat i l’obertura dels programes dels plans de desenvolupament comunitari + Aprendre a Aprendre+
Pla integral del poble gitano + Òmnia a noves iniciatives, així com desenvolupar un espai virtual d’intercanvi de coneixement i treball en xarxa entre les
persones professionals en l’àmbit comunitari amb l’objectiu d’innovar i créixer.
La formació comunitària ha estat un punt de partida per “conèixer i reconèixer-se” i un pas
de gegant, possiblement el més important quan es comença a caminar: el primer pas.
Bon estiu a tothom!

Direcció General d’Acció Comunitària
Cloenda de la formació
comunitària

Xarxa Òmnia col·labora amb el
SOC

E

A

l passat 8 de juliol va tenir lloc la cloenda
de la formació comunitària que es va
fer al territori català durant els mesos d'abril i
maig, per tal d’afavorir el treball en xarxa dels
tècnics i tècniques dels diferents programes de
la Secretaria d'Acció Ciutadana.
L'organització d'aquestes
jornades ha suposat un
gran repte per buscar
noves formes de créixer
entre tots els agents de
les diferents vegueries i
s’ha vist recompensat
amb la participació de més de 250 persones
dels diferents programes comunitaris.
Podeu consultar el resultat final de les aportacions de les 12 sessions realitzades a
la següent presentació.

Consulteu tota la informació, imatges i vídeos
de les diferents sessions formatives a:
http://treballcomunitari.ning.com o http://xarxaomnia.org/node/5926.

quest mes de juliol a la Xarxa Òmnia
s’han iniciat les sessions del programa
Connecta’t 2010. Aquest programa, desenvolupat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), en col·laboració amb l’STSI i la DGACO, va adreça’t a les persones treballadores
en situació d’atur amb un baix coneixement
informàtic. L’objectiu del programa Connecta’t,
cofinançat pel Fons social europeu, és dotar
els/les alumnes de competències digitals bàsiques, que contribueixin a millorar el seu procés
de recerca de feina.
Aquest programa compta amb la col·laboració
dels punts Òmnia de: CCG La Mina a Sant
Adrià, Pla del Remei a Vic, Palau Bojons a Vic,
Bon Pastor, Font de la Pólvora a Girona, Ripoll
60, Salt, CIJ Bellvitge, Pubilla Cases-Can Vidalet, Igualada, Martorell, Francesc Palau, Valls,
Amposta, Tortosa, Barberà Promoció, La Balconada i La Font dels Capellans a Manresa.
Podeu consultar tota la informació al web del
programa Connecta’t 2010.
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Tenim un nou punt a la xarxa

D

urant aquest mes
de juny s’ha incorporat a la Xarxa
Òmnia un nou punt a
la ciutat de Viladecans
gestionat
per
l’Associació Cultural Gitana de la
ciutat. Benvingut al
Projecte!
Ja hem tingut la ocasió de conèixer la Patrícia Aguiló, persona dinamitzadora que
inicia el repte de treballar en un projecte
amb 10 anys d’història i dotar de contingut
social i comunitari el seu territori d’actuació.
Sigues molt benvinguda!

Curs d’extensió universitària
2010

A

quest juliol s'està duent a terme el mòdul d'Ètica aplicada a l'ús social
de la informàtica, que s'estén fins al 30
de juliol. Durada de 25 hores. Divendres 2, 9,
16, 23 i 30 de juliol de 2010.
D'altra banda, està oberta la matrícula per al
proper mòdul, Edició digital I, fins al dia
26 de juliol. Durada de 30 hores. Divendres 3,
10 i 17 de setembre i 1, 8 i 15 d’octubre de
2010. Matriculació: del 12/07/2010 al
26/07/2010.
Més informació i inscripcions al web del
Pla de formació:
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

Formació inicial

E

l dimarts dia 13 de juliol 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.

Aquesta ha estat la quarta edició del 2010, i es preveu una nova convocatòria abans del final d'any per acollir les noves incorporacions a partir del setembre.
Podeu trobar més informació aquí: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/formacio-inicial.

Primeres reflexions i experiència del punt òmnia la Seu sobre la
prova pilot d’accessibilitat

E

ster Collado, dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, ens fa una reflexió del canvi que
ha suposat el material accessible dotat al Punt Òmnia en torn la prova pilot d’accessibilitat durant
aquests primers mesos de funcionament:

“Des que a l'Òmnia de la Seu tenim material adaptat les persones amb capacitats
diferents poden tenir un accés més just. Fins ara tots treballàvem igual, fèiem la mateixa feina (blocs, revista, retoc d'imatge...) però els costava una mica més d'esforç,
als uns perquè les tecles eren massa petites i amb un problema visual era difícil veure quina tecla era la correcta, als altres perquè no era fàcil agafar el ratolí per la seva
disminució física a les mans... Des que tenim tot aquest material sembla que tots
han fet un salt i que aquest món s'acaba d'obrir pera ells; ara veig que tots són molt
més autònoms i van fent sense massa ajuda, per tant els facilita la feina gairebé al
100%. Ara els veiem treballar amb més il·lusió simplement perquè són més capaços
de fer-ho sense demanar ajuda. A qui no li agrada arribar a fer qualsevol feina?"

http://blog.xarxa-omnia.org/laseu/
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Oficina Tècnica
Activitat: Realitat augmentada

C

oneixeu la realitat augmentada? Es
tracta de la superposició d'elements virtuals a la visió de la realitat. Si us hi atreviu, podreu crear i compartir les vostres pròpies plantilles!

A http://blog.xarxa-omnia.org/realitataugmentada/
trobareu:
 Exemples i recursos per descobrir la realitat augmentada.
 El programa d’aprenentatge d’una eina per
crear plantilles de realitat augmentada.
 Algunes idees per muntar activitats i un
espai per compartir les vostres pròpies
plantilles.
Atreviu-vos-hi i compartiu
amb tota la Xarxa Òmnia
els vostres experiments
amb la realitat augmentada!

L’Oficina Tècnica cerca activitats

H

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. 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!

Activitat Òmnia: Anima’t!

A

ls punts TIC –
Òmnia fa temps
que treballem propostes al voltant del
món del cinema. La
Xarxa Òmnia us proposa una nova manera d’enfocar la feina amb
el cinema: crear una pel·lícula vosaltres mateixos amb Stop Motion.
A la web http://blog.xarxa-omnia.org/animat/
trobareu:
 La definició d'Stop Motion i exemples il·lustratius
 Un vídeo que explica el procés de creació d'una animació
 Recursos per a l'edició de vídeo i àudio
 Descripció de llicències Creative Commons, ara que ets autor/a!
 La teva pel·lícula, on esperem que es
vegin les creacions de tots els punts
que s'hi animin!
T'agrada el cinema? Vinga, anima't!

Blip.tv/Xarxa Òmnia

E

n el teu punt feu vídeos? Els voldries compartir amb la Xarxa?

La Xarxa Òmnia disposa d'un compte a
Blip.tv on podem allotjar els nostres vídeos
de manera que els puguem incrustar a les pàgines web i alhora tenint un recull de treballs
creats a i per a la xarxa, les seves oficines, les
seves persones dinamitzadores i els seus participants.
Si vols fer ús d'aquesta eina, només cal que et
posis en contacte amb l'Oficina Tècnica i te’n
facilitarem les claus d'accés per començar a
compartir.
Vols veure tot el material audiovisual que ja té
recollit? Entra a http://xarxa-omnia.blip.tv/

3

Oficina de Dinamització Comunitària – ODC
Noves incorporacions i baixes

D

onem la benvinguda a Arnau Pons al
PO de Sant Vicenç dels Horts, Pedro
Lavilla i Montse Ferrer al PO Marianao a
Sant Boi de Llobregat, Dani Molina al PO
Masia Espinós a Gavà, Patricia Aguiló al
nou PO de l’Associació Gitana de Viladecans,
Montse Puigvert a Figueres i Javier Jiménez a l’Escala.

El bloc “Una finestra oberta la
Xarxa Òmnia” als premis Blocs
de Catalunya 2010

U

n any més estan en marxa els Premis
Blocs de Catalunya!
I per segon any consecutiu “Una finestra oberta a la Xarxa Òmnia” torna a presentar-se i a
intentar, si més no, arribar com l’any passat a
ser finalista en la seva categoria de bloc corporatiu.

A través del bloc es pretén obrir la finestra per
poder veure i conèixer millor la xarxa, fer-la
més propera i més humana, i només necessitem el vostre suport i col·laboració per donarli el reconeixement que es mereix!

Per una altra banda, també tenim algunes baixes que al mes de setembre ja no estaran amb
nosaltres perquè inicien diferents camins professionals. Així que desitgem el millor a Araceli Garrigós del Punt Òmnia Sanfeliu a
l’Hospitalet de Llobregat, Ana Andújar del
Punt Òmnia de La Florida i Txell Carbó del
Punt Òmnia de Vilafranca Virtual. També diem
fins aviat a l’Anna Rosinés, TTO de Barcelona que parteix amb nous reptes!
Moltíssima sort!

La comunitat continua a NING

C

om sabeu, l’eina de creació de comunitats
virtuals NING ha deixat de ser gratuïta i
per tant calia fer un pensament sobre el futur
de l’actual comunitat del projecte.
La decisió que s’ha pres finalment i fins a finals
d’any, és continuar a la mateixa plataforma migrant a un dels plans de pagament
oferts i que permetran noves funcionalitats i
possibilitats eliminant d’una vegada la publicitat que hi apareixia.
Esperem poder continuar amb la vostra
col·laboració per enriquir-la.
http://comunitatomnia.ning.com/

És gràcies a la vostra activitat i col·laboració
que podem omplir dia a dia de reflexions,
recursos i històries de vida i professionalitat les pàgines del bloc.
Els mesos de maig, juny i juliol han donat per
molt i podeu trobar articles diversos al bloc
al voltant de: joves i tic, el treball amb persones amb discapacitat, hem pogut conèixer més
persones que fan i mouen la xarxa, alguns dels
ciutadans que participen als PO, la tasca de
l’associació Nous Catalans, el valor de treballar un any en comunitat, l’AVV Espronceda a
Sabadell, tallers d’adults tutelats a Tortosa, el
valor de ser Òmnia i encara més coses!
Si penses que es mereix aquest reconeixement només has de fer un clic i votar a:
http://www.premisblocs.cat/bloc/60
Moltes gràcies per la teva
col·laboració!
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Segones jornades de treball territorial (maig - juliol)

D

urant els mesos de maig, juny i juliol, l’equip de l’ODC
ha realitzat les Segones Jornades de Treball
Territorial al conjunt de tota la Xarxa Òmnia. Les
Jornades s’han convertit en un espai de trobada i de treball
que consolida les relacions territorials entre els diferents
punts Òmnia i els permet compartir experiències i generar
coneixement.
La consolidació del treball en xarxa a nivell territorial amb
tot un conjunt de propostes d’accions conjuntes, activitats
concretes com el Geocatching o els robots Lego, la
informació sobre les novetats de la xarxa i les diferents experiències que s’estan portant a terme
en els diferents punts Òmnia, l’ACTIC, la col·laboració amb el Servei Català d’Ocupació i
la formació comunitària són alguns dels temes treballats a les Jornades. Tot això i més ho podreu consultar a:
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2010/07/27/jornades-territorials-que-fan-xarxa/

Està molt bé!
Els po del Barcelonès Nord treballen en xarxa

E

ls PO de Sant Adrià de Besòs i Badalona
van estar treballant a nivell territorial en
xarxa i han editat un tríptic dels punts
Òmnia del Barcelonès Nord amb l'objectiu de
donar a conèixer el Projecte Òmnia al territori
(e-ciutadania i entitats) i, al mateix temps, fomentar la identitat Òmnia.

Els po a Terrassa ja tenen nou logo

E

ls punts Òmnia de Terrassa tenen un logo
nou i es pot consultar a través del seu bloc
(http://omniaterrassa.wordpress.com/).
Al concurs hi han participat diferents alumnes dels tallers dels Punts Òmnia de Terrassa
amb diverses propostes de logos que es podien votar al bloc del concurs. Ha estat una molt
bona experiència en la qual hi han participat
amb els seus comentaris i votacions participants del Punt Òmnia del municipi i d'altres
punts d’arreu de Catalunya. El logo guanyador,
realitzat per l’Andreu del PO Egara, Està
compartit al bloc del concurs
http://omniaterrassa.wordpress.com/
Moltes felicitats!

La volta al món del po Salut Alta de
Badalona

U

na de les activitats que es van realitzar
al Punt Òmnia Salut Alta amb un grup
de nois i noies del Club Badiu és la Volta
al Món amb webcam.
L'activitat va consistir a
viatjar i posar l'ull a diferents parts del planeta
connectant les webcams
disponibles
d’arreu del món. Una
bona proposta per viatjar i conèixer les potencialitats de la xarxa!
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El mapa dels punts Òmnia de
Barcelona ciutat

E

ls Punts de la ciutat de Barcelona van crear un mapa dels punts calents i freds
(http://www.meipi.org/omniabcn) dels diferents
barris de la ciutat amb els aportacions de les
persones participants. Una bona proposta
comunitària i de treball transversal!

Entrega de diplomes al po de Vilanova del Camí

A

l Punt Òmnia de Vilanova del Camí ja van
acabar el primer taller d’iniciació a la
informàtica i les noves tecnologies i
ho van celebrar tot fent l’entrega de diplomes i
un refrigeri.
Enhorabona pel vostre primer taller!

Seguim fent acTIC amb el po Escodines a Manresa

E

l Punt Òmnia Escodines s’ha autoritzat
com a centre col·laborador de l’acreditació
de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
La dinamitzadora del Punt, Alba Rodríguez,
considera que això permetrà acostar l’Òmnia
un nou perfil d’usuaris que fins ara eren reticents a utilitzar aquest espai, ubicat en una de
les zones de Manresa amb una bossa
d’immigració i pobresa més gran.
“Volem desestigmatitzar el barri de les Escodines i això ho aconseguirem promovent projectes que ens obrin a nous públics. Volem que la
gent vingui i ens conegui, ja sigui a través
d’aquests exàmens o qualsevol altre projecte
vinculat o no a les TIC”, afirma.
A partir del mes de setembre es difondrà
aquesta prova i es promouran tallers de preparació a l’examen bàsic i mitjà.
Moltes felicitats!

Lleida apropa el coneixement sobre la telefonia mòbil

xerrada al Centre Cívic de la Mariola sobre telefonia mòbil. Entre els temes destacats
hi havia el suggeriment de consells pràctics en
l'ús del telèfon mòbil, resolució de dubtes o
problemes o l'explicació de les perspectives
de futur en l'ús de la telefonia mòbil.
En el següent enllaç, trobareu una petita explicació de com va anar la xerrada.

Sortida fotogràfica al po Blanes

E

ls alumnes del curs de fotografia del Punt
Òmnia van gaudir d’una sortida a Girona
per visitar “Temps de Flors de Girona”.
Us animem a llegir el magnífic relat que ha
escrit l’Anna, una de les persones participants.
http://omnia-blanes.blogspot.com/2010/06/elequipo-sin-plan.html

El treball transversal del punt òmnia del centre històric de Lleida

D

es del Punt Òmnia del Centre Històric de
Lleida, l’Edu, la persona dinamitzadora,
ens mostra com des d’un punt Òmnia és possible construir sinergies amb els agents
socials i del tercer sector presents al territori.

Tot un exemple a seguir: http://blog.xarxaomnia.org/odc/2010/05/25/des-de-dins-x-eltreball-transversal-del-po-del-centre-historicde-lleida

Recollida d’aliments al po Eduald
Graells de Ripoll
El passat dissabte 12 de juny el Punt Òmnia va
participar en els actes que es van celebrar
amb l’objectiu de recollir aliments per al banc
d’aliments de la vila. El Punt va aportar la seva
participació canviant ½ h de connexió a
Internet per un aliment!

E

ls punts Òmnia del centre històric de Lleida, blocs Joan Carles i Pius XII van organitzar, amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Informàtica i la Fundación Vodafone, una
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Els punts Òmnia amb el dia Mundial d’Internet

Ò

E

Els Òmnies de Terrassa van demanar a les
persones participants que facin un logo per
identificar els Òmnies de Terrassa.

l passat dia 17 de maig es va celebrar el dia mundial d’Internet, celebració a la qual la Xarxa Òmnia es va adherir
amb diverses accions, projectes i activitats
per potenciar aquesta diada i el seu significat i components que fan d’aquest dia una
oportunitat per acostar la ciutadania a les
TIC.
Veiem algunes de les activitats que els
punts Òmnia d’arreu del territori van realitzar
per treballar l’e-inclusió utilitzant el dia de la
Internet com a pal de paller.

E

nxarxa't! - Barcelona ciutat
Trinijove, TEB, CJ Martí Codolar, Casal dels infants del raval i Adsis.

Cada Punt Òmnia es va ubicar en un punt
amb connexió wifi del barri (biblioteques,
entitats, punts BarcelonaWifi
http://www.bcn.cat/barcelonawifi/ca/
Van sortir amb un
ordinador i van
ensenyar a la ciutadania a connectar-se a la xarxa
Barcelona
wifi
(treballant el tema
de l’accessibilitat
a Internet).
Com a resultat de
l’activitat es va
crear un mapa
col·laboratiu fent
ús de les eines
web 2.0 i aquí en
teniu el resultat:
http://www.meipi.org/omniabcn.

J

ornada tecnològica a Mataró
Cerdanyola i Molins

A Mataró van organitzar una jornada tecnològica centrada en els beneficis que Internet
reporta en el dia a dia de la ciutadania i per
donar a conèixer la tasca que estan duent a
terme els punts Òmnia del municipi. La jornada va constar d’un taller sobre gestions
telemàtiques, xarxes socials, una conferència i una taula rodona sobre el Projecte Òmnia.

mnia Terrassa
Egara, Pla de Bonaire, Sant Llorenç, Can
Tussell, Can Jofresa i Montserrat.

Així que les persones usuàries van fer 17 dissenys de logos per poder triar des de la web:
http://votalogo.wordpress.com

V

ideoconferències transcontinentals a Badalona

El dia 17 de maig i, durant tota la setmana, el
Punt Òmnia Sant Roc (http://xarxa-omnia.org/
santroc/) va organitzar intercanvis amb un telecentre de Bolívia i els telecentres
Llaktanet d'Equador realitzant videoconferències amb les persones participants del Telecentre Cistem i el seu dinamitzador, Javier, de
la ciutat d'El Alto de Bolívia.
També van col·laborar amb la fundació ERPE (Escuelas Populares Radiofónicas del
Equador) i seus dels telecentres Laktanet. Ràdio ERPE va convidar al Punt a una videoconferència amb un telecentre Llaktanet. Esperem
que sigui l'inici d'una col·laboració a llarg termini.
Vídeos sobre l’experiència a:
http://xarxa-omnia.org/santroc/?p=2611

S

eguretat a Internet des del punt
òmnia de Torrelles de Llobregat

Al Punt Òmnia Torrelles realitzaren una activitat sobre seguretat a Internet amb el grup
d’Actic (formació per preparar la prova), a través d’un joc anomenat “Triviral” que podeu
consultar aquí:
http://www.s eguretatdelainf orm ac io.c at/
La dinamitzadora, Yerusa Azor, va fer un
post a la Comunitat Òmnia per compartir l'activitat i hi ha afegit un nou enllaç: www.iqua.net
(Agència de Qualitat a Internet).
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R

eporters al punt Òmnia Marianao

En els tallers i durant l'accés lliure es van
presentar un seguit de pàgines on es pot
des d'escoltar la ràdio fins a llegir la premsa
o veure la televisió. També van fer de reporters aprenent a fer el seu propi bloc en 5
minuts.

X

errada al punt òmnia Sant Vicenç dels Horts

Al Punt de Sant Vicenç dels Horts la dinamitzadora va fer una xerrada oberta a tota la
població sobre l'impacte que tenen les noves tecnologies a nivell evolutiu, neurològic,
social, educatiu... Sobretot de cara als infants i joves.

T

robada fotogràfica de la bloglhosfera
Gornal, CIJ Bellvitge i JIS Arrels.
A l'Hospitalet de Llobregat van realitzar una
"trobada fotogràfica" amb els persones participants del punts Òmnia per tal de fotografiar elements representatius de la seva ciutat. L'exposició fotogràfica està disponible a tothom de forma virtual a http://
bloglhosfera.wordpress.com/2010/05/14/diamundial-dinternet/).
També l’han donat a conèixer a través dels
mitjans de comunicació com a Digital'H
(emissió a dia de 24 de maig del 2010, cap
al minut 16)
http://www.digital-h.cat/web/digital-h/

P

unt òmnia Riu Clar a Tarragona

Amb motiu del Dia Mundial d’Internet,
el Punt Òmnia de Riu Clar va fer un taller
per donar a conèixer les diferents activitats que es poden realitzar per Internet: taller de gestions telemàtiques, de
xarxes socials i de recerca de feina per Internet.

G

imkana en línia al punt òmnia Espronceda

El Punt Òmnia Espronceda va organitzar una
gimkana en línia de 10 preguntes amb
l’objectiu d’aprendre i fomentar l’ús d’Internet i
descobrir les seves utilitats. Aquestes preguntes
van ser proposades i triades per les persones
usuàries del Punt.
Per consultar les preguntes ho podeu fer a través d’aquest enllaç.

F

esinternet, una cita imprescindible

Un any més, des de la ciutat de Valls
ens van sorprendre amb l’arribada del dia d'Internet, on des del Punt Òmnia de la capital de
l'Alt Camp han batejat les activitats de la diada
amb el nom de fesinternet.

Entre
e l
conjunt de les activitats dutes a terme hi tenim des
de xerrades i conferències, taules rodones, jornades de portes obertes, trobades de blocaires o
jornades de programari lliure. Sens dubte, una
cita que ja se'ns ha tornat imprescindible!
Només cal fer una ullada al seu bloc per fer-se’n
una idea: http://fesinternetvalls.blogspot.com

L

a carpa
quef@ula

del

punt

Òmnia

mas-

Des de Masquef@ula van muntar una carpa al
seu jardí amb 10 portàtils i connexió wifi per promocionar i donar informació respecte el projecte
Masquefa sense Fils. A més, també van crear
un bloc temàtic sobre Internet conjuntament amb
els infants.
http://masquefauladiainternet.blogspot.com/.
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T

rivial al punt òmnia de la Seu
d'Urgell

Des del Punt Òmnia de l'Escorxador,
de la Seu d'Urgell, van enfocar els esdeveniments del dia amb el joc del Trivial, encetant
l’activitat divendres dia 14 de maig amb un
grup de mares, i donant-li continuïtat els
dies 17 i 18 amb dos col·lectius més. Com
és habitual en aquestes diades, van sorgir
preguntes i dubtes sobre el tema d'Internet,
que han estat ateses per la dinamitzadora,
l'Ester Collado. Molts dels temes els han
resolt utilitzant i treballant des de la web:
http://www.seguretatdelainformacio.cat/

Setmana 1 (del 5 al 8) Cybercuina: Comprar
els ingredients per Internet, mirar receptes, fer el
menjar i penjar les nostres explicacions a la Xarxa.
Setmana 2 (del 13 al 16) Geocatching: Trobar
i amagar tresors amb GPS i compartir tota
aquesta experiència amb una gran comunitat
internacional.
Setmana 3 (del 20 al 23) Robòtica: Introducció
al món de la robòtica de la mà dels robots de
LEGO Mindstorms.
Podeu consultar tota la informació a:
http://www.marianao.net

Només ens queda felicitar totes les
persones dinamitzadores pel vostre
enginy, esforç i feina ben feta.
Endavant i... Fes Internet!

La Xarxa Òmnia estiueja

A

ctivitat de Sant Joan a Sant
Roc

En el marc de les activitats temàtiques centrades en les tradicions populars, els
participants del Punt Òmnia AV Sant Roc
van dissenyar postals per celebrar la revetlla
de la Sant Joan 2010. Adults i infants van
participar i preparar una festa de postals per
a tothom.

T

allers, casal d'estiu i cinema al
carrer al punt òmnia Blocs Joan
Carles de Lleida

Per a aquest mes de juliol, el Punt Òmnia Blocs
ha organitzat diferents tallers sobre diferents
temes relacionats amb les TIC. S’han ofert tallers, activitats dins el Casal d’estiu i una sèrie de
sessions de cinema a la fresca.

L

'estiu ha arribat a Sant Boi amb
el punt òmnia Marianao!

I per celebrar-ho, des del Punt Òmnia de la
Fundació Marianao han ofert aquestes activitats gratuïtes temàtiques:

D'altra banda, durant els dies 2, 3 i 4 de juliol
s'ha celebrat la Festa Major del barri dels
Blocs Joan Carles, amb un conjunt
d’activitats organitzades per l’Associació de Veïns i Veïnes, amb la col·laboració del Punt Òmnia.
Podeu consultar tota la informació al bloc del
Punt Òmnia Blocs Joan Carles:
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E

l punt òmnia Eudald Graells es
trasllada al carrer

Els dijous a la tarda el Punt Òmnia ofereix
els seus serveis des de la Plaça de la
Lira de Ripoll. La Fundació Televall
ha cedit una aula mòbil que permet que
aquesta activitat es pugui portar a terme.
Aquest fet permet fer difusió del punt, apropar-lo a altre públic i tanmateix donar servei
a estiuejants que passen el dia a la població.

E

P

rogramació d’estiu al punt òmnia Casc Antic de Lleida

A més d’accés lliure, aquest estiu des del
Punt Òmnia del Casc Antic de Lleida, han
programat cursos d’introducció al gestor de
fotografies Picasa i al programa de telefonia
per Internet Skype. Podeu trobar més informació al bloc :
http://blog.xarxa-omnia.org/centrehistoric/

l punt òmnia de Solsona crea
un bloc amb i per als joves

Dins la programació de les activitats d'estiu,
el Punt Òmnia col·labora amb el Pla educatiu de Solsona oferint activitats variades a joves i infants. Amb els joves han
après a crear un bloc i aquí podeu veure'n a:
http://cosesdesolsona.blogspot.com/

A

prenent a conduir al punt òmnia de Campclar

Des del Punt Òmnia de Campclar han començat una proposta que van proposar des
del barri un grupet de persones joves per
poder-se treure el carnet de conduir, així
que conjuntament amb el Pla integral de
Campclar de l'Ajuntament de Tarragona i una persona del barri, han fet
un curs per treure's el carnet de conduir. La
persona és veïna del barri i dóna la teoria a
la seva associació, a primera hora els dimecres, dijous i divendres amb la professora
del PIC per entendre preguntes i repassar i
des del Punt Òmnia fan tests per Internet!

T

astets d’estiu al punt òmnia Jis
Arrels

A l’estiu, des del Punt Òmnia Jis Arrels, organitzen els seus Tastets d’estiu 2010.
Aquesta iniciativa consisteix, mitjançant el
retoc fotogràfic, que persones voluntàries i que han après a utilitzar l’ordinador fa
poc temps ensenyen als seus iguals les seves potencialitats i beneficis. Ja porten dues
demostracions! Més informació a:
http://puntomniajisarrels.wordpress.com/

F

otografia al punt tic-òmnia Xup
a Manresa

Al Punt Òmnia del Xup de Manresa han començat uns monogràfics de manipulació fotogràfica en horari de dimarts i dijous de 16 a 18 h de la tarda durant tot el
mes de juliol. Cal tenir uns mínims coneixements informàtics.
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Agenda Òmnia
Fotografocs al po de Blanes
Des del Punt Òmnia de Blanes han organitzat, aprofitant les festes
de la població i el seu Concurs de Focs d’Artifici, una activitat
relacionada amb la fotografia i els focs. Es tracta de realitzar una
recerca per la xarxa per conèixer les tècniques i recomanacions per realitzar les millors fotos a focs d’artifici i sortir
a la platja per posar en pràctica aquests coneixements.
Podeu trobar més informació al bloc del Punt:
http://omnia-blanes.blogspot.com/
D’aquí a molt poc en veurem els resultats!

Persones que mouen la Xarxa
Pere Boronat Margalef.
Punt Òmnia Montserrat a Terrassa.
“El fet que es treballi dins d’un barri amb una alta taxa
d’immigració (al voltant del 80%) i que la majoria d’usuaris no tingui ordinador a casa, fa que el punt Òmnia sigui una part imprescindible dins de l’engranatge del barri…”

Rosa Grangel
Punt Òmnia Fundació Akwaba
“Del meu Punt Òmnia destacaria el bon ambient i la cooperació
entre els diferents àmbits de l’entitat.”

Olga Uribe López
Punt Òmnia Fundació Akwaba
“El nostre punt Òmnia treballa bàsicament amb 2
col·lectius: els nouvinguts, que sempre estan en situació de precarietat social i laboral, i la gent gran del
barri, jubilats i mestresses de casa, amb nivells molt baixos de formació, una mínima escolaritat i escassa facilitat a l'ordinador.”
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Sigrid Nieto Abad
Punt Òmnia Vilanova del Camí
“La feina del dinamitzador és la més important, cal arribar a
totes aquelles persones que no disposen d'accés ni coneixements de les noves tecnologies per tal que no quedin aïllades.”

Xavi Gorro
Punt Òmnia de Salt
“Disposar d’un espai així et dona l’oportunitat d’interactuar directament
amb els col•lectius que s’apropen al Punt i d’aquesta manera fer l’espai
de l'Òmnia un punt de referència per la zona on està ubicat i dur a
terme activitats que no tenen res a veure amb les TIC”.

Persones que fan la Xarxa
Bibiana Marín Martínez
Fundació Akwaba
“El punt Òmnia és per a nosaltres clau en l’arrelament al barri. Ser un dels
punts de referència per als veïns i les veïnes ens aporta poder oferir un servei
necessari i estar en contacte amb tots els grups d’edat del territori.”

Yvette Bartra
Punt Òmnia Vilanova del Camí
“El punt Òmnia de Vilanova del Camí està ubicat dins un equipament de
l’àrea de joventut; es va creure que era una bona oportunitat perquè els joves diversifiquessin l’ús de l’equipament i fos un lloc també on
podien dur a terme els treballs acadèmics…”

Pepa Alarcón
Punt Òmnia Can Tusell a Terrassa
“Creiem que hauria de durar com a mínim 10 anys més, doncs ja no es per
afavorí l’aprenentatge de les noves tecnologies sinó que és una eina per la
convivència i la lluita contra l’exclusió social.”

12

Ciutadania Òmnia
Punt Òmnia Fundació Akwaba
Cándida Correa Figueras, 65 anys
“Para mí ha sido muy positivo poder aprender a manejar el ordenador ya que hoy día la tecnología avanza muy de prisa y poco a poco nos iremos poniendo al
día para poder ir con los tiempos que vienen.”

Josep Soldevila Montfont, 78 anys
“Para mí ha sido un sitio muy apropiado para poder aprender un poco a manejar el ordenador.
Gracias a Òmnia y a Olga, que ha tenido mucha paciencia con nosotros.”

Ramona Dolfani Sosa, 56 anys
“Aquí he conocido a personas de diferentes países y
he podido comunicarme con ellas verbalmente y por
Internet.”

Pilar Moyo Mangue, 44 anys
“El punto Òmnia ha sido una ayuda para mí porque
he aprendido muchas cosas que yo no sabía hacer,
por ejemplo cómo escribir con el ordenador, entrar
en los programas y escribir cartas.”

I pEr AcaBar d’UnA ForMa DiFERent...
Una imatge val més que mil paraules... by Xavi Felip.

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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