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Circular d’informació
de la Xarxa Òmnia
Durant els darrers mesos, la Xarxa Òmnia ha fet un pas més en el seu objectiu d‟assolir la
màxima qualitat possible del programa. Un bon exemple d‟això és la maleta de gestió que
s‟ha posat recentment a disposició de les persones dinamitzadores i les entitats gestores
dels punts Òmnia. Gràcies a aquest conjunt de documents, des de la Xarxa Òmnia, s‟intenta ser encara més eficient en la qualitat de la gestió, dotar -nos de dades més fiables i
aprofundir en la relació entre els punts Òmnia i el seu entorn, formalitzant, per exemple, les
relacions amb les entitats i les persones voluntàries.
En definitiva, es tracta de continuar creixent en qualitat, com bé ho demostren les múltiples
propostes sorgides de les jornades de treball territorial, una eina que facilita el treball en
xarxa entre els punts, i que contribueix a enfortir les relacions i la visualització d‟aquest arxipèlag que és la Xarxa Òmnia.

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Una delegació del Govern serbi
coneix el Projecte Òmnia

Participació de la DGACC en les jornades de treball territorial Òmnia

Una delegació de representants de la societat civil
i el Govern de la República de Sèrbia van visitar,
el passat dimarts dia 29 de març, les dependències de la Direcció General d‟Acció Cívica i Comunitària (d‟ara endavant, DGACC) del Departament
de Benestar Social i Família, per conèixer l‟apoderament digital i social de la ciutadania que es
porta a terme des del programa Òmnia (http://
www.xarxa-omnia.org/node/6402).

En aquesta primera ronda del mes de març de
2011, s’han celebrat 9 jornades en què han assistit 96 persones dinamitzadores de la Xarxa
Òmnia. En aquesta primera edició de les jornades
ha estat molt important la presència de l‟equip de
la DGACC per contextualitzar el programa amb el
nou Govern d‟enguany i deixar un missatge molt
clar: treballar amb la ciutadania i desenvolupar
accions que fomentin el seu apoderament a través d‟una atenció més integral cap a les persones
i el seu territori.
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Dia Internacional de la Dona Tre-

Òmnia participa en el projecte

balladora a Òmnia

Key Competences for All

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el passat dia 8 de
març de 2011, Òmnia es va sumar a aquest
esdeveniment organitzant, a través de les seves dues oficines (ODC i OT), accions i activitats que han visualitzat, d‟una banda, més de
90 reflexions d’usuàries i dinamitzadores a l’entorn d‟aquesta jornada reivindicativa d‟igualtat
on s‟han pogut conèixer (http://blog.xarxaomnia.org/odc/2011/03/06/omnia-dones-2-0generar-coneixement-per-a-produir-efectes/) i,
d‟altra banda, han desenvolupat propostes dels
punts Òmnia envers la diada, que es farien en
directe des dels diferents punts de la Xarxa via
streaming i a través del bloc (http://blog.xarxaomnia.org/donesendirecte/).

El passat dia 10 de març de 2011, a la seu de
Fundació Esplai, una desena de persones dinamitzadores de la Xarxa Òmnia van col·laborar en
la formació per a facilitadors de telecentre que
participen en el programa Key Competences For
All (http://www.keycompetences.eu/wordpress/).
Es tracta d‟un programa Grundtwig de la Comissió Europea (http://eacea.ec.europa.eu/llp/
index_en.php#fragment-4), centrat en estratègies
de formació per a persones adultes i que es duu a
terme amb organitzacions d‟Alemanya, Bèlgica,
Letònia, Romania, el Regne Unit i l‟Estat espanyol.
La prova pilot ha finalitzat amb la posada en comú del seu resultat, que ha tingut lloc els dies 27 i
28 d’abril a la ciutat romanesa de Timisoara, i on
han estat presents adues persones dinamitzadores de la Xarxa Òmnia (http://blog.xarxaomnia.org/odc/2011/03/17/participant-en-lespolitiques-europees-docupabilitat-des-de-la-xarxa
-omnia/).

Experiències comunitàries i de voluntariat Òmnia en el Congrés del Tercer
Sector social
Els dies 24 i 25 de març es va celebrar el 3r
Congrés del Tercer Sector Social (http://
www.c o ngr es ter c er s ec tor .c at /d ef aul t.as p?
lang=ca) amb el lema “Sumem valors, construïm
futur” en què la Xarxa Òmnia va aportar l‟experiència recollida en els darrers anys entorn del
treball comunitari, inclusiu i social, que ha portat a
terme mitjançant les TIC i participant en
“l’Àgora d’Experiències”, un espai d’intercanvi
de coneixements que va tenir com a objectiu compartir bones pràctiques i iniciatives reeixides que
s‟han fet en el sector del tercer sector social
(http://www.congrestercersector.cat/
contingut.asp?id_contingut=445&lang=ca).
Podeu trobar més informació a: http://blog.xarxaom n i a . o r g / o d c / 2 0 1 1 / 0 3 / 3 1 / s um em - v a l o r s construim-futur/.
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Oficina Tècnica
Formació Inicial

Programa Connecta't

El passat 11 d'abril va tenir lloc la tercera edició
de la formació inicial d'Òmnia. La Bea del Punt
Òmnia de la Fatarella, el Roger del Punt Omnia
de Vilallonga del Camp i la Núria del Punt
Òmnia de Can Genís a Palafrugell, van dedicar
tot el dia a conèixer una mica més el programa
Òmnia i a debatre sobre diferents aspectes de
la seva feina.
La propera formació inicial està prevista per al
30 de maig. Aquesta formació tindrà lloc a la
seu de l'Oficina Tècnica.
Podeu trobar més informació al web de
la Formació (http://blog.xarxa-omnia.org/
plaformacio/formacio-inicial).

El programa del SOC torna a posar
-se en marxa enguany amb la
col·laboració de 34 punts Òmnia.
La formació consta de dos mòduls
que s'impartiran a partir de mitjans de maig i fins al mes de desembre.
Els
dinamitzadors/ores
que hi participin com a formadors/
ores faran un curs certificat per la
Generalitat de Catalunya, per conèixer millor el programa i els continguts que impartiran dins del
marc del Connecta't.

Activitat Òmnia: Parlem de lectura fàcil
La Lectura Fàcil és un format d’informació accessible que adapta el contingut, el llenguatge i
la forma del material escrit perquè sigui més
fàcil de llegir i d’entendre. Aquest tipus de documents no es dirigeix només a col·lectius específics, sinó que també beneficien a tota la
població en general, ja que com més entenedor és un text més fàcilment arribarà el missatge que transmet a les persones.
En aquest espai veurem:
Què és la Lectura Fàcil?
Consells per elaborar aquest tipus de material
Alguns exemples
Compartir materials
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Oficina de Dinamització Comunitària – ODC
Resultat de les Jornades de Treball
Territorial (març de 2011)

Una finestra oberta a la Xarxa Òmnia

La perspectiva de gènere, l‟ocupabilitat, el treball
En aquesta primera ronda de jornades de treball comunitari i l‟accessibilitat, han estat els temes
territorial, s‟han celebrat 9 jornades i hi han as- dels articles que han enriquit el bloc “Una finestra
sistit 96 dels 110 dinamitzadors convocats, oberta a la Xarxa Òmnia” en els mesos de març i
una participació que ha permès iniciar propostes abril, amb la publicació de les experiències d‟Òmi seguir treballant amb les activitats transversals i nia al voltant del Dia de la Dona Treballadora, el
en xarxa endegades. Val a dir que les persones programa Key Competences For All, que té com a
dinamitzadores han agraït l‟assistència de l‟equip objectiu l'ocupabilitat dels participants en els telede la DGACC i poder contribuir a millorar la ma- centres europeus, l'experiència en el Congrés del
leta de gestió que ha entrat en vigor en aquesta Tercer Sector i el relat del que va ser la primera
pròxima entrega de documentació de seguiment, jornada del grup impulsor de Discapacitat i TIC
amb data límit el 15 de maig. Podeu trobar més celebrat a Mataró.
informació al següent enllaç: http://blog.xarxaomnia.org/odc/2011/04/15/exit-de-participacio-iengegada-daccions-comunitaries-a-les-jornadesde-treball-territorial-omnia/
Comunitat Òmnia
Gràcies a la participació de les persones dinamitzadores, ja són 740 posts els que omplen aquesta
comunitat de professionals amb recursos, dades
sobre l'ús més social de les TIC, experiències innovadores, arribada de nous companys, estratègies per incorporar a tothom al punt òmnia, propostes formatives i també, per què no, una miqueta
de bon humor.
La preparació de les primeres jornades territorials
i l'organització d'algunes iniciatives de treball per
territoris també han estat possibles gràcies a la
participació de la comunitat dinamitzadora en els
diferents grups existents.
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Entrevistes a les noves persones dinamitzadores

Jèss Zomeño Remesal
E da t: 2 8 a n ys
P un t Ò m n ia : L a F o nt d e M anr es a
Ci u ta t, p o b le , b ar r i on s ‟ ub ic a e l P u nt Ò m ni a:
bar ri La F on t d e ls Ca p e ll a ns d e M anr es a.
“La g e nt p ot c r e ur e q u e Ò m ni a és u n a au l a d ‟inf orm àt ic a on e ls i nf a nts po d en j ug ar a tra v és
de la x a rx a ; p er ò és m olt m és ! I a ix ò s ‟ ha d ‟ex p lic ar .”

Meritxell Tersa Peñacoba
E da t: 3 2 a n ys
P un t Ò m n ia : L ‟ Es c al a
Ci u ta t, po b l e, bar r i o n s ‟ u b ic a e l P u nt Ò m n ia : l ‟ Es c a la
“Un a d e l es c os es q u e m és m ‟h a c r id at l ‟a t enc i ó és
l a im port à nc ia d e l pr oj ec te e n s i , j a qu e h i ha u n
v o lum c ons i d er a b l e d e po b l ac i ó , d e t o tes l e s ed a ts ,

Gemma Vives Mercader
E da t: 2 5
P un t Ò m n ia : G a o K a l ó
Ci u ta t, p o bl e , bar r i o n s ‟ ub ic a e l P un t Ò m n ia : a l
bar ri d‟ H os t af r a nc s ( B ar c e l o na) .
E l q u e m ‟ agr a dar i a a por t ar a aq u es t proj e c te és
s obr e to t i n ic i a ti v a i c r ea t i v it at , p er t a l d ‟ em pren dr e d e f or m a c o nj u nt a am b e ls v eï ns t ot a l l ò
qu e es pr o p os i n i v ul g u in t ir ar e nd a v an t.
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Està molt bé!
Portes obertes al PO Gao Kalo
Aprofitant la inauguració de la plaça Herenni el
passat dissabte 26 de març de 2011, el Punt Òmnia Gao Kaló va afegir-se a les nombroses activitats organitzades per a aquell dia amb una jornada de portes obertes. S‟hi van acostar moltes
persones per conèixer el Punt i gaudir de connexió lliure als ordinadors de la sala.

Exposició fotogràfica al Punt Òmnia
de Roda de Berà
El Punt Òmnia de Roda de Barà ha impulsat una
exposició fotogràfica fruit del taller de fotografia
digital que lidera una persona voluntària del poble. Aquesta exposició s‟ha pogut veure fins al 10
d‟abril, els divendres, dissabtes i diumenges, de
18 a 20 h, al Casal Les Moges de Roda de Barà.
Cal destacar que tots els tallers que es desenvolupen al PO de Roda de Barà estan conduïts per
persones voluntàries i coordinades per la Sílvia
Virgili, que és la responsable del Punt i de l‟Escola de Formació d‟Adults del municipi (http://
escoladadultsmediterrani.blogspot.com/2011/04/ii
-exposicio-de-fotografia.html).

Les persones del Punt Òmnia de La
Seu d’Urgell
L‟Esther Collado, dinamitzadora del Punt Òmnia
de la Seu d’Urgell, ens ofereix el segon article
sobre accessibilitat “Paco i Fernando juguen i
aprenen amb el Sebran”. L‟Esther ens explica
què és i com utilitza el programari Sebran‟s ABC‟s per treballar amb persones amb discapacitat
psíquica. No us perdeu el vídeo que ha elaborat i
compartit (http://www.youtube.com/watch?
v=BQCajonddnc) i on és pot veure el Paco i el
Fernando treballant i jugant sols amb la pantalla
tàctil.

Tallers per a entitats al Punt Òmnia
Masia Espinós

La salut des del Punt d’Amposta
El Punt Òmnia d’Amposta ha donat suport a
una recerca etnogràfica sobre els sabers tradicionals de les dones del Montsià relacionats amb la
cura de la salut. Podeu trobar algunes imatges de
l‟exposició a:
http://siadmontsia.blogspot.com/2011/03/la recuperacio-dels-sabers-de-les-dones.html.
Properament, podreu consultar en línia un catàleg de remeis que han explicat les mateixes dones.

Com a persones dinamitzadores esteu cansats
que les entitats us demanin fer els seus cartells,
informes o gràfics? Una bona solució és organitzar tallers per als tècnics de les entitats, tal com
s‟ha fet al PO Masia Espinós, que durant el febrer han desenvolupat un taller de full de càlcul.
En el següent post de bloc trobareu la planificació
del curs i alguns exercicis: http://blog.xarxaomnia.org/masia-espinos/2011/03/15/bonsresultats-en-el-curs-de-full-de-calcul-per-aprofess ionals -de- les -entitats- al- po-m as iaespinos/.
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Carnaval al PO de Valls

Carnaval al PO de Solsona

Març ha estat el mes del Carnaval a molts punts
Òmnia. A Valls han obert un bloc especial per a
a q u e s t a
f e s t a
( h t t p : / /
carnaval2011omniavalls.blogspot.com/) des d’on
han impulsat un concurs de fotomuntatges per a
les persones usuàries del Punt. Tots els alumnes
que hagin participat en el concurs han pogut votar el muntatge més original i han pogut optar a
diferents premis. Els editors en línia utilitzats han
estat: Pizap, Pikipimp, Face in Hole, Photo Funia i Write On It.

Els infants del Punt Òmnia de Solsona també
van celebrar el Carnaval. L’activitat dirigida conjuntament per la tècnica del projecte
“Civisme.net”, la Montse, i la dinamitzadora del
punt, la Raquel, va consistir a buscar una màscara per Internet a través de les eines de recerca,
imprimir-la, dibuixar-la sobre una cartolina per
retallar-la i, finalment, decorar-la. Aquests són
alguns
dels
resultats:
http://
omniasolsona.blogspot.com/2011/03/mascaresde-carnaval.html.

Carnaval al PO La Font de Manresa
El Punt Òmnia La Font dels Capellans de
Manresa, juntament amb la Biblioteca Veïnal del
barri de la Font, va participar en la rua del carnaval del barri amb la comparsa Tecla-TKLAT. La
comparsa estava formada per 5 infants usuaris
dels dos serveis acompanyats per les educadores corresponents, la Laura i la Jèss. Els infants
anaven disfressats de la tecla del teclat que van
escollir i les educadores de ratolí. El denominador comú va ser que tots portaven una càmera
web al cap. La informàtica portada més enllà!
(http://blog.xarxa-omnia.org/
omnialafont/2011/03/la-comparsa-de-lomniatecla-tklat/).

Les wiki-cerques al gòTIC Tàrrega

Els codis QR al PO Grupo Unión de
La Mina
Fa temps que els de Punt Òmnia Grupo UniónLa Mina parlen dels codis QR per utilitzar-los en
algun tipus d‟activitat. En aquest curs s‟ha començat a estudiar aquest tema amb una mestra
de l‟IES Manuel Vázquez Montalbán per treballar
els noms dels carrers del municipi. La idea es
crear unes fitxes sobre les persones que donen
nom als carrers i publicar-les a una web. Després, l‟adreça d‟aquesta web es codificarà amb
un codi QR que s‟imprimirà i enganxarà a la placa
del carrer. Així qualsevol que tingui mòbil i llegeixi
aquests codis podrà consultar la informació de la
fitxa i assabentar-se de la història que hi ha darrere.

Amb motiu del 10è aniversari de la Viquipèdia, el
Punt Òmnia gòTIC de Tàrrega està dinamitzant
els seus usuaris i usuàries perquè creïn wikicerques. La Wikicerca és un joc de recerca en què
l‟usuari ha de resoldre unes quantes preguntes
navegant per la Viquipèdia. La Wikicerca es basa
en enllaços de la Viquipèdia en català i es resol
navegant pels continguts d‟aquesta enciclopèdia
lliure; cada resposta es troba dins de la pàgina on
et porta l‟enllaç anterior. Aquí trobareu unes
quantes wikicerques que han fet les persones
usuàries del gòTIC: http://gotic.tarregae.org/
projectes_1/_CAFjuKR7gbW kof6TEGNKEYkTjDOg4wqIEfDr1wTaSdW5Ek_Up7aEA.
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Taller de curtmetratges al PO Sanfe- Reciclatge al Punt Òmnia de Les
liu a L’H
Escodines de Manresa
El curtmetratge Rosa i Blau és el resultat de
la feina que els infants del Punt Òmnia Sanfeliu han fet durant el primer trimestre de
2011. Després d’haver treballat molt dur, ha
arribat el moment de la gran estrena. La temàtica que els infants van triar com a eix
central del seu projecte ha estat la igualtat
de gènere, a través d’una història molt propera que han creat ells mateixos. Aquí podeu trobar tota la informació: http://
www.xarxa-omnia.org/node/6358
http://blog.xarxa-omnia.org/
sanfeliusantildefons/2011/03/31/rosa-i-blau/.

Taller de llengua al Punt Òmnia
Eduald Graells a Ripoll

El punt Òmnia Escodines de Manresa ha
començat un nou projecte per reciclar ordinadors vells o al límit de l‟obsolescència.
Aquest projecte pretén donar sortida a maquinari vell però amb bon estat, que amb
una revisió o amb un intercanvi de components o reinstal·lació de programari pugui
ser útil i donar cobertura a aquesta necessitat, alhora que s„amortitza la seva vida útil.
També, s‟intenta reduir al màxim la generació de nous residus electrònics que costen
de reciclar i acostumen a ser tòxics.
Ja ho sabeu, si teniu ordinadors i perifèrics
vells que no utilitzeu, porteu-los a les Escodines, en donarem un nou ús!

El Punt Òmnia Eduald Graells de Ripoll fa
gairebé 2 mesos que va iniciar el taller de
Parla.Tic.CAT, un taller adreçat a totes
aquelles persones que tenen la necessitat
d‟aprendre l‟ús de les TIC, però també de la
llengua i la cultura del país que els ha acollit. Entenen que és necessari que persones
que viuen i cerquen feina en aquest territori
tinguin uns coneixements mínims de la llengua del nostre país i nocions de competències TIC. Podeu trobar més informació en el
seu bloc i el vídeo que els van fer: http://
omniaeudaldgraells.blogspot.com/2011/03/
taller-parlaticcat.html
http://punttic.cat/
video_taller_llengua_i_tic_omnia_ripoll.

Òmnia, un projecte social, al Punt Òmnia de Viladecans
"Xarxa Òmnia un projecte social” és el títol
de la xerrada que va tenir lloc el passat dimarts 29 de març a l'espai Atrium de Viladecans i que va anar a càrrec de Cesk Gasulla,
de l'ODC de la Xarxa Òmnia, Vanessa Oncala, dinamitzadora del Punt Òmnia Fundació
Viladecans, i Joan Bassolas, gerent de la
fundació. Aquestes xerrades formen part de
la proposta de l‟Oficina de Dinamització
Comunitària de la Xarxa Òmnia-ODC amb
l‟objectiu d‟apropar el projecte a la ciutadania a partir del coneixement de la feina i les
propostes que es desenvolupen als punts de
tot el territori català.
Els assistents, un centenar de persones, van
poder conèixer l'heterogeneïtat de propostes
i activitats que tenen lloc als 124 punts de la
Xarxa Omnia. El contingut de la conferència
es pot consultar a: http://www.slideshare.net/

omnia/xerrada-xarxa-mnia-un-projecte-social
-a-viladecans.
Podeu trobar més informació al web: http://
www.xarxa-omnia.org/node/6396.
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El dia de la dona treballadora a la Xarxa Òmnia
Punt Òmnia Espronceda, a Sabadell
El dia 8 de març es va celebrar en el Punt Òmnia d'Espronceda el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Com cada any es van programar activitats i tallers per a
totes les persones assistents i juntament amb la Vocalia
de la Dona d'Espronceda van desenvolupar tots aquests
tallers amb molt d'èxit de públic i crítica.
Durant tot el mes de març es van exposar en el Casal
Cívic Rogelio Soto uns murals amb tot de globus de paper amb opinions de la gent que ha participat en aquestes
jornades, relacionades amb el tema de la igualtat laboral i
social de les dones, les desigualtats de gènere i la lluita
històrica de les dones treballadores al llarg del temps.

Punt Òmnia Torreforta A Tarragona
L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat una sèrie d'activitats i tallers per a commemorar el dia internacional de la dona treballadora i el dia 25 de febrer, al Centre Cívic de Torreforta, es va celebrar amb
la impartició d'un taller anomenat Conèixer per canviar la mirada.
La lluita per eradicar la violència envers les dones es porta a terme des de tres fronts diferents i complementaris: el rebuig i la condemna cap a l'agressor, la protecció de la víctima i la seva atenció, i la
sensibilització i prevenció d'actituds que afavoreixin el manteniment d'aquesta violència en el conjunt
de la societat. En aquest últim objectiu es dirigeixen les activitats desenvolupades en aquests tallers.

Punt Òmnia de Salt, al Gironès
Més d'un centenar de dones marroquines van reivindicar la importància de la dona a Salt. Centenars
de hijab lluïts per dones marroquines van donar color a
la celebració del Dia Internacional de la Dona organitzada conjuntament per l'associació Al Mohajiren Al Magareba i l’Associació Nous Catalans, amb el suport
de l‟Institut Català de les Dones i la Direcció General
d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament de Salt i el Punt Òmnia
de Salt, el divendres 11 de març en el municipi de Salt.
“Esperem que algun dia no tinguem la necessitat de
reivindicar la igualtat de les dones perquè ja ho haurem

aconseguit i es reflecteixi en tots els nivells de la nostra
societat”, d'aquesta manera Roquer expressava el seu
desig d'aconseguir la paritat entre dones i homes, reivindicació que va ser la protagonista de la tarda.
La programació va incloure la inauguració de l'exposició
fotogràfica de l'evolució de la Dona al Magreb, l‟exposició de l‟ICD: “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?”, la projecció del documental Camí a la
Igualtat, la representació de l'obra Ahamama i un picapica amb degustació d'entremesos de menjar marroquí.
Enhorabona, seguiu així!

I pEr sANt jOrDI...
ELS PUNTS ÒMNIA DE MANRESA CREEN
CULTURA PER SANT JORDI!
El Punt Òmnia Escodines, el Punt Òmnia La Font,
el Punt Òmnia La Balconada i el Punt Òmnia el
Xup (Manresa), han organitzat una activitat conjunta per celebrar la Diada de Sant Jordi. Podeu
consultar l‟activitat a:
www.creaculturasantjordi2011.blogspot.com/

ELS PUNTS ÒMNIA DE LLEIDA I ALT PIRINEU
VOLEN RECOMANAR LLIBRES PER SANT
JORDI!
Els punts Òmnia Lleida i Alt Pirineu han volgut
treballar aquest Sant Jordi amb la creació d‟un
grup a la xarxa social Facebook per recomanar
llibres a totes aquelles persones que hi estan interessades i expressar opinions, compartir reflexions... Molt bona diada!
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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