
 

Circular d’informació de la Xarxa Òmnia                                               núm. 03/09 

PRESENTACIÓ 
 

Primer de tot, agrair als PO de L’Hospitalet del Llobregat la cessió del 
logotip que van dissenyar per celebrar el Dia d’Internet, esperem que 
altres PO s’afegeixin a la iniciativa i seguim gaudint de noves propostes 
originals i creatives per commemorar el 10è aniversari de la Xarxa. 
 
Arriba el tercer número de la circular després d’un mes de maig intens 
on s’ha viscut el naixement de la Comunitat Òmnia; la inauguració dels 
PO de Salt i Figueres; la celebració del Dia d’Internet amb la proposta de 

“Temps de Punt TIC” o; la satisfacció per la resposta a la primera recollida de Dades de 
l’any...entre d’altres esdeveniments perquè, la Xarxa no s’atura i en el present número, ens 
endinsem per conèixer la ciutadania Òmnia!!! 
 

Equip de Coordinació de la Xarxa Òmnia 
 

INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA (DGACO) 
 
1. INAUGURACIÓ DELS PUNTS ÒMNIA DE SALT I FIGUERES  
 

El dia 28 de maig el Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, Jordi Ausàs,  el Secretari 
d’Acció Ciutadana, Josep Maria Civis i el Director General 
d'Acció Comunitària, Xavier Garriga, entre d'altres 
personalitats, van inaugurar els Punts Òmnia-TIC de Salt i 
Figueres.  
 
Tots dos Punts estan ubicats en equipaments de la 
Secretaria d’Acció Ciutadana i estan gestionats per l’entitat 
Nous Catalans. 
 
Punt Òmnia de Salt: Esdevé una eina important per 
afavorir la igualtat d’oportunitats, la interculturalitat i la 
convivència en un municipi on aproximadament un 33% de 
la població és immigrada. 
 
Punt Òmnia de Figueres: reubicat al Casal Cívic del barri 
del Bon Pastor, torna a obrir les seves portes després d’un 
temps d’inactivitat. Recurs necessari per a prevenir el risc 
d’exclusió d’alguns col·lectius presents al barri. 

 
Podeu consultar la notícia de la inauguració a http://xarxa-omnia.org/ca/node/3564  

http://xarxa-omnia.org/ca/node/3564


 
 

 

2. CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Pels que esteu inscrits al curs d'extensió universitària, us recordem que 
durant el mes de juny finalitzaran els mòduls de Tècniques i recursos per al 
treball amb persones, grups i col·lectius  i de  Manteniment de sistemes III. 
A més, s'inicia el mòdul 7 de Creació Digital I. Aquest mòdul es durà a 
erme a partir del divendres 26 durant 6 sessions de 9 a 14h. t 

Si et vas inscriure al curs, recorda de confirmar la teva assistència a: oficina.tecnica@xarxa-
omnia.org.
 
Més informació al web del Pla de Formació: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

 
 
3. DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ 1R QUADRIMESTRE 09 
 

Ja tenim les dades de participació del 1r quadrimestre d’ enguany i, a 
diferència de l’any 2008, s’ha produït una notable millora en relació a 
l’entrega d’aquestes,  per part de les persones dinamitzadores dels punts 
Òmnia. 
 

Des de la Direcció General d’Acció Comunitària es vol agrair la feina feta i l’acompliment 
dels terminis tant de les dinamitzadores i els dinamitzadors de la Xarxa Òmnia als TTO’s i a 
l’ODC en general. 
 
Els resultats de la recollida i entrega de les dades de participació feta per l’ODC per encàrrec 
de la Direcció General d’Acció Comunitària ha estat el següent: 
 
1. Partint del conjunt de la Xarxa, que es composa per 121 Punts Òmnia, excepcionalment 
no s’ha pogut comptar amb la quantitat de 8 PO (6,61% del total) que, per diferents factors, 
estan en uns processos que impedeixen generar un registre de la seva activitat. 
 
2. Tenint en compte aquests casos, s’inicia la recollida de les dades de participació dels 113 
Punts Òmnia restants (93,38% del total) amb el següent resultat: 
 

A- Un total de 94 Punts Òmnia han entregat les dades de participació, 
xifra que suposa un 83,18% del total. 
 
B- Un total de 19 Punts Òmnia no han entregat aquestes mateixes, xifra 
que suposa un 16,81% del total. 

 
L’anàlisi de les dades globals de 
participació en el projecte Òmnia 
d’aquest primer quadrimestre 09 es 
publicaran pròximament al web 
www.xarxa-omnia.org amb l’objectiu 
que serveixin com a indicadors. 

 

Concepte Número Percentatge 
Recollida real de dades  113 93,38% 
Dades recollides 94 83,18%
Dades no recollides 19 16,81%
Número d’excepcions 8 6,61% 
Total de Punts Òmnia  121 100% 

http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-1-tecniques-i-recursos-per-al-treball-amb-persones-grups-i-col�lectius
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-1-tecniques-i-recursos-per-al-treball-amb-persones-grups-i-col�lectius
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-9-manteniment-de-sistemes-iii
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-9-manteniment-de-sistemes-iii
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-7-edicio-digital-i
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-9-manteniment-de-sistemes-iii
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia.org?subject=Formaci�%20Cont�nua%20
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/
http://www.xarxa-omnia.org/


 
 

4. NOVES PERSONES DINAMITZADORES i ... 

Informem de dues noves incorporacions de persones dinamitzadores amb l’arribada al 
PO AVV Ripoll 60  de l’Ouafae Marsi  i al PO AVV Montigalà del Maurici 
Jaumandreu que substitueix a la Raquel Serrano que arriba al moment de gaudir de 
la seva segona maternitat, igual que la Maria Tejada del PO La Balconada...bona sort 
a tots quatre!!! 

5. COMUNITAT ÒMNIA 
 
Ell Dia d’Internet es posava en marxa la Comunitat Òmnia amb 
l’objectiu de crear més proximitat entre les persones que 
treballem a la Xarxa Òmnia.  
 

Esperem que amb aquesta nova eina puguem millorar el 
sentiment de Xarxa i aprofundir en el nostre treball conjunt més 
enllà de les distàncies físiques. 
 

Actualment, ja s’han donat d’alta 88 persones, podem  trobar 
21 entrades de blocs de diferents temàtiques o un total de 112 fotografies que mostren el 
dinamisme i el potencial del projecte. 
 

Us animem a formar-ne part i a compartir els vostres coneixements! 
 

OFICINA TÈCNICA-OT 

6. LA XARXA ÒMNIA AL DIA D'INTERNET (TEMPS DE...) 

La Xarxa Punt TIC va organitzar per al dia 15 de maig, en que es 
celebrava el Dia Internacional d'Internet, tot un seguit 
d'activitats recollides sota el lema de: Temps de PuntTIC 
(http://tempsde.punttic.cat/).

En aquest espai web podeu trobar un munt de recursos com, per 
exemple, la wiki de l'Intercanvi: http://tempsde.punttic.cat/wiki 
que recull tant les activitats que es van dur a terme el dia 15 com propostes de treball a llarg 
termini a les que esteu convidats a participar (Delicious\punttic, Moodle...). 

La presència d'Òmnia va ser molt destacada, sobretot gràcies als dinamitzadors i 
dinamitzadores que es van voler connectar en directe des dels seus punts i mostrar-nos les 
seves realitats durant aquest dia. Podeu veure aquí les emissions en directe que es van anar 
succeint al llarg del dia. Enhorabona a tots i totes! 

7. FARÀS UNA FESTA DE FINAL DE CURS AMB ELS TEUS PARTICIPANTS? 

Et fem una proposta! 

Aprofitarem l'èxit de les connexions en directe del dia d'Internet 
(http://tempsde.punttic.cat/?page_id=2 ), perquè hi va haver gent que es va quedar amb 
ganes de repetir o de poder participar. Si vols, connectarem en directe el dia de la vostra 
festa i així des de tots els Punts Òmnia podrem veure tot el que ens vulgueu mostrar!  

Tot el material que s'emeti en directe es desarà a l'arxiu digital d'Òmnia, per a futures 
generacions! ;-) 

Poseu-vos en contacte amb oficina.tecnica@xarxa-omnia.org  -amb l'Anna, la Désirée o 
l'Esther- i crearem plegats la graella d'emissions, o el que és el mateix, el calendari de les 
festes de fi de curs dels Punt Òmnia.  

http://tempsde.punttic.cat/
http://tempsde.punttic.cat/
http://tempsde.punttic.cat/
http://tempsde.punttic.cat/
http://tempsde.punttic.cat/
http://tempsde.punttic.cat/wiki
http://tempsde.punttic.cat/wiki/index.php/Festa_intercanvi
http://tempsde.punttic.cat/?page_id=2
http://tempsde.punttic.cat/?page_id=2%20
http://tempsde.punttic.cat/?page_id=2


 
 

8. SISTEMA DE BLOCS 

Els tècnics de l'oficina tècnica -el Xavi i la Martina- han fet millores en el sistema de blocs de 
la xarxa, que cada dia compta amb més participacions per part dels punts Òmnia.  

Voleu veure els canvis? No deixeu d'entrar en http://blog.xarxa-omnia.org/ i podreu veure 
com funciona el nou BuddyPress, un complement que afavoreix la interacció entre els bloc 
dels punts.  

Voleu suggerir-nos alguna altra millora?  

Contacteu amb nosaltres! oficina.tecnica@xarxa-omnia.org

9. I ARA... L'OT TAMBÉ A TRAVÉS DE SKYPE  

Vols contactar amb l'Oficina Tècnica-OT de la xarxa?  

Cada dia, més possibilitats! 

Telèfon:  93 442 58 67 o 902 365 209 

Correu electrònic: oficina.tecnica@xarxa-omnia.org i suport@xarxa-omnia.org  

Missatgeria instantània: oficina.tecnica@xarxa-omnia.org i suport@xarxa-omnia.org  

I ara també a través de l'Skype: oficina.tecnica.omnia i suport-omnia 

 

EL DIA A DIA DE L’OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC 

10. UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA 

El bloc de l’ODC segueix el seu ritme de donar a conèixer el dia a dia dels 
PO a través dels ulls de les seves persones dinamitzadores i la 
col·laboració de l’equip de Tècnics Territorials d’Òmnia-TTO’s. 
 
En tres mesos de funcionament ha estat visitat per 742 persones que 
han consultat 5413 vegades les 33 entrades que actualment es 

poden llegir, una dada curiosa també és que el bloc és seguit pel sistema de RSS per 433 
simpatitzants...molts més dels que som en el projecte ;-) 
 
I en el darrer mes, destaquem l’experiència del  Filipe com a becari en el PO de 
Palafrugell; Els projectes Alfabetització digital de famílies  de les Llars d’Infants de 
Manresa de La Balconada i Projecte Alaida del PO dels Serveis Socials del Centre 
Històric de Lleida;PRACTICA EL BLOGGING o com els més petits aprenen a fer servir 
el pc al PO Campclar de Tarragona… 
 

11.“UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA” ALS PREMIS BLOCS DE CATALUNYA 09 

Una oportunitat per donar a conèixer la Xarxa Òmnia a través del 
seu dia a dia, fomentar la participació i el sentiment de pertinença 
vers al projecte. 

Podeu consultar els presents premis en http://www.premisblocs.cat 
una iniciativa de l’Associació STIC.CAT i que compte amb el suport del Departament de 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat, de la STSI, UOC i Ajuntament de Vic. 

El període de votació popular començarà el dia 17 de juny a les 9 hores i finalitzarà el dia 10 
de setembre de 2009 a les 24 hores. Vic, ciutat Òmnia, acollirà el divendres 2 d’octubre el 
lliurament de la segona edició....esperem i desitgem ser al lliurament de premis, gracies al 
suport de tots i totes !!! 

http://blog.xarxa-omnia.org/
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia
mailto:suport@xarxa-omnia.org
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia
mailto:suport@xarxa-omnia.org
http://www.premisblocs.cat/


 
 

12. GUIA D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 

Tenim a disposició dels PO la Guia d’iniciació a la informàtica, 
publicada en CD pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat,  per tal d’oferir una primera eina 
d’aprenentatge a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin 
introduir-se en el món de les noves tecnologies d’una manera 
pràctica, per mitjà d’un ordinador.  
 

La guia ha estat confeccionada partint de criteris senzills, els quals permetran als usuaris 
novells assolir el nivell de coneixements necessaris mitjançant un seguit de temes i menús 
formatius i d’exercicis pràctics.  
 

Si voleu que us fem arribar exemplars, fins exhaurir existències, per repartir-les entre les 
persones usuàries dels PO, podeu fer la demanda a oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org.  

13. CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL “LLICÈNCIES I DRETS DAUTOR” 

Ja sabeu què si trobem un material a la xarxa i no té cap tipus de 
llicència no el podem fer servir? Què significa reconeixement no 
comercial a una llicència Creative Commons, quines implicacions té 
en la utilització futura d’uns continguts que els publiquem amb tal o 
qual llicència? D’altra banda, tothom té clar què és el que podem fer 
amb les fotos dels nostres usuaris... o que cal per poder fotos o 
vídeos al punt? 
Us animem a que participeu en aquest grup de treball per poder 
donar més coherència a la nostra feina diària. Podeu apuntar-vos a la 

comunitat Òmnia: http://comunitatomnia.ning.com/group/grupdetreballllicnciesidrets

14. oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org 

Des d'inicis d'aquest any 2009 i gràcies a la posada en marxa de l'Oficina de Dinamització 
Comunitària, teniu a la vostra disposició aquest mail com a canal de comunicació i 
informació permanent per part de tot l’equip de l'ODC. 
 

Una forma de comunicació bidireccional sempre oberta a les vostres propostes, 
impressions, valoracions, suggeriments i aportacions respecte a tot el treball que l'equip 
està realitzant en el conjunt de la Xarxa Òmnia...així que us animem a tots i totes a 
aprofitar-lo i fer-nos partícips de totes les millores que vulgueu aportar i considereu 
interessants i necessàries... aquí us esperem!!!! 

15. PARTICIPACIÓ EN JORNADES 

Membres de l’ODC van participar en el darrer mes en: 

El dimecres 20 de maig VI seminari especialitzat en 
gestió del coneixement - Dinamització d'entorns virtuals: 
xarxes socials, comunitats de pràctica i grups de treball 

col·laboratiu organitzat pel Departament de Justícia de la Generalitat. 

Informació sobre el seminari, reflexions, i materials, els podeu trobar a: 
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/vi-seminari-especialitzat-en  

 

El dimarts dia 2 de juny  III Jornada de Noves tecnologies i 
tercer sector organitzades per la Fundació SISOSCAT. 

 Informació sobre el seminari, reflexions, i materials, els podeu 
trobar a: http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/3a-jornada-sisoscat-trencant  

mailto:oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org
http://comunitatomnia.ning.com/group/grupdetreballllicnciesidrets
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/vi-seminari-especialitzat-en
http://www.sisoscat.org/?go=e6598a7e63ddfde8975d31aefa05e95101cb5d2eb9b24a594d33b6ed4ce7915394bef036d16143431930da4af8e4e68810a2263143ebb891
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/3a-jornada-sisoscat-trencant


 
 

16. ...PERSONES QUE FAN XARXA, CAPÍTOL II 

 

 

 

 

 

CLÀUDIA FERNÀNDEZ,  
ASS. NOUS CATALANS, PO SALT I FIGUERES 
Aprenem de tots, ens fan canviar dia a dia, ja que la realitat de les persones es 
molt mes enriquidora que qualsevol curs. Tinc clar que només aconseguim o 
aconseguirem això si estem compromesos, no sols amb el projecte sino amb 
una sensibilitat, volem transmetre a totes les persones que fan us d’aquest 
servei que les coses se podem fer d’un altre manera, que podem compartir i 
ser solidaris, per exemple en aquest espai  compartim informació, ordinadors, 
espais, un aprenentatge en comú. 
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XAVI CASTELLANO, 
ESPLAI CIJ BELLVITGE DE L’H 
Vol dir que ha estat un projecte seriós i que s’ha anat adequant a les situacions i 
necessitats canviants de les entitats que hi formem part. Creiem també que ha 
estat molt positiva la formació pels dinamitzadors, així com el seguiment proper i 
continu que es fa vers les entitats. Tot això va creant un sentit de xarxa que 
dona consistència al Punt Omnia i que el fa proper i part indispensable de la 
nostra entitat. 
 

 

 

CARME IBÁÑEZ, PO CPS FRANCESC PALAU, EL PRAT DE LLOBREGAT 
L’Òmnia ha evolucionat sempre en funció de les necessitats del barri i la nostra 
voluntat de donar-hi resposta des dels tres eixos del projecte. Crec que podem estar 
molt satisfets de la feina feta, però cal estar alerta a les demandes de la societat en 
matèria de TIC  per plantejar nous reptes i poder donar-hi resposta. 
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b  punts són un 

RIC BASELA, OFICINA TÈCNICA-OT XARXA ÒMNIA 
tar al dia. No perdre relació amb la realitat i amb la vida diària de les persones: 
b situacions com les actuals de crisi econòmica, els punt Òmnia són un 
servatori privilegiat per saber com ho pateix la gent i com aquests
 

 

. RECORDANT ELS INICIS DEL PUNT ÒMNIA BUFALÀ 

Punt Òmnia Bufalà es va inaugurar el març de 2000, ara fa 9 anys i estava ubicat als antics locals 

é hi van 

prop 

ivitats del Punt Òmnia Bufalà
rri ha

l’Associació de Veïns de Bufalà, al carrer Sardana de Badalona. 

a inauguració hi van assistir representants polítics i tècnics del municipi: l’alcaldessa de Badalona, 
ite Arqué; la regidora de serveis socials, Paquita Teruel; la regidora del districte 3 de Badalona, 
 Gallardo; el president d’Adigsa, Ferran Falcó; Marta Jové i el president de la FAVIC. Tamb
ticipar entitats i associacions del barri: MIJAC, l'escola d'Educació Especial Can Barriga... 

bertura del Punt Òmnia Bufalà va ser una noticia molt positiva tant per l’entitat (l’associació de 
ns Bufalà) i com pels i les veïnes, ja que era el primer espai  de noves tecnologies funcionant a 
casa seva. La població ho va rebre amb molt entusiasme i amb ganes de participar als tallers i 

.  
Gràcies a l’Òmnia el ba  perdut la por a l'ordinador i a les noves tecnologies.  

ferent per cercar solucions o, si més no, ajudes per afrontar-la. 



 
 

18. PERSONES QUE MOUEN LA XARXA CAPÍTOL 3 

 

 

 

ANA ANDUJAR FABON, PO LA FLORIDA DE L’H 
El dinamisme i les grans possibilitats que ofereix com a feina, la possibilitat 
d’innovar que permet el Punt Òmnia, l’aprenentatge continu. La possibilitat de 
treballar amb molts col•lectius diferents en un mateix dia i en un mateix 
moment com a creixement i enriquiment personal continu i constant. 

ANNA GARCIA BORT,  
PÒ del Centre Cultural Gitano la Mina 
He aprés a treballar amb unes pautes noves, partint dels meus 
usuaris i el més important adaptant-me a les seves necessitats, 
aprenent del dia a dia i coneixent la cultural gitana que és la que  
predomina en els usuaris que participen del punt Òmnia, establint 
noves pautes de comunicació, nous valors,  noves concepcions de la 
realitat, nous conflictes, noves resolucions d’aquests, …, aprenent a 
valorar un gest, una expressió, un petit avenç, un dubte, … i no tant 
grans objectius ni grans fites. 

LUI
Trob
d’en
de r

MILA SERRANO i ROBERTO DE PETRI 
PO JIS/ARRELLS DE L’H 
I que s’assumeix la responsabilitat d’una experiència de 10 anys al barri que 
té molt clar que la única via de treball és la cooperativa i l’ajuda mútua. Que 
es conjuga l’utopia que no cal abandonar mai, amb el realisme convençut de 
que el treball comença de dins cap a enfora. 

XAVIER FELIP CAT 
PO FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 3 ESSES, GIRONA 
 
Que et fa estar molt a prop de les comunitats amb pocs recursos i 
t’emplena molt el fet que la teva feina sigui no només reconeguda 
sinó també agraïda per tothom. 
FRANCESCA PEREZ, PO AVV ESPRONCEDA 
Admiro molt totes aquelles persones que 
venen a “innovar-se” sobre tot a la gent gran 
que ve amb ganes de fer  i descobrir coses 
noves, d’anar cap endavant i d’entendre que 
això de les noves tecnologies cada dia, per 
sort, és més fàcil i assequible. 
SA MIRALLES, PO CASA CARITAT DE VALLS 
o que és una feina gens fàcil, que requereix una dosi molt alta 
tusiasme, iniciativa i d’implicació i que té unes demandes formatives i 
eciclatge molt grans. 
ANTONIO COLLADO, O STA. COLOMA DE CERVELLÓ 
És la constatació d’un model que no només s’hauria de conservar si no 
potenciar. Som un sector estratègic, i més ara amb la crisi. En comptes de 
tantes ajudes per comprar cotxes (quelcom insostenible) hauria d’haver 
un punt Òmnia a cada barri. Què dic ¡¡: a cada casa¡¡¡ 



 
 

19. ESTÀ MOLT BÉ 

 
19.1. TALLERS D’ESTIU A L’ÒMNIA GRUPO UNIÓN LA MINA 

 
La programació d’estiu elaborada pel David i la Núria del PO Grupo Unión de 
La Mina. 
 
Quatre tallers on volen treballar temes que durant el curs no poden tractar tan 
abastament. http://xarxa-omnia.org/files/cartell_estiu2009.pdf  
  
 Propostes com ara Install Party, Taller d'animació, Jocs en Xarxa o 
Xarxes Socials són el tallers que donaran un sentit diferent durant l’estiu i fa 
que l’activitat del PO no s’aturi.  

19.2. DIA D’INTERNET AMB ELS PO DE L’HOSPITALET 

“Està molt bé prendre el repte de sumar esforços entre diferents PO 
d’un mateix territori per arribar més lluny....” 

El dissabte 16 de maig es va celebrar la Setmana d'Internet a 
L'Hospitalet amb la instal·lació d'una carpa multimèdia a la Ronda de 
La Torrassa, oberta durant tot el matí a la participació de veïns i 
veïnes de la ciutat, convidats a deixar un missatge al recent inaugurat 
nou bloc de la Blogl'Hosfera http://bloglhosfera.wordpress.com  i a 

navegar per Internet, gràcies als company@s de GUIFI Net. L'acte, que va ser organitzat pels 
tres Punts Omnia de la ciutat: Òmnia CIJB Bellvitge, Òmnia Gornal i Òmnia JIS/Arrels de La 
Torrassa, va servir també per començar a celebrar el 10 aniversari dels Punts Òmnia de 
L'Hospitalet. La Jornada va comptar amb visites de veïns i veïnes dels diversos barris de 
L'Hospitalet, així com també de companyes d'altres Punts Òmnia hospitalencs, com el d'Akwaba i 
de l'equip de la Coordinadora catalana de Punts TIC. La presència municipal va ser per part de la 
regidoria de Joventut. 

19.3. SETMANA D’INTERNET A VALLS 
 

Increïble el treball desenvolupat pel PO Casa Cartiat de Valls 
organitzant la setmana d’internet, FESINTERNET, a la seva població 
fent participar a escoles, IES, ciutadania en general... i que podem 
consultar en el bloc que han creat per a l’ocasió 

http://fesinternetvalls2009.blogspot.com  
 

 
19.4. PROGRAMACIÓ D’ESTIU AL PO TEB “CASALNET 09” 

 
..i més iniciatives en clau d’estiu també les trobem en el Punt Òmnia del TEB 
organitzant el Casalnet 09, on s'ofereix un seguit d'activitats lúdiques i 
educatives per a joves a partir dels 12 anys, durant el mes de juliol.  
 
Entre les diferents activitats que hi podreu trobar, treballarem de forma  
transversal amb les noves tecnologies, ja que el TEB és un referent de treball 
educatiu en les TIC's al barri del Raval (TebTv, reportatges, edició de vídeo, 
DJ; ràdio,etc). 

http://xarxa-omnia.org/files/cartell_estiu2009.pdf
http://bloglhosfera.wordpress.com/
https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.guifi.net/es/hospitalet
https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://omniacijbellvitge.wordpress.com/
https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://xarxa-omnia.org/punts/gornal/
https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://puntomniajisarrels.wordpress.com/
https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.punttic.cat/
http://fesinternetvalls2009.blogspot.com/


 
 

 19.5. NOVA JORNADA D’INTERNET SEGURA AL PUNT ÒMNIA DE RUBÍ 128 

Interessant la línia endegada des del PO anunciant una nova sessió el dia 
15 de juny a les 11 del mati on tindrà lloc una segona jornada d'Internet 
segura, a càrrec dels mossos d'esquadra, amb l’objectiu de seguir 
conscienciant a la població del barri i de Rubí sobre els perills de la xarxa 
i les mesures preventives per navegar controlant els riscos. 

19.6. AL PO DE CONSTANTI ELS NENS DE PRIMARIA I SECUNDARIA FAN ELS DEURES  

Roser, la dinamitzadora, dedica cada dia a que els nois de primària i 
secundaria disposin d’ una hora i mitja per la recerca d’informació, 
imatges... pels treballs que els demanen a l’escola i l’institut així com 
l’elaboració i la presentació d’aquests.  

També els imprimeixen al punt. La majoria dels usuaris d’aquest 
punt son immigrants marroquins i de cultura gitana i un alt 
percentatge no disposen d’ordinador a casa. El navegador que 
utilitzen es el Firefox.   

El que fan servir més es la Viquipèdia i el google imatges. Per fer els treballs utilitzen els 
programes que fan servir a les escoles com el word, power point i publisher. 

19.7. PO AL FACEBOOK: CONCA DIGITAL, MOWGLI, TORTOSA, VAPOR LLONCH, 
TORRELLES, EIXIDA… 

Al facebook cada dia hi ha més usuaris, i per aquesta raó 
vam pensar: - perquè no donem a conèixer el nostre portal 
web a la resta d'usuaris del món mundial?, i així va 
començar tot.  

A partir d'ara allí hi pengem noticies, jocs i esdeveniments que fem 
als nostres Punts TIC, també penjarem imatges dels cursos i 
activitats que durem a terme amb la seva adreça, telèfon, horaris, 
per que si un usuari de fora ve a estiuejar per aquí sàpiga a on es 
pot anar a connectar i a on l'atendrem com a casa. També està en 
curs poder escoltar els “infodigitals caps de setmana”, (les notícies 
d’àmbit tecnològic que s’emeten a la ràdio comarcal) a traves 
d'aquesta eina. 

Per tant una forma més promocionar i fer publicitat dels nostres serveis. 
  

Elena Vidal Sendra, dinamitzadora PO Conca Digital 
 

19.8. EL PO PALAU BOJONS DE VIC PENSA AMB..... TOTHOM!!! 
 

...perquè la seva programació “pensa” amb les persones que 
estan en situació d’atur; Taller de Photoshop CS per a persones 
sord-mudes o els Tallers destinats a la temporada d'estiu: 
 
1. Taller per fomentar el bon ús lúdico-didàctic d’internet per a 
joves en edat escolar. 
2. Taller adreçat a persones que organitzen les vacances. 
3. Taller adreçat a persones que vénen de vacances, l'atenció al 
turista. 

 
 



 
 

20. ...I LA CIUTADANIA ÒMNIA !!! 
 
“...vaig deixar de comprar diaris per poder contractar la tarifa plana i així 
llegir tots els diaris que vulgui per Internet” 
 
Jaume Valls Piulats 79 anys. 
Del CIJ Bellvitge http://lleida1936.blogspot.com/, les primeres entrades al bloc 
parlen de les seves vivències quan va esclatar la guerra i ell tenia 6 anys. 

" Si no fos
ohamed 

"Com que la meva dona i jo ens hem quedat sense feina hem hagut de treure l'Internet de 

 Ripoll 

“Para mi El punt Òmnia, ha sido el sitio donde he conocido el mundo de la 
n 

 
Tener un Punt Òmnia aquí en La Seu pienso que ha sido un proyecto magnífico, 

mo 

’Urgell 

 
e es grato manifestar, que gracias a Punt Ómnia, y A LA GRAN PROFESORA 

l 

scensión Rodríguez González, 89 años, La Seu d’Urgell 

“ Per a mi a estat un lloc on he pogut aclarir conceptes de informàtica, aprendre coses que no 

Lourdes Boronat, 58 anys La Seu d'Urgell.  
 
El Punt Omnia para mi es un centro de educación, donde he podido ir libremente, para poder 

 y punto 
de a los 

         FELICIDADES,  Ricardo Nevado 73 anys, La Seu d’Urgell 

er a mi el Centre Cívic de l’Escorxador és un lloc d'aprenentatge i de 
tir el que 

Bachs 72 anys, La Seu d’Urgell 
 

 per l'Òmnia em seria impossible continuar parlant cada dia amb els meus amics que 
s'han quedat a Tànger"   M Zerri, 15 anys PO Eudald Graells de Ripoll 

casa. Aquí em puc continuar connectant gratuïtament i a més quan tinc algun dubte tu 
m'ajudes"     Martí Bassaganya, 53 anys, PO Eudald Graells de

informática y gracias a las enseñanzas que he adquirido, ha crecido en mi u
interés por este mundo, que hace que cada vez quiera aprender más”.  
Maribel Vega 46 años, La Seu d’Urgell 

“
uno de los recursos que supone dar la oportunidad a muchas personas que 
como yo pasaron y pasan por allí. Y teniendo en cuenta una dinamizadora co
la Ester sales manejando un ordenador por pocas nociones que tengas”. 

Carmen Portillo 39 años, La Seu d

“M
SRTA. ESTER, he aprendido mucho, aunque sólo sé que sé muy poco.  
Felicidades por los diez años que cumple Punt Ómnia y deseo que con e
mismo éxito que hasta ahora cumpla muchos más”. 
 
A
 

sabia fer i agafar una mica més de confiança amb aquest mitja i també que ha estat un lloc 
on m’ho he passat molt bé”. 

“
aprender informática y de paso poderme distraer agilizando mi memoria. 
Mi opinión es que si lleva ya 10 años de existencia, es porque es un centro
importante de educación que creo que es válido para poder llegar a los 50 y más tar
100 años de existencia”. 
                                      

 
“P
convivència, on els professors treballen amb afany i atenció per compar
saben amb les persones que volen aprendre tan i són de la Seu o de l'estranger. 
 El caràcter acollidor i cordial dels professors dóna un ambient d'amistat i 
respecte entre totes les persones que hi van”.  

María 

http://lleida1936.blogspot.com/


 
 

“Hola Esther, 
olors Aixas, i et volia fer saber que gràcies al bon treball que 

tu. 

Maria Dolors 66 anys, La Seu d’Urgell 

“Un servei  al ciutadà  tan a nivell  pe
a, 

 Carme V. ,51 anys,  La Seu d’Urgell  

a y 

 

s como 

Jordi Mallada Morell (72 anys), La Seu d’Urgell 

 mi el Punt Omnia significa lo mucho que he aprendido a entrar a Internet a más de 

lir 

  Salutacions a tothom. Antonio Feixes, 79 anys, La Seu d’Urgell 
 
o, Juan Miguel Vázquez Márquez de 80 años de edad natural de El 

do en La Seu d´Urgell al  PUNT OMNIA, 
 
  

 la Generalitat. 

Soc la Maria D
estàs fent a OMNIA , molta gent podem dir , que si sabem algo es gràcies a 
Tens una gran paciència i interès a que tothom aprengui, i et puc felicitar per 
tota la tasca que has fet i estàs fent”. 
Una forta abraçada 

 

rsonal com a nivell d’ aprenentatge  que esta bé  ja 
que las persones que tenim  certa  edat , no hem tingut l’oportunitat d’aprendre informàtic
conèixer  persones que quan , vaig començar el curs  no coneixia  i ara són amigues. I 
respecte ala professora “xapo per  ella””. 
         

 

“Gracias a Òmnia  he podido más o menos acceder  a muchas cosas 
através de Internet que ni  pensaba en su día poder acceder a ello. 
En cuanto a lo de cumplir diez años me parece estupendo que a si se
que siga muchos más puesto que como yo, creo que hay  muchísima 
gente que accederá a ella para poder aprender a hacer funcionar esta 
herramienta que es el Ordenador, bueno yo  llevo más o menos 
aproximadamente, unos cinco años y seguiré si dios quiere tanto
yo pueda”. 

 
“Para
varios programas como son, Word, Power Point, Excel, Picasa, Picnik, y alguno más. 
Estoy contento que se cumplan los diez años del Punt Omnia y ojalá se puedan cump
muchos más, señal que saldrán personas con conocimientos que se ignoran”.                 
  
   

Y
Cerro de Andévalo, HUELVA.  
Estoy orgulloso de haber asisti
durante cinco años y pienso hacerlo durante diez más por dos motivos:
1º por que he podido aprender muchas cosas gracias a la Generalitat y; 
2º  al mismo tiempo conocer a una de las mejores personas, tanto como 
profesora y como persona, ya que facilidades de cultura y profesorado no 
se encuentran por cualquier sitio, esto se tiene que tener en cuenta en 
todas las administraciones. Estoy muy orgulloso. 
Gracias por todo.  J.Miguel . Dentro del Palacio de
 

COMIATS i....FINS AVIAT!!! 

lar per comunicar-vos que des del passat 11 d’abril ja no 

 de 

en 

m a TTO de tots vosaltres però segueixo aquí per totes aquelles 

 

gero. 

 

 aquesta circuAprofito
formo part de l’equip de TTO’s. No vull entrar en detalls ni motius, però si vull 
remarcar que han estat uns mesos molt profitosos. He après molt de la realitat
la Xarxa Òmnia, la realitat de DGACO i la realitat de FCE i em vaig amb totes 
aquestes bones experiències i bons records d’un equip de persones que s’estim
la seva feina. 
M’acomiado co
consultes tècniques que sempre heu volgut fer però mai us heu atrevit a fer ;). 
trobar-me. Seguiu fent tant bona feina i ens anem veient. Ja sabeu on

Cuideu-vos. 
Esteban Rug



 
 

 
Ha arribat el final del meu contracte per substitució, al Punt Òmnia de 

e curt. Iniciar una tasca de dinamitzadora no és fàcil. 

. 
e no 

l
 tots els companys i amics, i donar coratge a portar endavant els valors i la 

He passat més de tres anys amb vosaltres com a dinamitzador del Punt 

om el món gira de pressa i tot es mou, en breu marxaré a San Sebastià a 

m 
l

a estat un plaer formar part d'aquest projectes i treballar vostès :) Me'n vaig amb la sensació 

1. ...i PER ACABAR D’UNA MANERA DIFERENT... 

L'Hospitalet de L'Infant. 
Per mi ha estat un períod
Ho he fet intensament, ja que he assistit i he participat amb tots els 
esdeveniments...la porta del Punt Òmnia ha estat oberta per a tothom
He connectat amb moltes persones i no crec que deixi de fer-ho pel fet d

estar-hi treba lant. 
Vull donar gràcies a
feina que  compartim diàriament. Per sempre, la vostra amiga, 
Magda 
 

Ómnia de la Fundación Akwaba a L'Hospitalet de Llobregat i sembla que 
aquesta etapa, en la qual n'he après molt i m'he divertit de treballar en 
xarxa amb totes elles, ha arribat a la seva fi. 
 
C
incorporar-me a un projecte TIC de televisió comunitària per Internet dins 
d'un projecte més gran anomenat Tabakalera (www.tabakalera.eu). Em 
mantindré en la llista i espero poder col·laborar amb totes elles aportant 
experiències i coneixement a la xarxa (sobretot en tema multimèdia, on e
es piles) 

 
H
que algun dia d'una manera o una altra tornarem a veure'ns...Fins aviat! 
Josianito 

tocarà posar-me 

 
2

L’Alba del PO d’Escodines ens proposa un joc molt de “moda”: 

“Us passo l'enllaç a www.estoesunchorreo.com  (o al blog de l'ômnia 
Escodines omniaescodines.blogspot.com)  on podeu jugar a aquest joc
idoni per al dia d'avui. 
 

 

sto es un chorreo' és el nom del videojoc interactiu que l'empresa de 

l 

 
 

 

  

 

OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC  

‘E
disseny i publicitat interactiva La Factoria d'Imatges de Cabrianes ha 
creat amb la voluntat de celebrar els èxits aconseguits pel Barça fins a
moment. L'objectiu del joc és 'estrictament lúdic i vol ser un espai de 
diversió per a tots aquells aficionats al futbol i simpatitzants del Barça.
amb les “tres copes”. L'objectiu és acabar

 

 
 

oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org 
Telf. 93 474 74 74 Ext. 642 i 638 

               http://blog.xarxa-omnia.org/odc                 

...i fins aquí la 3era Circular Òmnia, esperem anar millorant a cada nou 

em 
exemplar i poder també rebre les vostres propostes o suggeriments per 
convertir-la en una eina de comunicació de la Xarxa, des d’ara ja comenc
a treballar per la Quarta edició !!!. 

https://eines.esplai.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.estoesunchorreo.com
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