
Circular d’informació de la Xarxa Òmnia                                             núm. 04/09

PRESENTACIÓ

Una nova circular, la quarta, que segueix mostrant el potencial i la riquesa de La Xarxa 
a través de la seva acció del dia a dia. 

Projectes transversals amb altres entitats o organismes, l’activitat dels PO no s’atura 
en els mesos d’estiu, desplegant esforços per superar la crisi, adoptant noves 
metodologies i recursos per part de les persones dinamitzadores.... i, amb el desig de 
compartir com l’element clau per fomentar el corporativisme i la tasca professional
de les persones que treballen per La Xarxa.

Seguim “fent” Òmnia!!!

Equip de Coordinació Òmnia

INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA (DGACO)

1. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

El passat dia 26 de juny es va realitzar a Palau de Mar una sessió informativa sobre la 
nova llei de protecció de dades en la que van participar l’equip tècnic de la DGACO, la 
Oficina Tècnica i la Oficina de Dinamització Comunitària d’Òmnia.

A partir d’aquesta informació des de l’equip de coordinació Òmnia treballarem per 
poder millorar el tractament de les dades al Projecte Òmnia i us mantindrem informats 
de les propostes que pugui anar generant aquest tema en el transcurs del temps.

2. CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Durant el mes de juliol es durà a terme el mòdul 7 de Creació Digital I. 
Aquest mòdul es realitzarà els divendres de 9 a 14h.

Si et vas inscriure a aquest curs, recorda't de confirmar la teva 
assistència a: oficina.tecnica@xarxa-omnia.org.

Després d'aquest curs acomiadem la formació fins el mes de setembre. 

Més informació al web del Pla de Formació: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

OFICINA TÈCNICA-OT
3. LES ENTREVISTES A DINAMITZADORS ÒMNIA

Coneix l'Isaac Mas i els Punts Òmnia de Prades-Montsant. 

Es tracta d'un punt molt especial ja que consta de 4 seus i, en 
conseqüència, d'una organització ben diferent! 

Mira el vídeo on l'Isaac ens ho explica en primera persona:
http://xarxa-omnia.org/ca/node/3634

http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-7-edicio-digital-i


4. ELS ÒMNIA EN DIRECTE

Et presentem l'activitat (o activitats) Òmnia en directe
I et fem una proposta! 
Et proposem seguir un procés (3 activitats) per a enxarxar-nos i 
veure’ns les cares i els punts, en directe! 
1er.- Coneix el Twitter d’Òmnia! Segueix-lo i assabentat del que 
passa a Xarxa Òmnia, el twitter d’Òmnia seguirà el Twitter del 
vostre punt i podrem recollir a través dels seguidors i seguits el que 
passa a la Xarxa Òmnia!
2on.- Coneix Ustream! Alguns dinamitzadors/ores ja l’han provat 
(comprova-ho aquí) i saben que és molt senzill i alhora molt divertit i interessant. Et 
convidem fer les proves que calguin per finalment emetre en directe des del teu punt 
per tota la Xarxa!!!

3er.- Emissions en directe! La tercera part d’aquesta proposta és fer les 
emissions definitives, anunciar-les des del Twitter per a que tots i totes sabem quan 
hem d’estar atents a la pantalla per veure la vostra retransmissió en directe!

Interessant oi? Comencem a fer-ho realitat! 

L’Oficina Tècnica s’encarregarà de fer el suport i seguiment i ajuda a tots aquells 
que estigueu interessats en participar, amb la col·laboració de l'Oficina de 
Dinamització Comunitària!

5. NOU DISSENY I NOVES FUNCIONALITATS AL PORTAL DE XARXA ÒMNIA

S'ha estrenat un nou disseny de portada que afavoreix 
l'accés directe a elements de la xarxa que poden ser 
d'interès per a tots i totes. 

Des de la portada podreu accedir directament a les 
informacions de la formació (inicial i continua), a les 
activitats Òmnia, a la comunitat Òmnia, als blocs, 
l'Aprendre a Aprendre, i les descripcions de l'Oficina de 
Dinamització i la Oficina Tècnica amb les seves dades de 
contacte.

A més també s'hi ha inclòs un bloc amb un seguit d'eines 
web 2.0 amb les que Òmnia treballa sovint i en fa ús tant per a difondre com per 
fer xarxa dins de la xarxa mundial d'internet: es tracta de l'Skype de les oficines, el 
Twitter, el Blip.tv, Youtube, Issuu, Delicious i Picassa. Aquestes eines que de 
manera directa o indirecta en algun moment han estat (o ho seran) introduïdes a 
través d'activitats Òmnia i que han esdevingut eines imprescindibles de difusió i 
comunicació.

Una altra novetat vinculada al web 2.0 són els enllaços socialitzadors que fan que el 
web Òmnia agafi unes dimensions de relació amb el món més fortes alhora que 
senzilles. Es tracta de 4 petites icones situades al final de cada notícia, que 
permeten fer una difusió immediata de la notícia a través del Facebook, Twitter, 
Delicious o Diggit del lector. Només cal que aquest cliqui a la icona i s'identifiqui, 
llavors la notícia o l'enllaç directe a ella, es publica al seu compte.

http://blog.xarxa-omnia.org/endirecte/
http://blog.xarxa-omnia.org/endirecte/2009/05/17/omnia-el-dia-dinternet/


6. ELS VÍDEOS DE LES PERSONES DINAMITZADORES

Alguns de vosaltres ja heu rebut la visita i d'altres algun primer contacte i és 
que des de l'Oficina Tècnica s'ha engegat una manera de conèixer més a les 
persones que treballen a la xarxa Punt TIC.

Durant aquestes visites s'enregistra una entrevista als dinamitzadors i també 
als participants que després es publiquen a les diferents plataformes virtuals 
que disposa la xarxa.

Fins ara ja hem pogut veure les persones que treballen i assisteixen a diferents Punts 
Òmnia:

 Hem conegut al Cèsar del Punt Òmnia Servei Solidari i els seus participants: 
http://xarxa-omnia.org/ca/node/3460

 Hem conegut a l'Esther i la Mari de Masquefaula:
http://xarxa-omnia.org/ca/node/3480

 Els Punts Òmnia de Salt i Figueres el dia de la seva inauguració, vam 
conèixer el Xavi i l'Èrika: http://xarxa-omnia.org/ca/node/3564

Vols veure els dinamitzadors de Punt TIC?
 Visita http://punttic.cat/les_persones

Aquestes produccions de vídeo són una realitat gràcies a la col·laboració dels 
dinamitzadors i de la Xarxa Punt TIC. Voldràs ser tu el següent? Contacta’ns!

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

7. EL BLOC UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA

El mes de juny el bloc va tancar amb un total acumulat de 1000 
visitants que han consultat 8692 les pàgines actuals i, el 
segueixen diàriament un total de 800 persones.

El darrer mes de juny vam conèixer l’Espai infoter@peuTIC del PO 
Torreforta, el projecte d’iniciació a la lectura dels PO La Salut de 

Badalona i Molins de Mataró, Les Sensacions Òmnia de la ciutadania Òmnia de La Seu, 
La revista XPLAI: un projecte de participació amb usuaris a Viladecans i, un altre 
capítol de de persones que mouen i fan La Xarxa....que s’integren amb els 30 posts i 
9 pàgines que es poden trobar actualment sobre temàtiques i projectes que es 
desenvolupen des dels Punts Òmnia.

8. LA COMUNITAT ÒMNIA VA PRENENT FORMA....

Dades quantitatives que tenen un contingut qualitatiu: 
8 grups de treball organitzats, 110 membres, 49 
aportacions al bloc de la comunitat (25 en el mes de 
juny), 157 fotografies i 6 vídeos, 23 esdeveniments.. 
tot plegat, un volum de treball basat en les aportacions de 
les persones professionals d’Òmnia.

Unes dades més que interessants si tenim present el 17 
de maig com a data oficial de posada en funcionament de 
la Comunitat.

Destacar l’esforç i la motivació que està suposant entrar en la dinàmica de treball de 
la comunitat, així com “entendre” les funcions de les diferents eines que defineixen 
la identitat digital de la Xarxa Òmnia.

http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/17/espai-infoterapeutic-al-po-torreforta-de-tarragona/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/17/espai-infoterapeutic-al-po-torreforta-de-tarragona/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/10/iniciacio-a-la-lectura-a-traves-de-les-tic/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/10/iniciacio-a-la-lectura-a-traves-de-les-tic/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/05/sensacions-omnia-a-la-seu/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/01/la-revista-xplai-un-projecte-de-participacio-amb-usuaris-a-viladecans/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/04/les-persones-que-mouen-la-xarxa-capitol-3/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/06/04/les-persones-que-fan-la-xarxa-capitol-2/


9. PERIODE DE VOTACIONS POPULARS ALS PREMIS BLOCS DE CATALUNYA 09

La 2ona edició dels PREMIS BLOCS CATALUNYA 09’ s’han 
presentat un total 603 BLOCS distribuïts en 8 categories
diferents. Podeu consultar les bases a: 

http://www.premisblocs.cat.

“Una Finestra oberta a la Xarxa Òmna” s’ha presentat en la categoria de blocs 
corporatius on participen un total de 32 blocs.

Per votar i donar el vostre suport al bloc de la Xarxa, podeu entrar en el següent 
enllaç: premis bloc.

10. JORNADA DE TREBALL DE PERSONES DINAMITZADORES DE TARRAGONA

El divendres dia 26 de juny es va celebrar la primera 
Jornada de Treball on hi van assistir els representants 
dels Punts Omnia de Torreforta, Camp Clar, Reus, 
Constantí, Prades-Montsant i Vandellòs.

El tema principal va ser treballar la Comunitat Òmnia: es 
va presentar cada apartat, com funciona i les seves 
potencialitats. Les persones dinamitzadores van destacar
que es una bona eina per estar en contacte amb els altres 

punts Òmnia que es desconeixen per complert, per fer Xarxa.

Dintre de la comunitat es va treballar el Grup Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, on s’han obert les primeres discussions per començar a reflexionar en 
grup (servidor bluetooth perquè els usuaris rebin en el seu mòbil les últimes 
novetats de les activitats que es desenvolupen en el punt i poder proporcionar accés 
a Internet en els mòbils dels usuaris…), compartir activitats per treballar entre els 
usuaris dels diferents punts (joves i gent gran en línea), plantejar propostes o 
dubtes….

I el missatge final per part de les persones dinamitzadores va ser : “Quan tornem a 
fer la propera?”

Finalment, podeu consultar les aportacions de l’Alex Mangas, dinamitzador del PO 
Sant Josep Obrer de Reus, en el seu bloc.

Teniu temps fins el 10 de setembre,... assolir arribar a la final només és un clic !!!

Per altra banda, aquest fet ha permès
donar a conèixer el bloc en altres xarxes
a nivell internacional com ara

Ara que el bloc disposa d'un servei
de traducció automàtic a l'anglès és
molt més fàcil obrir-lo al món!

Telecentre-europe i Telecentre.org.

http://www.stic.cat/premisblocs/index.php?option=com_php&Itemid=58&categoria=40&id=175
http://telecentreeurope.ning.com/profiles/blogs/an-open-window-in-omnias
http://telecentrecommunity.ning.com/profiles/blogs/an-open-window-in-omnias
http://blog.xarxa-omnia.org/josepobrer/2009/06/30/reunio-de-dinamitzadors-de-la-xarxa-omnia-de-tarragona
http://telecentreeurope.ning.com/profiles/blogs/an-open-window-in-omnias
http://telecentrecommunity.ning.com/profiles/blogs/an-open-window-in-omnias


El bloc com a eina d’expressió permet donar veu a persones que de vegades no en 
tenen, oferint la possibilitat de participar en un projecte comunitari i col·laboratiu que 
de ben segur els aportarà una mica de qualitat de vida a través del desenvolupament 
personal que suposa el tenir un espai d’expressió i reflexió sobre el món que ens 
envolta.

Trobareu els enllaços al bloc de l’ODC: http://blog.xarxa-omnia.org/odc.

Us animem a que els visiteu i pugueu compartir amb tota la comunitat d’altres 
recursos que conegueu!

12. GRUP DE TREBALL “LLICÈNCIES I DRETS DE PUBLICACIÓ”
La reflexió sobre el desconeixement existent en l’ús i difusió de 
continguts digitals ha guiat l’inici d’un grup de treball sobre 
“Llicències i drets” a la Comunitat Òmnia. L’objectiu és aclarir els 
tipus de llicències actuals i les implicacions de cadascuna, 
facilitant el compliment de la LOPD en la feina als punts Òmnia. 
El grup just acaba de començar i ara mateix estem recollint 
informació sobre el tema i definint la línies de treball amb els 10 
membres que en formen part. 

Qualsevol aportació nova incorporació serà ben rebuda!

13. ESTA MOLT BÉ

El present apartat és un espai on recollir accions, projectes, 
programes, grans i petites activitats.... que es desenvolupen gràcies a 
l’enginy de les persones dinamitzadores, a la gestió estratègica dels 
PO i al treball en Xarxa de les entitats o organismes.

Un espai per mostrar la creativitat del dia a dia però també, per oferir 
idees que poden servir amb la seva lògica adaptació a altres Punts de 
la Xarxa.

13.1. MANUALS D’AUTOAPRENENTATGE 

Des de Vilafranca del Penedès volen compartir amb la 
comunitat Òmnia alguns del manuals que fan servir en les 
formacions. Són manuals d’autoaprenentatge que teniu 
disponibles al grup de treball de “Manuals per compartir” a 
la Comunitat Òmnia Accés directe aquí.

pels seus professionals.
tret diferenciador del projecte Òmnia i un autèntic repte present i futur 
salut mental. El treball amb aquest col·lectius a través de les TIC és un 
protagonistes són persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de 
tracta d’un recull de diferents blocs dinamitzats des de punts TIC i a on els 
recursos sobre TIC pròpiament dits, sinó que té un sabor ben diferent. Es 
Aquesta edició del Tasta’m no està dedicada a oferir-vos programari ni 

11. TASTA’M: SALUT MENTAL, DISCAPACITAT PSÍQUICA I BLOCS

http://comunitatomnia.ning.com/group/manuals/forum/topics/manuals-dautoaprenentatge-de


específics per a les entitats per tal que aprenguin a penjar els seus continguts en 
una pàgina comuna del servidor de l’Ajuntament de Vic i que la poden actualitzar 
elles mateixes (http://www.vicentitats.cat/). 

Per fer-nos una idea, les entitats que actualment utilitzen el PO són: Servei Local 
d’Ocupació, programa CLARA(inserció i ocupació per a la dona), programa 
EINA ( treball per la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió 
social), Unitat Externa d’Escolarització Compartida,  Àrea de Salut Mental 
d’Osona, ADFO (Associació Discapacitats Físics Osona), Creu Roja inserció 
laboral, Agrupació de Sords d’Osona, Escola Taller, Taller d’Ocupació, 
Centre Obert, Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic,... entre 
d’altres que ho fan en moments puntuals. 

...i un dels pròxims objectius que es proposen des de Palau Bojons és el d’apropar-
se a les AMPAS i a les associacions de veïns per tal de promoure la cohesió social i 
la participació ciutadana.   

13.3. LA REVISTA MOSAICÒMNIA

Aquest mes hem gaudit del tercer número de la revista 
MosaicÒmnia, corresponent al primer quadrimestre de 2009 del PO 
Fundació de Barberà. 

Es un bon exemple on les TIC són el mitjà per assolir un treball 
col·laboratiu entre les persones participants del PO ja que, els 
redactors dels continguts han estat els propis usuaris que realitzen 
els Tallers Inicials d’Alfabetització Digital, així com usuaris que vénen 
en horaris d’accés lliure. 

La revista MosaicÒmnia té un objectiu eminentment pedagògic i ha resultat ser 
una bona manera d’aprendre a cercar informació per internet, a treballar amb 
imatges, editar textos... A més, ha tingut una molt bona acollida entre totes 
aquelles persones que l’han feta possible.

Conté apartats que tenen relació amb l’entorn, la feina, un racó per a les vacances, 
l’esport i la salut, així com un espai amb articles d’opinió. 

Es poden consultar els materials en els següents enllaços: Barberà i Mosaic.

l’ajuntament de Vic. Tanmateix també s’ofereixen cursos web 
xarxa promogut pel departament de participació ciutadana de 
usuàries del punt estan portant a terme, un projecte de treball en 
i també, el projecte de treball en xarxa que algunes de les entitats 
de les diferents administracions que es desenvolupa en aquest PO 
Interessant el treball amb entitats i organismes o departaments 

 
13.2. EL TREBALL AMB ENTITATS AL PÒ DE L’AJUNTAMENT DE VIC.

http://www.bdv.es/barberapromocio/noticies/detall.php?apartat=&noticia=3566
http://issuu.com/omniafbp/docs/mosaicomnia3


13.4.CURS D’APRENENTATGE DEL CATALÀ PER A JOVES REAGRUPATS AL PO 
DE SALT 

Una nova iniciativa per treballar el coneixement de la llengua 
catalana es desenvolupa des del dilluns 29 de juny al Punt Òmnia de 
Salt, a través d’un curs d’aprenentatge del català per a joves 
reagrupats.

Aquest curs és porta a terme amb la voluntat de poder transmetre els valors de la 
cultura catalana i la necessitat de poder comunicar-se en una llengua comuna i a 
més, que sigui d’una forma més engrescadora, com pot ser fent servir les noves 
tecnologies. Per nosaltres es tot un repte i comptem a una eina fonamental per 
aconseguir el nostre objectiu que és el http://www.parla.cat. 

Podeu consultar més informació a http://associacionouscatalans.blogspot.com

13.5. EL PO ST. JOSEP OBRER DE REUS I LA MÀQUINA DEL TEMPS.

Realitzant un taller centrat en les diferents èpoques de la historia. 
Cada setmana estarà dedicada a una època històrica (Egipte, Imperi 
Roma, Medievo, Oest i Futur).

Els nens i joves entre 4 i 16 anys, estaran dividits en dos grups i, han 
de buscar informació i fer presentacions sobre l’època escollida 

La proposta va sorgir com una necessitat del barri per aprendre 
historia d’una forma divertida i fent servir les TIC. Més informació al 
bloc del PO: http://blog.xarxa-omnia.org/josepobrer

13.6. LA MEMÒRIA DEL BARRI DE LA TORRASSA AMB EL PO JIS/ARRELS

El Grup de Memòria de Barri de La Torrassa és un grup d’alumnes 
del PÒ Jis/Arrels i veïnes del barri de la Torrassa de L’ Hospitalet, 
interessades en fer un bloc de les seves vivències i records del 
barri. No són historiadores però són unes mestresses de casa 
jubilades a les quals ens fa molta il·lusió fer conèixer a la resta de 
veïns, com era La Torrassa fa uns anys… i ja fa un any que estan 

treballant recollint fotos antigues, passejant-se pel barri i recopilant informació dels 
veïns de certa edat, que els explicant vivències pròpies que no consten enlloc i que 
han considerat importants”… http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com

13.7. TALLER DE BLUETOOTH AL PO CAMP CLAR
Important el repte d’ensenyar altres vessants de les TIC com es fa en el 
PO Camp Clar organitzant un taller dirigit a persones grans per aprendre 
que és això del bluetooth “que fan servir el joves”, com descarregar les 
fotos a un ordinador, que són els MMS, com passar les fotos d’un mòbil a 
un altre, com posar la cançó que volem al to del telèfon, com connectar
un mans lliures al telèfon per poder conduir tranquil·lament, afegir una 
auricular sense fils al mòbil, els headsets, etc… 



13.8. LA FIRA DE LA CIRERA AL PO SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

La presència en els actes de la nostra localitat o territori és una bona 
manera d’assolir una acció transversal, presència en el dia a dia i 
desenvolupar iniciatives de dinamització comunitària.

El PO de Santa Coloma de Cervelló ho va fer a la Fira de la Cirera, 
organitzant un concurs de fotografia digital entre els veïns del 
poble. Així doncs fins el 5 de juny van rebre totes les fotos 

relacionades amb la Fira de la Cirera que els veïns van enviar amb l’objectiu de crear 

Per motivar la gent vam repartir uns petits premis als tres millors treballs:

- memòria usb de 8 GB amb disseny “ultramodern”
- lot de programari lliure
- memòria usb d’1 GB

Per altre part, es plantegen com a estratègia per properes convocatòries, buscar 
accions més espectaculars i amb més sentit comunitari. Ja treballant per estar 
presents a la Fira del Modernisme de la Colònia Güell... 
http://omniacolomac.blogspot.com

13.9. TEATRE I NOVES TECNOLOGIES AL PO SANT VICENÇ DELS HORTS

La creació artística i multimèdia també està present a Òmnia a 
través del PÒ de Sant Vicenç dels Horts on els participants “es 
van transformar en artistes” i amb les Noves Tecnologies han 
fet la seva pròpia obra de teatre “Diario de un emigrante”.

El procés va ser molt interessant: tot va començar en “un llibre 
de vida” que van fer un grup de gent gran, per formar-se a les 
Noves Tecnologies,  on s’explicaven les seves vivències i, entre 

elles, el fet d’emigrar. Arran d’aquesta experiència es va  fer una obra de teatre per 
representar la vivència personal de la immigració on es van treballar aspectes com: la 
cohesió social, integració del col·lectiu de malalts mentals, la memòria històrica, 
nexes intergeneracionals…

Al procés es van utilitzar eines artístiques com: la música, el cant, la pintura, la 
escriptura i, finalment, el teatre (Clown).

El resum del vídeo el podeu veure fent clic a: http://xarxa-omnia.org/ca/node/3645 i 
http://blip.tv/file/2300359

13.10. REFORÇANT L’ÚS DE LA LLENGUA AL PO CASA CARITAT DE VALLS
Col·laborant amb el Pla Educatiu d’Entorn i el Pla de Ciutadania 
i Immigració i amb l’objectiu de reforçar el tema de la llengua 
amb les persones nouvingudes durant l’estiu, s’engega un 
programa pel juliol, agost i setembre  per aproximadament 100 
nens i nenes de d’edats compreses de 3 anys fins a nanos de l’ESO 
que porten poc temps aquí. Faran llengua, lleure i informàtica. 
Aquesta última activitat es farà a l’Òmnia i tindran inicialment des 
del 1 al 31 de juliol 10 grups fent 1h setmanal.

un àlbum digital. 

http://picasaweb.google.es/ajcollado/Cirera?authkey=Gv1sRgCOTg8f7-ybaT3gE


13.11. DINAMISME AL PO EUDALD GRAELLS DE RIPOLL
Dues propostes que trenquen amb l’espai físic del PO i 
l’apropen a la ciutadania:

L’Òmnia al carrer: els dimecres del mes de juliol el 
PO es trasllada a la plaça de l’ajuntament, amb l’aula 
mòbil cedida pel punt TIC Televall, amb la intenció de 
difondre l’existència del punt i apropar-lo a la població.

Nit d’observació d’’estrelles: el dijous 9 de juliol de 
9 a 12 de la nit es farà una sessió d’observació 

d’estrelles. Començarà amb un petit col•loqui i ressopó, observació de la galàxia a 
través del programa estelàrium i seguidament observació a través dels telescopis 
ubicats a fora al passeig mestre guich. http://omniaeudaldgraells.blogspot.com

13.12. TALLER DE RECERCA DE FEINA AL PO MONTIGALÀ DE BADALONA

 No sabem si la frase “anar per feina” seria la que millor explicaria la 
proposta del PO Montigalà d’oferir un taller durant el mes d’estiu 
dedicat  a aprendre un seguit de coneixement, estratègies, 
recursos,...que dotin a les persones de les eines imprescindibles per 
afrontar el repte de trobar feina en èpoques de crisi.

Cursos de 5 sessions que van des del coneixement d’habilitats fins a la 
creació i disseny del propi currículum.

13.13. BLOGL'HOSFERA: “CAP A UNA COMUNITAT DIGITAL A L'HOSPITALET” 
ORGANITZA EL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA A TRAVÉS DE FLICKR

Participació, treballar les eines 2.0, fer xarxa, .... són 
alguns dels elements que trobem en el concurs 
fotogràfic creat pels PO de L’Hospitalet.

Han creat les seves pròpies bases, que les podeu 
consultar aquí.

Més informació en els dos espais creats:

http://bloglhosfera.wordpress.com i 
http://www.flickr.com/groups/omniahospitalet

I les fotografies més votades per les persones usuàries dels PO de L’Hospitalet són:

http://bloglhosfera.wordpress.com/2009/05/20/foto-concurs-la-ciutat-de-lhospitalet-donem-nos-a-coneixer


13.14. L’ESTIU ES MOU ALS PUNTS ÒMNIA....

Espectacular és la paraula que defineix el volum de 
propostes que van arribant a l’ODC a través dels TTO i 
diferents plataformes de la Xarxa sobre els diferents 
programes que porten a terme durant l’estiu els PO:

a) PO Barberà

Organitzen gimcanes de jocs pels casals d'estiu 
Barberà. Hi participen 4 casals d'estiu (3 casals hi van 2 
dies a la setmana i un casal 1 dia a la setmana).

Aquest estiu, estan provant una fórmula nova d'activitats 
d'adults: es tracta de monogràfics d'estiu d'una sessió i de 
2,5 hores de durada cadascú. Els temes són els següents: 
facebook, àlbums Picassa (per compartir les fotos d'estiu), 
messenger, edició de vídeos amb moviemaker i seguretat 
a internet. La idea va sortir de les demandes dels i les 
participants en els espais d'accés lliure. Aquí teniu un 
recull. 

b) PO Centro Cultural gitano La Mina

Continua amb l'espai infantil que realitza durant l'estiu 
oferint un petit casal d'estiu on realitzaran sortides per 
conèixer recursos de l'entorn més proper (capsa de jocs 
del Parc del Besòs, un picnic), sessions de  cinema, 
gimcanes de jocs...

c) PO La Salut

Juliol Juvenil: realitzen sortides de descoberta a 
Barcelona, platja, excursions a la muntanya... per captar i 
recollir material audiovisual per a editar i treballar al punt 
Òmnia. 

d) PO de Figueres i Salt

Mini tallers d’estiu d’1 hora setmanal dedicats a : “Amb 
internet m’apropo a la comunitat”, “amics del facebook”, 
“correu electrònic i blogs”. 

Tallers exprés: 3 tallers amb una durada de 4 hores cada 
un dedicats a : internet, blogs, openofice.

http://associacionouscatalans.blogspot.com

e) PO Solsona

Activitats per infants i joves de 17 a 18 anys, tallers 
temàtics, recerca de recursos....
http://omniasolsona.blogspot.com

http://www.bdv.es/barberapromocio/noticies/detall.php?apartat=&noticia=3577


13.15. ...i el SUMMER TIC AL PO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

Arrenca les formacions Intensives d'estiu a l'Espai Tecnològic - Punt Òmnia 
del Casal dels Infants del barri del Raval.

La seva proposta queda definida per:

 Dues formacions 123 sortida - d’Iniciació a la informàtica i Internet 

 Dues formacions Jasp TIC - Adreçades a joves 

 Tres espais Càpsula TIC - per aclarir dubtes i seguir avançant en el 
coneixement de la informàtica i les seves possibilitats.  Les càpsules 
TIC són activitats de curta durada una sessió màxim dues per treballar 
continguts concrets i realitzar activitats d'autoaprenentatge.

 Un espai Metròpolis 2.0 orientat a l'aprenentatge de les eines web 
2.0. Les activitats també són de curta durada.

 Un espai Raval.ning, per aprendre a fer servir les xarxes socials, 
conèixer les seves potencialitats i aquells aspectes a tenir en compte.

 Dos espais de Punt de Trobada de Barri, Accés lliure.

 Dos espais per fer Recerca de feina i Tràmits on line.

14. CIUTADANIA ÒMNIA

Soy Emilio Rodríguez, tengo 67 años y estoy jubilado, para mí
el Punt Òmnia es un sitio imprescindible para aprender a 
defenderme un poco con el ordenador, he aprendido muchas cosas 
y muy útiles para mi día a día, ahora sé  pedir visita medica sin 
tener que hacer cola en el ambulatorio, también leer y enviar 
correos electrónicos a mis amigos y familia, buscar direcciones, etc.
Todo esto se lo debo al centro cultural gitano por haber contratado 
a una buena profesora que tiene  mucha paciencia. ¡lo digo y lo 
afirmo!.
Punt Òmnia del centro Cultural Gitano La Mina

Soy Manolo un jubilado de 67 años llevo año y medio en el 
punto Òmnia y me ha cambiado mucho la vida porque antes de empezar 
con este gran mundo de los ordenadores, yo me aburría muchísimo y sin 
embargo ahora me lo paso muy bien. 
Yo no sabia nada del ordenador pero gracia a la profesora Anna lo llevo 
pero que muy bien.
Punt Òmnia del centro Cultural Gitano La Mina



Me llamo Remedios  tengo 67años y a pesar de mi edad y 
gracias a Anna que me esta enseñando y tiene mucha paciencia 
conmigo he aprendido muchas cosas.

Me cuesta mucho pero estoy encantada con todo lo que voy 
aprendiendo

Venir al Òmnia significa  pasármelo muy bien,  también conocer  
gente y hacer amigos. 

La verdad es que me río mucho aunque a veces también me enfado, bueno cuando 
no me salen las cosas como yo quiero. Entonces, lo dejo y el siguiente dia sigo y 
seguro que ya me sale bien. Tengo ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas, 
porque nunca es tarde.

Punt  Òmnia del centro Cultural Gitano La Mina

Llegué a Òmnia de forma accidental, como ocurre muchas veces 
en la vida, buscando como hacer auto Run en mis CD, y de aquí 
pasé a preguntar sobre las cosas de la robótica que es una de 
mis aficiones.
Son ya más de 8 años viniendo al punto Òmnia de Marianao, 
he aprendido muchas cosas en el tiempo que llevo asistiendo al 

acceso libre y he podido ayudar a crear diferentes actividades en Clic y JClic con 
Gabriel.
Ahora estoy liado con la creación de un blog personal donde pongo cosas mías en el 
día a día. Podéis visitarlo en http://manelplou.wordpress.com/
Mi mujer me dice que si no me canso de trabajar con ordenadores… pero para mí es 
una afición fantástica.

Manel Plou. Òmnia Marianao. 69 anys.

GENT DE SANAUJA - MIQUEL CASALS

Si us agrada el mon de la ràdio, i si voleu veure una exposició 
bonica d'aparells antics, no dubteu en preguntar pel Miquel Casals 
si us apropeu al poble segarrenc de Sanaüja, us podrà donar una 
bona xerrada de la construcció i manteniment dels seus aparells.

Veure aquestes fotos es tornar enrere en el temps i una mostra de 
com recuperar-los.

En aquesta web trobareu una mostra de la seva feina:
http://fotos.hispavista.com/radio-casals

Podeu consultar més informació en el bloc del PO de La Segarra: 
http://omnia-segarra.blogspot.com



15. LA GENT QUE “MOU” LA XARXA

Josep Lluís Turuguet López , PO LA SEGARRA
Crec que és un projecte interminable, doncs cada dia surten més eines que en 
uns anys es fan imprescindibles de tenir. La informàtica evoluciona despresa i 
els dinamitzadors ens hem de ficar al dia constantment, en només 1 any i 
escaig ja sento que algunes coses han deixat de ser importants o es poden fer 
d’un altra manera. 

Eva Martínez González, Punt Òmnia Sta. Eulàlia de Berga

Segurament una de les coses que més em va sorprendre quan portava 
uns quants mesos treballant, i ja m’havia assentat una mica en el 
projecte, va ser que jo em pensava que el dinamitzador era la persona 
que havia d’oferir als seus usuaris una manera de fer, unes eines, unes 
pautes,… però gairebé m’atreviria a dir de que el dinamitzador rep a 
parts iguales del que dóna. Si estàs pendent del que els usuaris et diuen 
en pots treure moltes coses de profit i enriquir-te com a persona i com a 
professional.

Roser López Lledós, Punt Òmnia Constantí.
Considero que la feina de dinamitzador es quelcom una mica abstracte, 
jo no “dinamitzo” els meus usuaris sinó que els ensenyo el que jo sé, i 
els ajudo a dur a terme allò que voldrien fer amb l’ordinador, els 
intento donar confiança i esdevenir un referent “sa” en el cas dels nens 
i joves, però no requereixen dinamització, ja ho són de dinàmics.

Dolors Segura Puerto, Punt Òmnia Vapor Llonch. Sabadell
Per mi el millor és finalitzar cada dia sabent que has contribuït en la 
millora de les competències de les persones i alhora, granet a granet, 
també contribuïm en la millora de la societat en general. Saber que 
l’esforç que fem en autoformació, per voler estar sempre al dia en les 
TIC, per adaptar de forma continua la nostra manera de fer, els 
materials que utilitzem, el disseny de les activitats per tal d’ajudar a 
l’aprenentatge i a la participació de TICs i amb TICs, entre un llarg 
etcètera, es veu molt compensat amb la satisfacció que sentim al 
veure l’evolució personal, professional i social de les persones que 
formen part del nostre Punt Òmnia.

Isabel Becerra, PÒ Sant Vicenç dels Horts
Al meu Punt hi ha entusiasme, frescor, qualitat humana i 
molta creativitat. Penso que l’aprenentatge
s’ha de acompanyar d’alegria, de joc i de renovació. Cada 
dimecres, després de l’accés lliure, un grup de gent gran 
acostuma a portar coses per esmorzar junts. Alguns que 
pateixen  soledat han trobat amics i persones de la 
residència de malalts mentals, que esta a prop nostre, 
s’afegeixen al grup.



16. GENT QUE “FA” LA XARXA

Noemí Espinosa Garrido,
 TÈCNICA Oficina de Dinamització Comunitària-ODC
És important treballar per tal que la millora de la qualitat, la 
projecció i la incidència social i comunitària del Projecte 
pugui traspassar i difondre’s a la Xarxa, convertint-la en un 
referent... Es tracta d’una comunitat de persones que 
faciliten la inclusió digital tenint les TIC com a instrument 
indispensable i que facilita, per la seva virtualitat i la seva 
manca de fronteres una oportunitat única de millorar dia a 
dia en el reconeixement del treball que es realitza a 
cadascun dels seus Punts Òmnia per part de les seves 
persones dinamitzadores... i això és el que intento treballar 
dia a dia!!!

Francis Zanuy Martin, 

AJUNTAMENT DE SABADELL

 PO VAPOR LLONCH

El projecte PO ens ha permès tenir en les nostres 
instal·lacions un espai únicament dedicat a combatre 
l’escletxat digital, on els participants puguin rebre, informació, 
orientació, formació, autoformació, possibilitat de fer un ús 
lliure del maquinari i recursos, espai on té cabuda tothom 
independentment dels seus coneixements inicials i de la seva 
situació laboral.

Francina Vilaseca LLorens, 

Casal Cívic Sant Vicenç dels Horts
PÒ Sant Vicenç dels Horts

El Punt Òmnia és un programa integrat en el funcionament 
diari del Casal Cívic, i això fa que persones que participen 
en altres activitats físiques puguin estar interessades en 
aprendre a fer funcionar un ordinador i llavors participin en 
aquest programa i altres persones que han sentit a parlar 
del Punt Òmnia i es preguntin, què és? i al participar 
després vegin que en el Casal si fan altres activitats i 
llavors participin d’elles. S’ha de dir que és un projecte 
dinàmic i molt ric i fa que la gent si senti molt agust i 
continuïn participant, li donen vida.



17. COMIATS i....FINS AVIAT!!!

“Han estat uns mesos intensos, he après molt de tots els 
dinamitzadors i m'ha agradat molt conèixer de primera mà el 
funcionament de cada un dels actors d'aquest projecte, que no 
són pocs!

Deixo de fer de TTO, però deixar el món de les TIC, de la 
dinamització i dels telecentres o punts TIC (és igual el nom) no 
és fàcil una vegada s'hi ha entrat, o sigui que segur que 

tornarem a coincidir moltes vegades...”

Ànims a tots, que la feina que esteu fent és molt important per a molta gent! 

Ens veiem per la xarxa!

18. NOVES PERSONES DINAMITZADORES i ...

Damaris Morte substitueix a Olívia Ortega en el PO CPS Francesc Palau del 
Prat de Llobregat perquè ha estat mare per primera vegada d’un nen, el Pau.

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

25 ANYS DE TETRIS

Des del PO d’Escodines de Manresa segueixen oferint en 
el seu bloc espais lúdics amb un component nostàlgic 
com ha estat aquest cop, la celebració del 25è 
aniversari del naixement del mític joc del TETRIS.

Qui ha nascut entre els 70 i els 80 i no s'ha enganxat 
mai al Tetris? 

Ara aquest joc celebra 25 anys. Va ser ideat per 
l'enginyer rus, Alexei Pajitnov, que en un dia d'eufòria 
va decidir passar l'estona creant un joc d'entreteniment 

per als seus amics. 

Així va néixer el "Tetris", un dels videojocs més populars de la història que avui dia 
encara enganxa jugadors d'arreu del món.

OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC 
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org

Telf. 93 474 74 74 Ext. 642 i 638

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

...i fins aquí la 4arta Circular Òmnia, esperem anar millorant a cada nou 
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 
comencem a treballar per la Cinquena edició !!!.

En el bloc del PO d’Escodines podeu accedir al joc en línia: tetris.

http://omniaescodines.blogspot.com/2009/06/25-anys-de-tetris.html

