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PRESENTACIÓ 
Arriba l’estiu a la Xarxa... 
 
Després de 7 mesos intensos de treball amb la posada en funcionament de l’ODC, les millores 
en el Portal, la Comunitat Òmnia, el Bloc “una finestra oberta a la Xarxa Òmnia”, la circular, la 
coordinació per vegueries, l’arribada dels i les TTO’s.... ara, és moment d’analitzar i fer balanç 
de la realitat actual i de com seguir millorant i treballant per a la qualitat del Projecte Òmnia. 
 
Durant aquests darrers mesos s’ha centrat l’acció en visualitzar i descobrir la vessant més 
humana i metodològica de la xarxa, ara han començat les Jornades de Treball entre persones 
dinamitzadores d’un mateix territori, un treball de proximitat per continuar millorant la gestió i 
projecció dels PO, l’anàlisi del seu funcionament, potenciar i projectar els tres eixos del 
projecte... per seguir creixent en l’any del 10è aniversari! 

Equip de Coordinació de la Xarxa Òmnia 
 

INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA (DGACO) 
 
EL PROJECTE ÒMNIA COL·LABORA AMB EL PLA  DIRECTOR D’INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA. 

 
La Secretaria d’Infància i Adolescència està en procés d’elaboració 
del Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya. 
 
La missió d’aquest Pla serà desenvolupar un sistema públic per a la 
planificació, ordenació i avaluació de les polítiques, actuacions i 
serveis a la infància i l’adolescència de Catalunya, que fomenti 
serveis inclusius, de qualitat i l’exercici dels seus drets. 

 

El Pla Director d’Infància i Adolescència recollirà totes les accions impulsades per la 
Generalitat de Catalunya adreçades a aquests col·lectius i que s’orienten a la consecució 
dels objectius establerts al mateix Pla. Entre aquestes accions hi constarà el projecte Òmnia.  
 

El fet que la Secretaria d’Infància i Adolescència-SIA hagi comptat amb la nostra participació és 
un reconeixement cap al projecte, un reconeixement com a projecte social, educatiu i com a 
estratègia d’inclusió. 
 

Al setembre reiniciarem el treball conjunt amb la Secretaria d’Infància i Adolescència i en 
properes circulars us farem extensibles els seus resultats. 
 
ENTREGA DE LES DADES PARTICIPACIÓ DEL 2N QUADRIMESTRE 2009 

 
A finals d’agost haurem exhaurit el 2n quadrimestre d’ enguany i aviat 
tocarà fer entrega de les dades de participació de cada Punt Òmnia. 
 

Previ a les vacances d’estiu, aprofitem aquesta circular per recordar-vos que el període 
d’entrega de les dades va de l’1 al 15 de setembre i que les heu de fer arribar al o a la TTO de 
referència que us correspongui. 
 

Les dades del primer quadrimestre ja han servit per col·laborar amb el Pla Director d’Infància i 
Adolescència de Catalunya del que us parlàvem en l’anterior apartat. 
 

Un cop més agraïm el vostre esforç en la millora de la recollida de les dades. 

http://www.slideshare.net/dixitgencat/pla-de-projecte-pdiac-1624412?src=embed


CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE DINAMITZACIÓ I EDUCACIÓ EN L'ÚS 
SOCIAL DE LES TIC.  
 
Després del descans d'agost es reprendrà la formació el dia 
2 de setembre amb el mòdul 6 del curs d'extensió 
universitària, Manteniment de sistemes II.  
 
Si et vas inscriure a aquest curs, recorda que pots confirmar 
la teva assistència a: oficina.tecnica@xarxa-omnia.org.
 
Més informació al web del Pla de Formació: http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/
 
OFICINA TÈCNICA-OT 

LS ÒMNIA EN DIRECTE 

urant els mesos d'estiu és un bon moment per investigar i 
nt! 

s recordem l'activitat/s plantejades per a aquests mesos d'estiu:  

egueix l'activitat de la xarxa a través del Twitter i emeteu en 

 vulgueu!! 

mnia en directe

 
E
 
D
relacionar-se i fer proves de noves eines per a treballar al Pu
 
U
 
S
directe les inauguracions de curs al setembre.  
Durant aquests mesos podem fer les proves que
 
Ò
Interessant oi? Comencem a fer-ho realitat!  

t i seguiment i ajuda a tots aquells que 

ÈCNICA OBERTA PER VACANCES! 

L’Oficina Tècnica s’encarregarà de fer el supor
estigueu interessats en participar, amb la col·laboració de l'Oficina de Dinamització 
Comunitària! 
 

'OFICINA TL
 

Com sempre, estarem també a la vostra disposició aquest mes d'agost, a través dels 

si esteu reflexionant al voltant de les accions i activitats de la propera temporada... 

mitjans habituals. Si feu vacances... esperem que les gaudiu molt. Si treballeu aquest 
mes... compteu amb nosaltres. 
 
I 
què tal si doneu un cop d’ull al nostre recull?  
http://blog.xarxa-omnia.org/activitatsomnia/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Els racons favorits d’Òmnia 
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EL DIA A DIA DE L’OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC 

ORNADES DE TREBALL DE LA XARXA ÒMNIA JULIOL 09’ 
 
J
Durant el mes de juliol, continuant el treball endegat el mes de juny, s’han desenvolupat 

l de 

er altre part, les jornades també estan servint per compartir i conèixer les noves eines de 
s 

ins un total de 8 jornades s’han desenvolupat i pel mes de setembre, està previst realitzar-ne 

ra fem un petit detall de com han anat les darreres jornades de treball: 

ORNADA DE TREBALL AL PUNT OMNIA DE RODA DE BARÀ-TARRAGONA 
mb el Carles 

nada molt enfocada a descobrir la Comunitat i els seus possibles 

d

ORNADA DE TREBALL AL PO DE L’HOSPITALET DE L’INFANT-TERRES DE L’EBRE 
 hi 

n els dinamitzadors es van poder conèixer, intercanviar quina 

s 
aporta el fet de estar e

ORNADA DE TREBALL AL BAIX LLOBREGAT 
van trobar a Marianao 5 persones 

 Sant 
na 

 durar la jornada es va tractar la nova 

el 
projecte.  

algunes propostes interessants de treball conjunt com ara, la necessitat de formació 

diferents jornades de treball amb persones dinamitzadores dels PO en clau de proximitat 
territorial i amb l’objectiu de fomentar les relacions, el suport i el coneixement mutu per ta
projectar el treball dels PO en el seu territori. 
 
P
dinamització de la Xarxa i familiaritzar-se amb elles per descobrir les seves potencialitats i le
facilitats que donen pel treball en xarxa. 
 
F
a Barcelona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Girona... per continuar la dinamització comunitària de 
la xarxa de PO. 
 
A
 
J

El divendres dia 3 de juliol es van trobar a Roda de Barà a
de Torredembarra, Ruben del Vendrell i la Sílvia i la Laia de Roda de 
Barà.  
Una jor
usos com a eina i com a suport a la feina de la persona dinamitzadora. 
També es va veure el bloc “una finestra oberta a la xarxa Òmnia”, les 
eines i recursos proposats amb el tasta’m, les activitats que es fan als 
’útil la visualització del punt a la xarxa.   

 
altres punts i com es 

J
El dimecres dia 15 de juliol es va celebrar una Jornada de Treball on
van assistir Fiorella de l’Hospitalet de l’Infant, Iolanda de Vandellòs, 
Lluïsa i Cristian d’Amposta, Jordi de Tortosa i la Patrícia de la 
Fatarella. 
Un espai o
es la seva realitat al Punt Òmnia i com desenvolupen la seva feina.  
Es va treballar el funcionament de la Comunitat i les diferents eines 
utilitzades a la xarxa Òmnia així com, la importància i el valor que en
n xarxa. 

 
J

Dimarts dia 29 de juliol es 
dinamitzadores del Baix Llobregat (Paula de Gavà, Isabel de
Vicenç dels Horts, Antonio de Santa Coloma de Cervelló, Azuce
de el Prat i Pep de Sant Boi).  
Durant les prop de 3 hores que va
acreditació  ACTIC, el Màster de Dinamtizació de la UOC, els diferents 
espais de participació en línia del projecte, el funcionament de la 
Comunitat Òmnia, i diverses reflexions sobre el dia a dia i l’estat d

Van sorgir 
en eines 2.0 i també, es va recalcar la importància de les trobades presencials, pactant una 
propera a la tornada de vacances. 
 
 



JORNADA DE TREBALL BARCELONA NORD  

El 9 de juliol ens vam trobar amb l'Elvira del PO Cerdanyola i la 

  

eix central de les trobades va ser una revisió de les accions i 
 

treball i les bases pe

l tercer eix de la trobada va ser l'anàlisi de la Comunitat Òmnia i les seves 
 Òmnia i el 

ORNADA DE TREBALL A LA CATALUNYA CENTRAL 

El dimarts 21 de juliol varem portar a terme les primeres jornades de 

vam 

els 11 dinamitzadors que son en total només en van faltar 2 ja que 

 

t a terme.  

articipants: Eva Martínez del PO de Berga, Alba Rodriguez del PO les Escodines de 

a, 

TROBADA BARCELONA 

ijous, 30 de juliol, ens vam trobar al Punt Òmnia JISH Arrels de 

de 

a intenció principal era disposar d'uns moments de  
u  parlar de 

ls 

 

Fadwa del PO Molins de Mataró i el  24 de juliol amb els Punts 
Òmnia de Badalona (Carlos del PO Salut Alta , Pascal del PO 
Sant Roc,  Carlos del PO Bufalà i Maurici del PO Montigalà).
 
L'
línies de treball de cada Punt Òmnia i establir les estratègies de
r iniciar l’acció en xarxa a cada territori.  

 
E
potencialitats i utilitats a l'hora de fomentar i millorar la identitat de la xarxa
treball territorial. 
 
J
 

treball de la Catalunya Central. A les 10 del matí, després d’unes 
quantes voltes per Manresa i alguns amb més sort que altres, ens 
anar reunint al Punt Òmnia d’Escodines.  
 
D

estan de vacances.  Per Núria, la TTO de Catalunya Central, va ser emocionant el fet 
de poder conèixer i veure’s personalment però, sobretot va ser emocionant veure com
compartíem i com, en definitiva, uns aprenien dels altres.  
Ara només falta que tot allò que es va parlar es vagi portan
 
P
Manresa, Alicia Garcia del PO del Xup de Manresa, Aran del PO la Balconada de 
Manresa, Gemma Chalé del PO d’Igualada, Raquel Mignorance del PO de Solson
l’Abel Collada del PO de Manlleu, l’Enric Torres del Po Palau Bojons de Vic i Núria 
Perpinyà Tècnica Territorial d’Òmnia.  

 
 A JIHS ARRELS-

 
D
L'Hospitalet amb Mila i Roberto del JIS, Olga d’Akwaba, 
Sandra PO Sant Llorenç, Cesca PO Espronceda i Dolors 
Vapor Llonch.  
 
L
na llarg període sense poder gaudir d'aquests espais itrobada després d'

temes d'actualitat del projecte com l'ACTIC, la reestructuració de l'equip de l'ODC, e
espais de participació Òmnia, la formació oficial del projecte i alguns punts més que 
van sorgir a la terrasseta de l'entitat, un espai fantàstic per retrobar-nos entre 
companys. 

 
 
 



LES EINES DE DINAMITZACIÓ VAN FENT LA SEVA FEINA... 
 
Es moment de valorar o oferir dades quantitatives i qualitatives del que ha estat el 
funcionament de les diferents eines de dinamització durant la primera part de l’any. 
 
LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ  
 

Canal de comunicació directe per fer consultes i peticions als 
diferents membres del projecte, ha estat utilitzada des del 1 

de febrer fins el 27 de juliol per 41 persones que ha generat un total de 65 missatges 
els quals han rebut una quantitat de 79 respostes.   
 
Tenint present que en el mateix període de l’any passat la llista només va tenir un 
tràfic de 19 missatges emesos, això significa un increment del 342%. 
 
La llista s’ha utilitzat per fer compartir temàtiques variades de les quals destaquem: 
compartir convocatòries de subvencions, recursos, butlletins, formació, blocs, 
aplicacions web 2.0, difusió de jornades, material per a persones amb dependència, 
seguretat a Internet, antivirus, jocs en xarxa, “tasta’m”,... 
 
BLOC “UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA” 
 

Després de mig any de funcionament el bloc de l'ODC es consolida 
com "una finestra oberta al projecte Òmnia". 
Un espai obert a tothom que vulgui conèixer què és la xarxa Òmnia i 
la seva metodologia de treball, on compartir els projectes i les 
estratègies dels punts a través de la veu dels seu protagonistes: 

reflexions de responsables i persones dinamitzadores, usuaris dels punts, tallers, 
metodologies, experiències de participació comunitària, espais en línia, recursos com el 
Tasta'm, bones pràctiques...  
 
Tot això publicat a 37 articles classificats en 10 categories i fent servir 58 etiquetes, 
amb 143 imatges, perquè volem visualitzar les persones, els espais, els entorns, volem 
que tothom pugui treure el cap i veure a través d’aquesta finestra a la xarxa Òmnia tot 
el que fem i farem. 
 
Referent a dades més quantitatives amb un final qualitatiu, en aquest període de 
temps el bloc ha estat consultat per un total de 1.434 persones que ha vist 11.196 
vegades les 37 pàgines actuals i, el que té més rellevància, és les 1.100 sindicacions o 
el que és el mateix, 1.100 persones segueixen permanentment el treball metodològic 
de la Xarxa Òmnia. http://blog.xarxa-omnia.org/odc  

 

* Els racons favorits d’Òmnia 

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


CIRCULAR D’INFORMACIÓ DE LA XARXA ÒMNIA 
Quan estigueu llegint la present circular hauran estat 5 les edicions 
publicades amb el repte de fer arribar el Projecte Òmnia a les diferents 
persones implicades i divulgar el treball del dia a dia de la Xarxa. 
 
S’han fet arribar les propostes de l’OT, informacions de la DGAC, el treball 
metodològic de l’ODC... 
 
Això ha significat un total de 42 pàgines publicades on hem compartit les 
reflexions de 10 persones responsables i 26 dinamitzadores, conèixer 19 
persones a través de la “ciutadania Òmnia”, donat la benvinguda a 19 
persones dinamitzadores noves,...i 38 propostes en la secció “Està Molt 

Bé”. 
 
I destaquem aquest darrer apartat perquè ha estat una font inesgotable d’idees, recursos, 
bones pràctiques, projectes... que poden oferir nous reptes i coneixements a tota la Xarxa. 
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/circular-omnia  
 
COMUNITAT ÒMNIA 

 
Fa una mica més de 2 mesos que es va engegar la 
Comunitat Òmnia amb el repte d’oferir un espai de treball i 
relació per els professionals de la xarxa Òmnia de 
Catalunya.  
Pràcticament acaba de néixer però ja compta amb 125 

membres, 75 debats als seus fòrums, 29 esdeveniments anunciats i 99 entrades als blocs... 
però el més important no són aquestes xifres sinó el que pot arribar a ser com el reflex de 
l’experiència d’una comunitat de professionals que porten 10 anys promovent una societat 
més igualitària a través del treball amb les TIC. Aquesta potencialitat necessitarà temps per 
plasmar-se però ja ens hem posat a treballar-hi a través de les jornades de treball de 
persones dinamitzadores. 
Però si entrem ara en les dades quantitatives, des del dia 15 de maig de la seva posada en 
funcionament, la comunitat ha tingut 873 usuaris que han fet 3146 visites consultant 
20.117 pàgines... i Firefox, és el navegador preferit amb un 79.78% d’utilització per part 
dels usuaris. 

 
No obstant, hi ha una dada més interessant com que el 45’6% dels membres han participat 
en alguns dels espais de la comunitat, molt lluny del 10% que es parlava a les jornades de 
Gestió del Coneixement del mes de maig de 09 on destacaven que el 90% dels membres 
d’una comunitat eren observadors, “lurkers”. 
 
Finalment, destaquem que a la Comunitat hi ha actualment un 79’55% dels PO 
presents una xifra que esperem s’aproximi al 100% en els propers mesos malgrat 
que la realitat d’alguns PO fa inviable la seva participació. 
http://comunitatomnia.ning.com 

http://blog.xarxa-omnia.org/odc/circular-omnia
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/vi-seminari-especialitzat-en
http://comunitatomnia.ning.com/


ESTÀ MOLT BÉ 
 
EL PO SALUT ALTA CREA LA SEVA COMPTE DE TWITTER DE LA SALUT

Per tal de que els seus usuaris i usuàries estiguin al corrent de tot el 
que fan, han creat aquest espai virtual de “micro blogging”.  
D’aquesta manera, s’afegeixen a la iniciativa proposada de les 
retransmissions en directe d’alguns tallers portats a terme durant el 
mes de juliol quan donaven l’avís mitjançant el Twitter de la Salut.  
http://lasalut.wordpress.com/ i http://twitter.com/Salut_alta
 

AMB ELS PORTÀTILS AL PO BUFALÀ: PORTA’T IL PC 
Interessant activitat on convidaven a les seves 
persones usuàries a portar el seu portàtil al PO per 
configurar-lo amb programari lliure i per clarificar 
dubtes sobre el seu funcionament o peculiaritats. 
 
També li donàvem dinamisme a l’activitat, sortint a la 
plaça amb els portàtils per gaudir de l’estiu ! 
http://puntomniabufala.blogspot.com

 
TALLER DE FOTOGRAFIA DEL PO DE BLANES 

Coneixement de l’entorn a través d’un taller de 
fotografia, combinat amb una sortida fotogràfica i 
el posterior tractament d’imatges. 
Els participants al taller de fotografia del PO de 
Blanes, van realitzar el dia 23 de juliol una 
sortida fotogràfica per retratar els focs de Blanes. 
Es van reunir a les 9 del vespre al moll de Blanes 

per sopar plegats (entrepà o carmanyola)  i gaudir i retratar l’espectacle.  
http://omnia-blanes.blogspot.com/

 
VALORACIÓ ACTIVITATS D’ESTIU DEL PO EUDALD GRAELLS DE RIPOLL 

L’Òmnia al carrer ha estat un èxit.  
S’han vingut a connectar persones que mai utilitzen el punt i, per 
altre banda, estiuejants que passen les vacances a Ripoll o entorn.  
Un dels objectius que ens proposàvem era el de promocionar i fer 
difusió del punt Òmnia i aquest s’ha complert amb escreix.  
 
Observació d’estrelles.  
Tot i que el temps no ens va deixar veure els estels vam poder 
treballar i aprendre el funcionament del programa Stellarium. 

Algunes persones que s’havien apuntat es van desdir a última hora degut a la pluja que 
queia. Tot i així varen venir unes 30 persones disposades a veure el cel a través de la 
pantalla de l’ordinador. L’explicació i demostració que ens van fer els membres de 
l’associació Astronòmica d’Osona  ve resultar interessant i profitosa. 
http://omniaeudaldgraells.blogspot.com

 
RESUM DEL CURS DEL PO Igualada 

A punt d’agafar vacances la Gemma, la dinamitzadora del PO, ha preparat 
un vídeo de record per a les seves persones usuàries com a mostra del que 
fan i com ha anat els cursos i la participació fins ara.  
http://omniaig.wordpress.com/

 
 

http://twitter.com/Salut_alta
http://lasalut.wordpress.com/
http://twitter.com/Salut_alta
http://puntomniabufala.blogspot.com/
http://omnia-blanes.blogspot.com/
http://omniaeudaldgraells.blogspot.com/
http://omniaig.wordpress.com/


PROVA PILOT DE DONES EN XARXA AL PUNT OMNIA DE CAMPCLAR  
Durant una setmana l’Associació de Dones en Xarxa www.donesenxarxa.cat ha 
fet tallers de 2 hores on les dones de cultura gitana de Campclar han pogut 
connectar-se a Internet, fer recerques, descarregar fotografies i enviar correus.  
Es una iniciativa que va sorgir conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona. 
 

TEBTV EN DIRECTE.  
DIMARTS 28 de juliol a les 12 hores va tenir lloc l’activitat 
“Connecta't al bloc de Casalnet09” (blog.ravalnet.org/casalnet09) 
Emissió de televisió en directe per Internet dels i les joves del CASALNET 
09.  
Magazine informatiu a on es tractaran diverses temàtiques treballades 
durant tot el casal.  

El programa és pro produït i realitzat per els i les joves del Casalnet09. 
 

CURS D’ESTIU AL PO DE LA SEU 
Conjuntament amb la Regidoria d'Educació i dins del projecte del 
Plans Educatius d'Entorn hem programat un curs  d'estiu per a 
pares i mares amb fills escolaritzats en edat d'escola bressol, primària 
i secundària. 
Va ser una demanda de les AMPES de La Seu i a més, de cara el curs 
vinent tenen previst continuar fent diferents tallers dins de les TIC. 
El curs té una demandaestà ple; http://blog.xarxa-omnia.org/laseu  

 

LA XARXA ÒMNIA EN EL DIARI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
En el número 58 podem trobar un article que fa referència al treball que 
desenvolupa la FCE  en el servei de l’Oficina de Dinamització Comunitària-ODC i 
l’acció desenvolupada amb la posada en funcionament de diferents espais de 
dinamització i participació a la Xarxa. Podeu consultar la notícia a: 
http://public.esplai.org/canal/repositori/file/Diari%2058/012.pdf  

 

EL RACONS FAVORITS DE LA XARXA... 
 

Aprofitant que s’acostaven molt bons moments per gaudir de la temporada d’estiu, des de 
la Oficina de Dinamització Comunitària Òmnia us hem proposat “fer xarxa” aprofitant i 
gaudint de tots els espais on Òmnia està present en la nostra geografia catalana!!  
 

Així, Antonio Collado del PO Santa Coloma de Cervelló, Dulce Sorolla i Àlex Gonzàlez 
del PO ADSIS, Núria Perpinyà TTO de Girona i Catalunya Central, Enric Torras del PO 
Palau Bojons de Vic, Wafa Marsi del PO Ripoll-60, José Navarro del PO de Blanes, 
Miriam Garcia TTO del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Gabriel González TTO del 
Baix Llobregat, Maurici Jaumandreu del PO Montigalà a Badalona i Anna Rosinés Pons 
TTO de Barcelona ens han mostrat els seus espais favorits i d’aquesta manera han 
evidenciat la diversitat i riquesa turística d’Òmnia!! 
 

Destaquem les propostes de Roser López del PO Centcelles i Ester Collado del PO de la 
Seu d’Urgell, que ho han fet amb la participació de les seves persones usuàries. 
Aquí us deixem una mostra de les fotografies, per veure-les totes…  

Espais favorits Òmnia / Espais favorits gent de la Seu
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PERSONES QUE M

 
 

 
 

 

 
PERSONES QUE FA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUEN LA XARXA 

 

 

 

Marc Pascual Ruiz 
PÒ Casal dels Infants del Raval a Barcelona. 
“Es genial veure com les persones aprenen i se senten feliços dels 
progressos que mica a mica van fent, tot i els dubtes i les pors que 
tenen al començar.  
Donar-los suport, escoltar les seves necessitats, i interessos fa possible 
que en el seu dia a dia puguin oblidar durant uns moments les 
circumstàncies personals de cadascun d’ells.” 
 
 
 
 
 

N 
Sandra Pérez García 
PÒ Sant Llorenç de Terrassa 
“...trobo que és una feina que es practica molt l’autocrítica i on has 
d’estar bastant pendent del que passa al barri i a la gent, perquè 
dependrà bastant d’això el funcionament del Punt i els tallers que es 
portaran a terme”. 
Jordi Rodríguez Soler 
PÒ Associació de Veïns Campclar a Tarragona 
“La diversitat d’experiències que acumules, i que la gent 
t’explica, les histories personals de cadascú i com han arribat 
ha unir-se gent tan variada”. 
 

 

 

 

Enric Torras i Bonvehí 
PÒ Palau Bojons Vic 
“...Primer de tot la multiculturalitat i multigeneracionalitat integrades. Això a 
la pràctica acaba essent un punt de trobada per trencar tabús, fer a les 
persones més cíviques i autogestores del seu temps en el cas de la 
informàtica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA XARXA 
Rafael Fernandez Mellado 
AVV Josep Torregassa, PO Solsona 
Des de siempre nuestro barrio ha sido un entorno dentro de la ciudad de 
Solsona poco conocido y bastante apartado de la resta del territorio, la 
obertura del PO Solsona ha facilitado la comunicación y el conocimiento 
del barrio a la resta de la población de Solsona. 
Mucha gente pregunta por la Omnia, se acerca, y se animan a participar. 
La gente está muy contenta y satisfecha con el trabajo que se hace en el 
Punto Omnia.
David Moliner Gámez 
PÒ CIJ Mowgli  
“...Un treball dinàmic i enriquidor on els usuaris aprenen 
del dinamitzador a veure les noves tecnologies com un 
mitjà i no com la finalitat. I a la vegada el dinamitzador 
s'enriqueix de les vivències i de l'experiència dels usuaris..” 



CIUTADANIA ÒMNIA 
“Soy Vicenç Pascual y para mi el Punto Òmnia és un aliciente 
muy grande que me ha servido para conocer muchas cosas que 
nunca me imaginé que pudiera llegar a dominar. Gracias al 
dinamizador he vuelto a tener ilusión por aprender cosas. Hoy en 
día no sabría vivir sin un ordenador ya que aparte de las 
actividades que realizamos en el Punto, en casa también lo utilizo 
mucho para organizar fotos, traducir textos, escuchar música, 

comunicarme con amigos y muchas cosas más”. 
Punt Òmnia de Sant Josep Obrer, Reus 

Si voleu saber més... Gent de l’Òmnia
 
ESPAI DE RECURSOS “TASTA’M” 

Donem la benvinguda a l’estiu i les vacances amb música! 
Al nou Tasta’m estiuenc del bloc de l’ODC us hem seleccionat un 
conjunt d’eines en línia per crear les vostres pròpies composicions 
musicals. 
Totes funcionen amb qualsevol sistema operatiu actual i s’afegeixen al 
llistat de recursos musicals que ja es van publicar al portal de la Xarxa 

Òmnia http://blog.xarxa-omnia.org/musica/
A veure aquestes composicions! 

 

SEGUEIX OBERT EL TERMINI PER VOTAR EN ELS PREMIS BLOCS DE CATALUNYA 

Ja són més de 8000 els vots que s’han realitzat a la 2ona e
dels 

dició 
PREMIS BLOCS CATALUNYA 09’ on s’han presentat un 

total 603 BLOCS distribuïts en 8 categories diferents.  

“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: 
http://www.stic.cat/premisblocs/index.php?option=com_php&Itemid=58&categoria=40&i
d=175  teniu temps fins el 10 de setembre,..assolir arribar a la final només és un clic !! 
 

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CURSOS PER PART DE L’EQUIP DE L’ODC 
 
Al llarg del mes de juliol, l'equip de l'ODC ha participat en diferents jornades vinculades 
al món de l'e-inclusió. Us deixem un llistat amb els raports que es van fer en el seu dia 
sobre cada experiència. 
 

7 de juliol: VII seminari especialitzat en gestió del coneixement (nous entorns personals d'aprenen
13 de juliol: 

tatge). 
cibernarium10 anys de 

16 de juliol: Competències digitals, coneixements, habilitats i actituds per a la societat xarxa. 
17 de juliol: Summer Camp Garrotxa. Volcànica.
 
L’ODC AL VOSTRE SERVEI DURANT L’ESTIU!!! 

E DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC QUADRE D’ATENCIÓ DEL SERVEI DE L’OFICINA D

AGOST SETEMBRE 
10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 3 4 5 6 7 24 25 26 27 28  31 1 2 3 4  7 8 9 10 

NOE NÚRIA GABRI MÍRIAM GABR ANNA I 
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http://www.stic.cat/premisblocs/index.php?option=com_php&Itemid=58&categoria=40&id=175
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http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/activitats/Copia_de_index.jsp
http://comunitatomnia.ning.com/profiles/blogs/reflexions-sobre-el-curs-de


COMIATS i....FINS AVIAT!!! 
Hola companys/es, avui tinc una noticia que donar-vos. Tantes vegades 

s, hores i no he tingut temps ni d’acomiadar-me. 

 

m 
l a 

 
 t per 

s 

ue no estigui dono la meva 

a de vosaltres.  

PER ACABAR DE MANERA DIFERENT “LES TEVES RECEPTES DE CUINA A INTERNET” 

hem llegit la marxa d'un/a company/a que quasi ni m'ho crec que me 
esta passant a mi ara.  
Ha estat una cosa de die
Quan llegia la tristor dels altres no entenia la seva magnitud però en 
aquests moments la sento dintre el cor. Marxo contenta perquè és una
bona oportunitat per a mi, però és la primera vegada que marxo d'una 
feina deixant a tanta gent meravellosa com heu estat tots vosaltres.  
Agraeixo haver tingut com a company i amic a Jordi Rodriguez que ha 
estat sempre al meu costat tant per problemes tècnics, professionals co
per les coses positives que hem compartit. Una dedicació molt especia
la Roser una gran companya i amiga i a tots vosaltres i sobretot tinc
un bon suport pels Òmnia (com jo sempre deia) i que ve representa

una gran persona que es preocupa de veritat del projecte i els integrants, la nostra TTO 
Míriam.  
La veritat és que tinc que agrair a tanta gent a tots els companys/es trobats en cursos, en la 

l'alegria de que hi ha

web, el personal del TEB, Gabri, sou tots i cada un de vosaltres. He aprés moltíssim en aquest
19 mesos i us encoratjo a continuar amb aquesta bonica feina que fem i de la que més gent de 
la que creiem està al dia del que fem i ho agraeix de veritat.  
Així doncs us transmeto molta alegria i ganes de fer i encara q
paraula de continuar amb vosaltres encara que no hi sigui present.  
Us desitjo un bon estiu i us envio una fortíssima abraçada a cada un/
Concepció Ortuño Barrera, Òmnia del Centre Cívic Torreforta 

 

Jordi Barreda, dinamitzador del PO Riudoms, 
recomana la web www.Receptes.org per a totes a
persones que els agrada els blogs i les xarxes socials: 
 

“Es tracta d'una xarxa social de cuina on els usuaris 
poden crear el seu propi blog de receptes d'una form
molt senzilla. 
 

Per a registrar
una forma molt intuïtiva. 

L'aplicació permet la interactivitat amb altres usuaris m
potenciant això l'aspecte de xarxa social. 
 

La web està especialment pensada per a u
telecentres, i suposa una forma entenedora d'introduir-se en el món del blogs i les 
xarxes socials amb un nexe comú, com son les receptes de cuina”. 
 

 

quelles 

a 

-se només cal tenir correu electrònic i la 
'

itjançant missatges, fotos, etc. 

suaris amb nivells similars als que tenim als 

OFICINA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-ODC  

gestió de les receptes es fa d

...i fins aquí la 5ena 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 a la Sisena edició......BON ESTIU !!!. 

 

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

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

http://www.receptes.org/

