
10 anys fent ÒMNIA 1999—2009!

Circular d’informació de la Xarxa Òmnia                                       núm 06/09

La Xarxa entra de ple en el darrer quadrimestre de l’any, tot desenvolupant les diferents 
jornades de treball de persones dinamitzadores distribuïdes pel territori amb l’objectiu de 
seguir sumant per la millora en l’acció dels Punts Òmnia.

I l’anunci d’una nova jornada Òmnia amb el bagatge de 10 anys estenent el projecte pel 
territori català, representa un punt d’inflexió per seguir sumant no només anys, sinó reptes 
i donar noves dimensions al projecte.

Per la seva part, la circular segueix oferint el dia a dia de la xarxa i, sobretot, la visió més 
metodològica del treball que es desenvolupa en els PO, en aquest sentit, destaquem 
l’agradable desbordament d’informació i propostes que arriben, la qual cosa mostra la ri-
quesa i qualitat de la xarxa.

Seguim “fent” Òmnia!!!
Equip de Coordinació Òmnia

INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA -DGACO

1. Canvis en l’equip tècnic de la Direcció General d’Acció Comunitària

Fa pocs dies s’ha incorporat una nova persona al nostre equip,  en 
substitució de la Mercè Pedrosa que, des del mes d’agost ja no treballa 
amb nosaltres. 

Per tant, l’equip està format per tres persones: la Marta Jové, Cap de la Secció de progra-
mació i avaluació de programes, la Sònia Castro, tècnica i la nova companya, també tècni-
ca, la Mª Dolors Pedrós.

2. JORNADA 10 ANYS D’ÒMNIA

 El proper 26 de novembre es durà a terme la jornada anual del Projecte 
Òmnia. 

Com a novetat, enguany, a més a més de comptar amb la participació de 
les persones dinamitzadores dels punts Òmnia i altres punts TIC, es convidarà també a les 
entitats gestores dels Punts Òmnia.

En aquests moments l’equip de coordinació Òmnia format pels tècnics i tècniques de les 
dues oficines i de la Direcció General d’Acció Comunitària, estem treballant en els contin-
guts de la jornada de la que anireu tenint notícies.

Ens veiem a la jornada!



4. CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Durant el mes de setembre s'ha estat duent a terme la formació de 
Manteniment de sistemes II i ara al mes d’octubre començarà 
(els dies 2 i els 5 divendres següents) el Mòdul 8 de Creació Digital 
II.

D’altra banda, durant aquest mes recollirem la confirmació 
d’assistència d’aquells que us vau inscriure al següent mòdul de Ges-

tió de projectes educatius.

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/

5. AMPLIACIÓ DE MEMÒRIA A 43 PUNTS ÒMNIA

Durant els pròxims dies, una empresa especialitzada en el subministrament de material in-
formàtic realitzarà la ampliació de memòria RAM dels 43 Punts Òmnia que es van 
crear amb la convocatòria de l'any 1999. Amb aquesta ampliació, es pre-
tén millorar la capacitat tècnica dels Punts Òmnia i així, que aquests puguin 
donar un millor servei als usuaris i a la societat en general. Els ordinadors que 
seran objectes d'aquesta ampliació són la renovació HP DC 7100 i la HP DC 
5100. Actualment, el model HP DC 7100 disposava de 256 MB de memòria 
RAM i el model HP DC 5100, 512 MB de memòria RAM. Un cop realitzada 
l'ampliació, aquests equips tindran 1 GB més de memòria RAM i per tant podran ser més 
utilitzats per veure o realitzar continguts multimèdia o per treballs en general. 

6. FORMACIÓ INICIAL

Al llarg de les properes setmanes s’està duent a terme la part 
virtual de la Formació Inicial que va començar el passat di-
marts dia 22 de setembre. La formació virtual s'està desenvolu-
pant a través de la plataforma Moodle de Xarxa Òmnia i per-
metrà profunditzar en els temes tractats durant la sessió pre-
sencial.

La jornada formativa va tenir lloc a la seu de l'Oficina Tècnica i es va desenvolupar amb 
èxit, atenent sobretot a l’intercanvi d’impressions i experiències entre les persones dinamit-
zadores i a la revisió dels puntals i la filosofia del projecte Òmnia. 

Va ser un bon moment per a conèixer en persona a diferents agents de la xarxa que treba-
llarem plegats per a aquest projecte d'ara endavant. 

3. ENTREGA DE LES DADES DE PARTICIPACIÓ DEL 2ON QUADRIMESTRE 2009
Després de la recollida, durant el mes de setembre, de les dades de participació d’aquest

2on quadrimestre 09, dels 121 Punts Òmnia que actualment 
conformen la Xarxa, hem pogut obtenir les dades de 84 Punts
Òmnia que representa el 69,42% de la seva globalitat.

Agraïm molt l’esforç de les persones dinamitzadores que les han presentat i re-
cordem que és important poder comptar amb les mateixes perquè faciliten una informació 
clau en l’impacte de l’activitat del Punt Òmnia a nivell territorial. 
Les dades del primer quadrimestre han estat implicades en el treball estratègic que s’esta
realitzant amb el Pla director de la infancia i l’adolescència!!

http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-8-edicio-digital-ii
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-8-edicio-digital-ii
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-3-gestio-de-projectes-educatius
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/pla-destudis/edicio-20082009/modul-3-gestio-de-projectes-educatius


OFICINA TÈCNICA—OT

7. APRENEM? 

Aprendre ens fa més grans i sempre és bon moment per fer-
ho!
La Xarxa Òmnia us proposa un recull d'activitats en línia que 
us ajudaran a dissenyar algunes de les vostres sessions al Punt 
Òmnia: dinàmiques per a la ment, el cos, l’enginy, la creativi-
tat… Què us sembla?

Si coneixeu altres activitats que us agradaria compartir o si vo-
leu ensenyar-nos el que heu aprés… Deixeu els vostres comentaris o envieu-nos la vostra 
proposta a oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
Compartirem els uns amb els altres i aprendrem junts! 
http://blog.xarxa-omnia.org/aprenem/

9. ELS ÒMNIA EN DIRECTE

Aquest estiu us vam presentar 2 eines que segueixen en marxa a la vostra disposició i que 
us convidem a que proveu i gaudiu. 

D'una banda cada cop hi ha més Punts Òmnia connectats via TWITTER, 
seguiu l'usuari: xarxaomnia

D'altra banda teniu al vostre abast fer servir el canal XarxaÒmnia 
per a fer retransmissions en directe de qualsevol esdeveniment que 
tingui lloc al vostre punt i que us animem a compartir amb la resta 
dels punts. Trobareu més informació a: Òmnia en directe

Interessant oi? Comencem a fer-ho realitat! 

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

8. L’ÀLBUM DEL TEMPS

Al novembre celebrem els 10 anys d’Òmnia i ens ha vingut la nostàlgia 
dels vells temps. 
Us en recordeu de com éreu fa uns anys? Alguna vegada heu mirat àl-
bums antics i heu somrigut de veure-us amb un pentinat o un vestit que 
fa temps no porteu? 
Us proposem un viatge en el temps a través del lloc web Yearbookyo-
urself, on podem posar imatges nostres en fotos antigues. 

Esperem les vostres al nostre Àlbum del temps dels Òmnia 
Si necessiteu ajuda reviseu el tutorial. 
http://xarxa-omnia.org/en/node/5094

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

10. NOVES PERSONES DINAMITZADORES...

A Mowgli, arriba el Víctor Garrido, a Eixida, entra Alejandro de la Torre Guevara, al 
PO Arrahona de Sabadell es torna a incorporar la Laia García Cuello després de la 
seva baixa per maternitat, al PO Pubilla Cases entra Lola Sirre,  José Carlos Aguilar 
Romero al PO Barberà, la Tamara Ruiz Pascual al PO Torreforta, la Magda Marzo 
Freixa torna al PO Vandellòs, Marisol Ignacio Rabazo al PO Riuclar, Jèssica Benito 

al PO de Can Genís de Palafrugell i Joan Carles Aumatell al PO Palau Bojons de Vic... a totes 
elles i ells els hi donem la benvinguda i estem a la seva disposició per fer més fàcil la seva 
incorporació al projecte ;-)

http://www.yearbookyourself.com/
http://www.yearbookyourself.com/
http://blog.xarxa-omnia.org/album-del-temps/album/
http://blog.xarxa-omnia.org/album-del-temps/tutorial/
http://blog.xarxa-omnia.org/endirecte/


11. JORNADES DE TREBALL DE LA XARXA ÒMNIA OCTUBRE’09

Des de l’equip de l’ODC s’estan organitzant unes noves jornades per 
fomentar la relació i el treball en xarxa de les persones dinamitzadores 
per proximitat territorial.

Fins a data d’avui han estat realitzades el dimarts 6 d’octubre al Bar-
celonès Nord, el dimecres 7 d’octubre a Mataró, el divendres dia 9 
a Valls, dimarts 13 al Barcelonès Nord i Girona, ....

Ara l’equip de TTO’s treballa en l’organització de les trobades a Llei-
da, Alt Pirineu, Vallès Occidental i Oriental, Barcelona, Baix Llo-

bregat, Barcelonès Sud i Catalunya Central.

13. BLOC “UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA”

...i no va poder ser però el fet de ser finalista dels Premis Blocs de Ca-
talunya 09, ja va ser un gran premi per un bloc que només té 7 mesos 
de vida. 

Viure la festa dels blocs a casa nostra, compartir aquest moment i com-
provar la projecció i la rellevància que van agafant els blocs com eina 
de comunicació, divulgació, compartir experiències... ens omplen 
d’optimisme de cara al futur. 

Teniu una entrada al bloc reflexionant sobre tot aquest tema.

I com el bloc no s’atura en les darreres setmanes segueix donant a conèixer els racons de la xarxa o 
reflexions com El Valor afegit de ser Òmnia,  El treball comunitari des del Punt Pla del Remei de Vic, 
La cuina a la Xarxa des del Punt Òmnia Riudoms, La Festa dels Blocs de Catalunya 09…”una finestra 
oberta a la Xarxa Òmnia” va ser-hi ;-) o dos nous Tasta’m : complements per a Firefox i llibres de 
fotografies tot ho podeu trobar a:
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

12. JORNADA DE TREBALL AL PUNT ÒMNIA CENTRE CIVIC ONYAR DE GIRONA

El dia 13 d’octubre es van trobar les persones dinamitzadores gironi-
nes al Punt Òmnia del Centre Cívic Onyar, a la ciutat de Girona.

Van assistir Wafa Marsi de Ripoll 60, Xevi Gorro del Centre Cívic Bon 
Pastor, José Navarro del Casal Cívic Blanes, Pilar Vila de la Jonque-
ra, Xevi Felip del Centre Cívic Onyar de Girona, Èrika Arrieta de 
l’hotel Entitats les Bernardes de Salt i Núria Perpinyà com a TTO i dina 
de Ripoll Eudald Graells. 

Una jornada molt enfocada a compartir i resoldre els dubtes que genera l’acreditació ac-
TIC, a repassar les eines virtuals de dinamització i comunicació com són la Comunitat, el 
bloc i la circular i els usos que els hi poden donar com a suport a la feina de la persona di-
namitzadora.

14. COMUNITAT ÒMNIA

Continuem creixent!
La Comunitat Òmnia ha rebut 1362 visites al llarg del darrer 
mes, i creiem que hauríem d’estar orgullosos. Cada vegada 
sou més les persones dinamitzadores que compartiu dubtes, 
experiència i reflexions en aquest espai virtual que va néixer 

amb l'objectiu de ser un punt de trobada professional, de creació de coneixement i 
sobretot de contacte diari permanent entre les persones que porten endavant el projecte. 
Actualment hi ha 15 temes oberts al fòrum amb temes com l'acTIC, la Grip A, la protec-
ció de dades, dubtes de programari... i altres temes que sorgeixen en el dia a dia de la 
nostra feina i pels quals no tenim resposta. Afortunadament hi ha més de 100 persones 
que ens podem ajudar i donar suport entre nosaltres... i sembla que ho estem fent!

http://www.premisblocs.cat/
http://www.premisblocs.cat/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/10/06/la-festa-dels-blocs-de-catalunya-09/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/09/18/el-valor-afegit-de-ser-omnia/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/09/29/el-treball-comunitari-des-del-punt-pla-del-remei-de-vic/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/09/23/la-cuina-a-la-xarxa-des-del-punt-omnia-riudoms/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/10/06/la-festa-dels-blocs-de-catalunya-09/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/10/06/la-festa-dels-blocs-de-catalunya-09/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/10/04/tastam-complements-per-a-firefox/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/09/21/nou-tastam-llibres-de-fotografies/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/09/21/nou-tastam-llibres-de-fotografies/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc


15. ESTÀ MOLT BÉ

15.1. TALLER D’INFORMÀTICA PER A COMERCIANTS 
A partir del mes d’octubre, el Punt Òmnia Bufalà donarà resposta 
a la demanda d’alguns/es comerciants del barri per adquirir uns co-
neixements bàsics sobre ofimàtica (fulls de càlcul per autogestionar 
la comptabilitat, processadors de textos, eines per a fer difusió...) i 
internet (correu electrònic, cercadors...) que els siguin útils per al 
seus negocis. Es tracta d’una taller setmanal (els divendres) d’una 
hora de durada. http://puntomniabufala.blogspot.com

15.2. TALLER DE ROBÒTICA

Des del Punt Òmnia de la Fundació Marianao han iniciat aquest 
curs un projecte molt ambiciós en l'àmbit del treball en les TIC. 
Entre altres projectes hem iniciat un taller de robòtica per ara 
amb 3 instituts del barri, i més endavant obert a tots els usuaris 
que s'hi vulguin apuntar. El taller es realitza amb els materials 
del paquet educatiu LEGO Mindstorms que permet introduir-se 
en el món de la robòtica treballant habilitats de planificació i 
muntatge i competències de pensament lògic i programació com-
putacional. Esperem poder desenvolupar en aquesta línia moltes 
més activitats per petits i grans per fer arribar la tecnologia a 
tothom de forma amena i divertida i despertar la curiositat de les ments inquietes."

15.3. EL PO DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ PARTICIPA EN EL PROJECTE PER A 
INFANTS i ADOLESCENTS: "LA KLAU"

Ja són aquí, ja han arribat els nens de la Klau. Dos grups: mitjans i 
grans. Plens d’energia (com sempre). Per començar el primer dia hem 
treballat en un mur Virtual que es diu doodlewall, podeu veure aquesta 
adreça d’Internet http://doodlewall.com/. I juguem on line a la web 
www.platago.com. Crearem un video divertit amb la nostra cara a la web 
de fun facer, etc… ens esperen activitats divertides, eh!  que els 
nens  s’ho han guanyat  ja que han acabat de fer els deures…http://
www.santacolomadecervello.cat/serveis/html/klau.htm

15.4. NOVES E-CIRCULARS ALS PO MARIANAO I CASA CARITAT DE VALLS

Visibilitzar el treball que es desenvolupa, la gestió i les accions que es 
porten a terme fan emprendre noves formes de comunicar-se amb 
l’entorn més immediat. 

Així la fidelització de la informació amb les persones usuàries i afins al 
PO a través del sistema d’e-circulars consolida i projecta el valor del 
nostre servei.

En aquest sentit, Casa Caritat i Marianao es sumen a les entitats que 
ja tenen e-circulars com ara Fundació de Viladecans o Conca Digital.

15.5. JUGANT AMB LES IMATGES AL PO SOLSONA
Una de les activitats que més els ha agradat als 
nens i nenes del Punt de Solsona ha estat poder 
aplicar diferents efectes a les seves pròpies fo-
tos, per exemple, utilitzant les plantilles que es 
poden trobar a www.photofunia.com i aquí teniu 
un exemple dels resultats ;-)

http://www.funfacer.com/


15.6. INFORMÀTICA CLÍNICA
Per segon any consecutiu el Punt Òmnia Esco-
dines durà a terme un taller d’informàtica dirigit 
a persones exdependents al consum de drogues 
i a l’alcohol i que estan en procés de reinserció 
social. 

Es tracta d’un grup d’entre 6 i 8 usuaris de diverses edats que ara pateixen les conse-
qüències, tan físiques com cognitives i socials, de la seva addicció al consum de tòxics i 
alcohol. A través d’un programa de reinserció de la Fundació Althaia de Manresa, 
aquestes persones acudeixen un cop a la setmana a l'Òmnia acompanyades d’una educa-
dora social. El fet que siguin persones amb coneixements molt diversos d’informàtica -
alguns son autèntics cracks!- fa que el plantejament de les sessions sigui una mica espe-
cial. Amb l’educadora es va decidir que al llarg de cada mes es farien sessions ben dife-
rents: repàs d’informàtica general, jocs d’estimulació cognitiva, treballen el seu bloc amb 
experiències personals que han viscut...
Al llarg d’aquest any s’ha aconseguit que la informàtica (que al principi els suposava un 
autèntic problema, sobretot per la necessitat de concentració i atenció que requerien les 
sessions) sigui una de les activitats setmanals preferides. Un altre avenç ha estat que al-
guns d’aquests usuaris posteriorment han utilitzat l’espai en hores d’ús comunitari inde-
pendentment del grup.....

15.7. EL PO DE BARBERÀ A LA  VI MOSTRA D’ENTITATS A BARBERÀ DEL VALLÈS
La Mostra, organitzada per la Regidoria de Participació ciutadana, és 
un espai on les entitats poden fer difusió de les seves activitats, per 
tal que la ciutadania conegui totes les opcions associatives que hi ha a 
la població. Per altre banda, també es pretén potenciar les relacions i 
la comunicació entre les entitats, per tal de crear un espai comú de 
diàleg i de participació.
A més de les carpes de les entitats, també gaudeixen d’espais per a 

oferir les seves activitats a la ciutadania, com l’anomenada carpa negra, on ofereixen 
conferències, xerrades, video-fòrums, etc., equipat amb material i equip d’audiovisuals. 
També hi ha un escenari per a actuacions i concerts, i un espai polivalent on ofereixen les 

activitats esportives i/o d’esplai.
El Punt Òmnia Barberà Promoció participarà en la VI Mostra 
d’Entitats amb una carpa en la que aniran oferint petits mini-tallers 
perquè tant les entitats com els visitants de la Mostra puguin apren-
dre eines, aplicacions, consells, trucs, recursos,… relacionats amb el 
món de les noves tecnologies. A més a més, oferiran un espai 
d’informació amb totes les activitats que es fan al nostre Punt.

15.8. EL PUNT ÒMNIA DE TORTOSA COL·LABORA EN LA CREACIÓ D’UN DOCU-
MENTAL 

Coincidint amb la celebració del Congrés Internacional: “La integració 
dels fills i filles de les persones immigrades”, coordinat des de la Se-
cretaria per la Immigració (Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
Generalitat de Catalunya), i gestionat per l’associació Atzavara-Arrels 
de Tortosa i Teleduca, el proper dia 16 d’octubre és durà a terme al PO 

una sessió de treball amb joves entre 14 i 29 anys on s’elaborarà un taller d’edició de ví-
deo amb el material enregistrat prèviament pels participants al projecte.

L’engranatge per desenvolupar aquest documental participatiu s’edificarà en base a gene-
rar set espais de trobada, dinamització i creació audiovisual a set punts diferents de Cata-
lunya.

http://xarxa-omnia.org/barpro


15.9. VIDEOS PER DIFONDRE LES PROPOSTES DE LES PERSONES DINAMITZA-
DORES 
Presentem dos vídeos que es poden trobar a la Comunitat Òmnia que ens mostren en 
pocs minuts iniciatives que poden ajudar a les persones dinamitzadores a millorar el seu 
treball en els PO:
Linux Ubuntu a l’Òmnia

Cristian, dinamitzador del Punt Omnia d’Amposta, ens mostra d’una mane-
ra divertida i didàctica com els usuaris han d’actuar al seu punt i com po-
den entrar a l’Ubuntu. La seva idea ha nascut del sentiment de que molts 
dels usuaris així com dinamitzadors veuen Linux com una cosa distant i en-
redada. Vol recordar que hi ha més possibilitats que Windows.
http://www.youtube.com/watch?v=LR1YL-JD0rY&feature=related

Pissarres digitals per als Punts Omnia
Iniciativa del Jordi, dinamitzador del Punt Omnia de Campclar, que ha vol-
gut mostrar com muntar d’una manera senzilla una pissarra digital pels 
Punts Òmnia. El material que es fa servir és un projector, un mando de la 
WII i un punter infraroig. La idea de muntar el vídeo ha sorgit per poder-
ho compartir amb els demés dinamitzadors ja que les distancies ens sepa-

ra però, com diu ell, la xarxa no!!!. http://www.youtube.com/watch?v=bPzfu-Pd54s i 
també, si voleu descobrir com fabricar un llapis òptic http://www.youtube.com/watch?
v=NQmW0AR8GVE

15.11. MOLTES IMATGES VALEN MÉS QUE... ELS PO COMENCEN EL CURS AMB 
FORÇA !!!
Aquí teniu el recull d’algunes de les propostes formatives que han fet arribar les persones 
dinamitzadores de diferents PO i, com podeu comprovar, la presentació i la imatge juga 
un paper important.

15.10.TALLER PER A JOVES AL PO EUDALD GRAELLS DE RIPOLL

El dia 14 d’octubre comença un nou taller al Punt. Es tracta d’un curs-
concurs de blocs i logotips adreçat a joves de 13 a 18 anys. La finalitat 
del taller és la de crear el bloc i el logotip de l’àrea de joventut de Ripoll. 
El taller el portarà a terme un especialista amb aquests temes. S’ha 
buscat un noi jove i que estigues a l’atur per tal de treballar per la inser-
ció laboral. La dinamitzadora donarà el suport necessari durant el taller. 



16. PERSONES QUE “MOUEN” LA XARXA

Cristian Velasco i Tere Sancho
Punt Òmnia Amposta 
...vol dir que la gent que des de el primer dia s’ha implicat i apostat pel
projecte ho ha fet bé, en el sentit que perdura en el temps i els que ens hi 
hem afegit més tard, hem recollit els fruits d’aquesta gent i ens trobem amb 
el llegat d’un projecte que ja té cos i ànima.

Erika Arrieta Melgarejo
Punt Òmnia Salt
Salt s'ha transformat en els últims anys en un lloc receptor de persones es-
trangeres que van venir a Catalunya, en la seva majoria provinents del Mar-
roc i països africans, buscant una millor qualitat de vida. La població autòcto-
na ha vist el canvi i conviu amb la realitat, però comparteixen pocs espais 
que realment permetin establir relacions socials solides. Des d’aquest Punt 
Òmnia estem potenciant aquesta interacció amb els usuaris proposant activi-

Lola Sirre
Punt Òmnia Club d’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet
10 anys de projecte signifiquen créixer, evolucionar, confiança, expectatives i 
omplir d’experiències a tots/@s les persones que passen per tots els Punts 
Òmnia existents a Catalunya, ja siguin usuaris com professionals.

Arnau Selga
Punt Òmnia Gao Kaló de Gràcia
De la feina de dinamitzador en destacaria, per damunt de tot, la relació i el trac-
te amb les persones. És la part més complexa i a la vegada més gratificant de la 
dinamització. Crear un ambient alegre i distès al Punt pot ajudar a que s'animin 
a participar persones, que d'altra manera, difícilment accedirien mai a una for-
mació sobre noves tecnologies.

Anna Rosinés Pons
TTO Barcelona
Crec que hi ha tres punts claus del projecte: el poder transformador, 
l’empoderament i el seu potencial innovador. M’explico... els Òmnia treba-
llem per i amb la ciutadania a través de projectes de tarannà més formatiu o 
laboral però que el que pretenen és transformar algun aspecte del seu con-
text més immediat a través de l’empoderament dels i les seves participants 
(està clar que el punt no canvia res, sinó que són les persones les que tenen 
capacitat de transformar!). El fet de treballar amb les noves tecnologies i 
combinar-les amb altres tipus de recursos i dinàmiques pedagògiques ens 
permet ser un laboratoris didàctics, és a dir, ser innovadors en la nostra pe-
dagogia, didàctica i accions.

Assumpta Ordeig Sala
Punt Òmnia Pla del Remei de Vic
El Punt Òmnia Pla del Remei depèn de l’associació de veïns del barri, per això s’ha 
potenciat força la vessant veïnal i comunitària del projecte. Això suposa, entre 
d’altres coses, una participació en la majoria de propostes veïnals, la qual cosa 
implica una relació constant amb d’altres col·lectius i/o institucions i, com és obvi, 
amb els veïns i les veïnes. Aquesta implicació amb la comunitat és, per a mi, el 
sentit i la singularitat del Punt Òmnia Pla del Remei.

17. PERSONES QUE “FAN” LA XARXA



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 6ena Circular Òmnia, esperem anar millorant cada mes 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 comen-
cem a treballar per a la Setena edició!!!.

18. I PER ACABAR DE MANERA DIFERENT...

Interessant proposta i iniciativa del Pascal del Punt Òmnia AV Sant Roc, d’organitzar acci-
ons de dinamització comunitària que ajuden a prendre consciència sobre la realitat i els 
efectes de la crisi, propostes com aquesta ens permeten descobrir noves dimensions i pos-
sibilitats dels PO:
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