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...celebració, espai de trobada, complicitat, compartir, fer xarxa, construir projecte, 
emotivitat, homenatge… són alguns dels conceptes i les “etiquetes” que es poden ex-
treure de la darrera Jornada Òmnia que commemorava el seu 10è aniversari.
Important treball de reflexió i debat que s’ha iniciat per projectar entre tots i totes de 
com volem que sigui l’Òmnia del futur.

Ara, toca gaudir del moment i l’ambient viscut, felicitar-nos per la feina realitzada i, posteriorment, 
començar a analitzar els materials recollits de la jornada, que han estat variats i de molta qualitat, 
per tal de definir les línies de treball i continuar fent 10 anys + Òmnia !!

Equip de Coordinació Òmnia

 “El conseller Jordi Ausàs inaugura la Jornada de dinamització de la Internet social, que 
celebra el desè aniversari de la Xarxa Òmnia” 

D’aquesta manera apareixia publicat en el portal de gencat.cat la que va 
ser la Jornada de reconeixement a 10 anys de projecte Òmnia a Cata-
lunya.

Un moment molt important així com, una elevada participació de les per-
sones dinamitzadores i responsables dels Punts Òmnia que compartien 
aquesta efemèride amb un enfocament reflexiu respecte fer 10 anys + 
Òmnia.

La Conferència d’Ismael Peña “Inclusió a la Societat Xarxa: El futur 
dels Telecentres”  (http://www.slideshare.net/ictlogist/inclusi-a-la-
societat-xarxa-el-futur-dels-telecentres) va esdevenir el punt de sortida 
que derivaria posteriorment en un treball en grups amb reflexions i pro-
postes que es van recollir i es poden trobar a: http://blog.xarxa-
omnia.org/odc/2009/12/09/10-anys-fent-omnia-es-clar. 
Si voleu reviure la conferència i la taula portada per les persones dinamit-
zadores dels grups (Cesca Pérez, Gabri González, David Picó, Toni 
Domènech i Lluïsa Miralles) de reflexions finals es pot consultar en el 

següent vídeo: http://www.xarxa-omnia.org/ca/node/5459

Prèviament, les persones participants van poder fer les seves aportacions 
i reflexions en l’espai “wiki” amb l’objectiu de contribuir en el disseny del 
treball en grups: http://internetsocial.cat/2009/wiki

Finalment, la jornada va quedar homenatjada amb els 
vídeo decàleg (http://xarxa-omnia.org/ca/
node/5445), el recull en imatges (http://xarxa-
omnia.org/ca/node/5399) i el vídeo commemoratiu 
(http://punttic.blip.tv/).

DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA-DGACO

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=f735117986c87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f735117986c87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b546160e77135210VgnVCM1000008d0c1


El passat 19 de novembre va tenir lloc a Casa 
del Mar de Barcelona, la Jornada anual dels 
Plans de Desenvolupament Comunitari-PDC 
que enguany va comptar amb la participació de 
la Xarxa Òmnia a través d’una ponència amb el 
títol “El Desenvolupament Comunitari i les 

TIC” (http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/11/25/el-desenvolupament-
comunitari-i-les-tic-a-la-xarxa-omnia-hem-donat-un-pas-endavant).

La presentació va tenir com a protagonistes diferents Punts Òmnia 
(Barberà, La Seu, Mataró, Akwaba, Centcelles, Sant Vicenç dels 
Horts, Jish-Arrels, Marianao, Grupo Unión, Fontsanta, Blanes...) que 
estan portant a terme diferents accions relacionades amb la dinamització 
comunitària, compartint l’ús de les TIC per a fomentar el desenvolupa-
ment de la convivència en el territori.

Ha estat un pas endavant per aprofundir en el treball transversal entre 
els programes de la DGACO-SAC amb la finalitat de sumar sinèrgies i in-
crementar les possibilitats en les actuacions que es desenvolupen en els 
territoris on trobem la presència dels PDC i els Punts Òmnia.

3. CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

A partir de l’any 2010 i posteriorment a un treball amb 
l’institut de Formació Pere Tarrés per part de l’equip de 
coordinació Òmnia (DGACO, ODC i OT), s’ha formalitzat i 
posat en marxa el programa del Curs d’Extensió 
Universitària edició 2010.

S’ha aprofitat la Jornada Òmnia d’enguany per facilitar a totes les persones dinamitzadores el pla 
formatiu així com una guia de l’alumne i les dates de convalidació dels continguts realitzats per 
tal de facilitar els processos de gestió i desenvolupament formatiu per part de la Xarxa Òmnia.

D’aquesta manera, el període de convalidacions es tancarà dimarts dia 15 de desembre i podeu 
consultar tota la informació, els procediments, els continguts del pla formatiu... a través de la web 
de la formació contínua http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/

4. LOCALITZA LES TEVES ENTITATS!

Entre tots i totes continuarem mostrant al món qui ha gaudit dels diferents 
punts al llarg d'aquest temps.
Col·laboreu amb l'elaboració del mapa dels punts i les entitats partici-
pants!!! (http://xarxa-omnia.org/ca/mapa_punts_i_entitats).

Com? És fàcil!!!  Consulteu el tutorial:
http://xarxa-omnia.org/ca/node/5163

Entreu al web amb el vostre usuari i publiqueu el nom de les entitats participants, 
escolliu el vostre punt Òmnia i marqueu la ubicació de l'entitat en el gran mapa 
Òmnia.
Per saber-ne més poseu-vos en contacte amb nosaltres!
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org.

OFICINA TÈCNICA—OT



5. ÒMNIA A LA VIQUIPEDIA

Heu consultat l'article sobre Òmnia a la Viquipèdia?
http://ca.wikipedia.org/wiki/òmnia
Què us sembla? La podríem completar entre tots i totes! 
Com? Consulteu l'activitat Des dels Punts Òmnia editem a la Viquipèdia.
(http://blog.xarxa-omnia.org/viquipedia/).

També podem crear nous articles i aprendre molt de les ajudes, l'activitat us ofereix
idees de com treballar amb la Viquipèdia als vostres Punts Òmnia.

A més a més, persones expertes, administradores i col·laboradores voluntàries de la Viquipèdia
s’han ofert per donar xerrades informatives si hi ha grups d’interessats.

Si us interessa la proposta poseu-vos en contacte amb l’Oficina Tècnica: 
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org

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

6. NOVES PERSONES DINAMITZADORES

Al PO de Montigalà a Badalona torna Raquel Serrano i també Olivia Ortega al PO Fran-
cesc Palau del Prat de Llobregat, després de les seves baixes per maternitat… Benvingudes 
de nou! 

També comptem amb la incorporació al PO Bachs Bufalà de Badalona de Daniel González i 
al PO de Martorell amb l’Anna Safont… Benvingut i benvingudes a la Xarxa!

7. JORNADES DE TREBALL DE LA XARXA ÒMNIA

Fins un total de 12 Jornades de Treball de persones dinamitzadores s’han desenvolupat en aquest 
darrer trimestre d’any, cobrint d’aquesta manera la totalitat del territori Òmnia.

Uns espais de trobada basats en la proximitat territorial amb l’objectiu de fomentar l’acció com a 
Xarxa Òmnia en els diferents indrets per incrementar les possibilitats de creixement i reconeixe-
ment dels Punts Òmnia.

Els Punts Òmnia de Pomar a Badalona, el Casal d’infants del Raval de Barcelona, el Punt Òmnia 
Molins de Mataró, la Fundació Barberà del Vallés, Pla del Remei a Vic, Casa Caritat a Valls, 
Cornudella de Montsant, Santa Coloma de Cervelló, el Casc Històric de Lleida, La Seu 
d’Urgell, CIJ Bellvitge a L’H i Pius XII de Lleida... han estat els Punts que han acollit les trobades .

8. FENT “VOSTRA” LA COMUNITAT!

Cada vegada que veiem la quantitat d’aportacions a la comunitat 
que arriben als nostres lectors RSS, pensem: això funciona!

6 mesos després de la seva posada en marxa, sou vosaltres, les 
persones dinamitzadores les que esteu creant espais virtuals de 

participació com “Parlem”, “Les trobades creatives de dinamitzadors” o bé recolzant la for-
mació amb grups de treball com ara “Gestió de projectes educatius 2009” o “Edició digital 
2”. Més de 100 professionals implicats, 269 post al bloc i 1592 visites a dia d’avui… la Xarxa 
va agafant caliu!!! 

http://blog.xarxa-omnia.org/viquipedia/article-nou/
http://blog.xarxa-omnia.org/viquipedia/ajudes/
http://blog.xarxa-omnia.org/viquipedia/que-puc-explicar/
http://blog.xarxa-omnia.org/viquipedia/a-mes/


9. BLOC: UNA FINESTRA OBERTA A LA XARXA ÒMNIA
...l’espai de creació de coneixement ha ofert la possibilitat de descobrir els 
diferents racons del projecte a partir de la iniciativa, capacitat creadora i 
innovadora de les persones dinamitzadores dels PO.

Una experiència que està permetent visualitzar el projecte Òmnia des de la se-
va vessant més social i sobretot metodològica.

Ara també, podem descobrir el territori a través de les vegueries i els PO que es troben en cadas-
cuna d’elles: http://blog.xarxa-omnia.org/odc/category/vegueries. 
I com a darreres novetats, conèixer més de prop el treball que s’està desenvolupant des de Palau 
de Mar (http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2009/12/11/treballant-des-de-palau-de-mar-per-la-
xarxa-omnia) ; reflexions sobre els 10è aniversari (http://blog.xarxa-omnia.org/
odc/2009/12/09/10-anys-fent-omnia-es-clar); i el Tasta’m que ens segueix recomanant recursos 
aquest cop relacionats amb els videojocs, autoaprenentatge, ... (http://blog.xarxa-omnia.org/odc/
category/tastam)
Tot plegat, “una finestra oberta a la Xarxa Òmnia” es va convertint en un espai de referència, ja no 
només per a la Xarxa, amb més de 2600 sindicacions, prop de 4000 visitants que han “llegit” 
més de 23 mil vegades els 64 posts publicats... un gran treball de xarxa ;-)

10.1. VIDEOCONFERÈNCIA ENTRE LES PERSONES USUÀRIES DELS PUNTS ÒMNIA DE TOR-
TOSA I CAMP CLAR (TARRAGONA)

Com a tancament del Taller d’Internet i comunicacions per a gent gran 
que es va realitzar al PO de Tortosa, les persones usuàries del Punt van 
realitzar una videoconferència amb el Punt Òmnia Camp Clar (Tortosa) 
mitjançant l’eina de comunicació en línia Skype. 

L’experiència va resultar molt positiva i gratificant per a les persones grans 
que hi van participar des de Tortosa, ja que van poder parlar amb gent jove 
que, en aquells moments, estava realitzant una activitat al PO de Camp Clar.
Van valorar que esperen poder repetir l’experiència a un proper taller programat per mitjans del 
mes de novembre. 
En Jordi de Tortosa fa una crida a tots els PO que puguin estar interessats en contactar i compartir 
aquesta bona experiència intergeneracional. 

10. ESTÀ MOLT BÉ...

10.2. EL PO SANT ROC ESTRENA BUTLLETÍ !!!

Un nou PO que de la ma de la seva persona dinamitzadora, Pascal, inicia el camí 
d’arribar a les persones usuàries del Punt Òmnia, simpatitzants, entitats 
col·laboradores i a la resta de la Xarxa a través d’una eina com el butlletí per com-
partir la seva labor, les activitats i valors que es promouen al Casal Cívic de Sant 
Roc i que els han portat a ser finalistes dels Premis Voluntariat 09:
http://xarxa-omnia.org/santroc/butlletins/omniasantroc-butlleti1.htm

I amb aquest, enguany, ja tenim uns quants: Viladecans, Marianao, Casa Caritat... 
seguim!!!

10.3. LES PERSONES USUÀRIES DEL PUNT ÒMNIA TORTOSA “PETITS ARTISTES”
A l’edició del mes d’octubre de la revista gratuïta un Cop d'ull apareix en la seva pàgi-
na 21 una entrevista a diferents persones usuàries del casal de gent gran que han par-
ticipat als tallers Òmnia.

Les persones reporteres del grup Doble Columna van enregistrar un vídeo al Punt Òm-
nia Tortosa sobre les activitats de la gent gran del casal. 
A la pàgina web televisiva de Teveon, podem veure, a l’apartat de programes, aquest 
vídeo referent als "Grans Artistes" del territori. Per poder veure el vídeo seguiu aquest 
enllaç.

http://www.teveon.tv/back_office/revista/1254410705-COPDULL_170.pdf
http://www.doblecolumna.com/
http://www.teveon.tv/televisio.php?id=3698&tematica_video=0&id_programa=66
http://www.teveon.tv/televisio.php?id=3698&tematica_video=0&id_programa=66


10.4. NOU MANUAL D’SKYPE D’ISAAC MAS, DINAMITZADOR DE PRADES-MONTSANT
L’Isaac Mas, dinamitzador del Punt Òmnia de Prades-Montsant, ha desenvolupat 
a la plataforma de manuals en línia livemanual un nou manual per l’utilització 
de l’eina Skype (http://www.livemanual.info/manual-skype ). Troba que es una 
bona eina per comunicar-se d’una forma econòmica i fer videoconferències amb 
els familiars llunyans.
Tots aquells que vulgueu fer una aportació, correcció... podeu enviar un missat-

ge a pradesmontsant@xarxa-omnia.org

10.5. TALLER DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE AL PO DE CONSTANTÍ
Roser, dinamitzadora del Punt Omnia de Constantí ha realitzat un taller sobre vio-
lència de gènere amb el seu grup de de joves de 13 anys. 
Cada dimecres i divendres aquest grup participa al Punt Òmnia i realitzen activitats 
sobre diferents temàtiques per fomentar el treball en valors i la integració dels jo-
ves. L’activitat consisteix en l’explicació genèrica d’una temàtica concreta, la recer-
ca d’informació per Internet i finalment la reflexió i la posada en comú sobre el 
tema en qüestió.
Amb quin tema ens sorprendran la pròxima vegada?

10.6. I JORNADA CTC: optimisme davant la crisi, enginy contra la fractura digital

La primera Jornada CTC va superar el passat dimecres 2 de desembre, les 
millors previsions, amb 85 assistents al Centre Tecnològic Comunitari de Mas-
quefa. Organitzada per l’Ajuntament, la iniciativa pretenia donar a conèixer les 
dues grans raons de ser del centre: d’una banda, els recursos i serveis 
que posa a disposició del teixit empresarial; d’altra banda, les innovado-
res eines TIC que ofereix a les persones amb discapacitat.

Els assistents van seguir una videoconferència dels guanyadors del Premi 
Millor Blog Catalunya, Carlos García i Pedro Cabanes. Aquest bloc http://
discapacitat.blogspot.com titulat "Les TIC i la discapacitat" recull les diverses ei-
nes TIC accessibles per a persones amb discapacitat. 
Us deixem la presentació que van fer servir al següent enllaç:
http://issuu.com/xarxa-omnia/docs/lesticiladiscapacitat

10.7. JORNADA D’INTERNET SEGURA AL PO RIPOLL 60

El dimarts 3 de novembre el Punt Òmnia de Ripoll 60 va portar a terme una 
xerrada d’ Internet Segura promoguda pel maix PO i portada a terme per a 2 
mosses d'Esquadra de l’àrea de Seguretat Ciutadana de la població.

Van explicar diferents tipologies de fraus que es cometen actualment per la 
xarxa i que acostumen a cercar a persones amb pocs ingressos i amb pocs co-
neixements informàtics: es va parlar del Pishing (robar dades personals), la del 

Nigerià (extreuen diners a les persones a través de diferents transaccions,...) o bé el Grooming

També us facilitem els vídeos dels Mossos d'Esquadra com a suport a les seves xerrades:
http://www.youtube.com/user/xarxaomnia

10.8. FACEBOOK AL PO ESPRONCEDA

Resultat d’un taller de Facebook realitzat amb un grup de gent gran del barri, 
Cesca, dinamitzadora del PO Espronceda, va realitzar un vídeo per reflectir les 
opinions de les persones participants al taller. Aquestes persones tenen una 
mitjana d’edat de 65 anys i resulta molt interessant conèixer i visualitzar quines 
són les seves valoracions d’eines socials com facebook. 
El taller ha estat tot un èxit i és molt interessant el resultat... Bona iniciativa!

http://www.youtube.com/watch?v=fJPTKxk2SE4

(recerca d'infants per activitats il·legals). 



10.9. PROGRAMES 2010 DELS PO

Ja ens han començat a arribar les programacions de diferents 
PO vers a l’any que ja està tocant a la porta.
Per aquí us mostrem alguns exemples com ara la del GoTIC 
Tàrrega amb la seva sempre variada proposta i dinamisme.

El PO Solsona també ja té enllestida la seva i la podem visitar 
a: http://omniasolsona.blogspot.com/2009/12/enllestint-la-
nova-programacio-per-al.html

L’Alba del PO Escodines ens fa una proposta, entre d’altres, 
“Internet a la vida quotidiana” o “Internet i oci” o “una mica 

d’ordre al’ordinador”:
http://omniaescodines.blogspot.com/2009/12/programacio-2n-trimestre.html.

L’Edu del PO El Vendrell http://omniavendrell.blogspot.com/2009/11/gener-
febrer-marc-2010.html ; per les terres de Girona el Jose del PO Blanes com-
parteix els reptes pel 1Q on destaquem "Tic x Tots" que posen en marxa amb 
la col·laboració de l'ONCE http://omnia-blanes.blogspot.com/2009/12/i-que-
farem-al-2010_01.html ;Masquefaula proposa pel nou any una àmplia oferta on 
destaquem cursos de DNIE o de facebook  ... Més informació fent clic al se-

11. PERSONES QUE “MOUEN” LA XARXA

Cristina Espinosa
Punt Òmnia CIJ Bellvitge, Hospitalet del Llobregat
“Destaco el que creen les persones, el que comparteixen, el que fan créixer… el 
fet de donar-li sentit a l’ús de les TIC a través dels seus blocs, de les seves fo-
tos, receptaris, revistes… però també de les seves preguntes, dels debats, de 
les trobades i de les moltes i molt maques relacions que s’estableixen entre 
aquestes quatre parets i altres espais més o menys virtuals. No destaco un pro-
jecte, destaco el Projecte que fan les persones que vénen al Punt Omnia”.

Enric Mangas
Punt Òmnia AV Gornal, Hospitalet del Llobregat
“La sensació de solitud a vegades és força dura, però veure que el centre és un 
dels referents tecnològics del barri, que acull a força entitats significatives, que 
la gent ho valora i ha après de dir “Òmnia”, etc… et fa veure la importància de 
l’existència del programa Òmnia a Gornal”.

Jose María Orozco
Punt Òmnia AV Fontsanta, Cornellà de Llobregat
“Molta alegria i satisfacció per formar part de aquet projecte que lo considero 
fonamental, necessari i humà que socialment contribueix a fes arribar a tot-
hom el dret a tindre el accés al mon de la informació i de la comunicació sin 
discriminació i una finestra para la integració social i cultural dels barris”.

Tamara Ruiz Pascual
PÒ AVV Torreforta, Tarragona

“Trobo que és una feina que et pot enriquir molt, perquè et dóna 
l’oportunitat de conèixer i tractar amb persones molt diferents. La figura 
del dinamitzador és la de una persona que pot treballar tant a nivell indivi-
dual com a nivell comunitari, i que d’alguna manera, també realitza un 
treball de integració, apropant les TIC a les persones digitalment més des-
afavorides i intentant reduir l’escletxa digital en el territori que treballa”.

güent enllaç: Novetats a Masquefa.

http://api.ning.com/files/0GNsrtuiDCjRSt7KolAyxX7p1d4*kfoGOD8WXMdwQSw_/cartellactivitatshivern2010.png
http://www.amasquefa.com/html2/public/entitats?id=119&showContent=NOTICIES&content=19469


Víctor Vázquez
PÒ Trinitat Nova, BCN
“...he “creat” un projecte que denomino “no curso, no juego” en al qual els nois que 
venen diàriament a les hores lliures de la tarda ha jugar, els divendres estan 
“obligats” a fer un taller d’ informàtica en el qual aprenen Photoshop”.

Almudena E. Sánchez Chillón 
PÒ Can Gerones, Monells (Girona)
“El contacto con la gente y la ayuda que supone nuestro apoyo. También conse-
guir que se asienten las bases de los conocimientos que tienen las personas que 
acuden a nuestras instalaciones y ayudar a incrementarlas.
En general toda la ayuda que podamos dar es destacable”. 

Alba Rodríguez Felip
PÒ Escodines, Manresa
“El Punt Òmnia Escodines està situat al barri amb més deficiències de Manresa, 
sobretot a nivell urbanístic i comercial. Els seus habitants s’han polaritzat entre la 
nova immigració i la gent gran que viu al barri de tota la vida. Gràcies a serveis 
com el Punt Òmnia, peça d’un gran engranatge com és el Casal de les Escodines, 
aconseguim trencar les barreres culturals i ideològiques, diluir estigmes i cohesio-
nar els veïns del barri. En el PO hi participen perfils molt heterogenis, que es tro-
ben abans d’entrar i sortir dels tallers i que, a vegades, fins i tot, es barregen per 
fer activitats en comú, com les Enramades, la Castanyada o les festes de Nadal”.

12. PERSONES QUE “FAN” LA XARXA

Ramon Oromí Farré
PÒ  gòTIC Òmnia Ajuntament de Tàrrega
“...segurament quelcom que ens uneix i a la vegada ens fa únics, són les cares i 
les històries de cadascuna de persones que han participat o participen en el 
punt.
Aquest mapa humà ens a permès anar madurant i des del reconeixement mutu, 
ens ha permès crear un espai dinàmic, obert i sensible a les noves necessitats i 
inquietuds de la ciutadania”.

Carol Villanova
CTC (Centre Tecnològic i Comunitari) de Masquefa
8 anys a la Xarxa Òmnia
Per Masquef@ula, Òmnia és una font de recursos, d’experiències, 
d’assessoraments, de difusió, de recolzament… i en definitiva una garantia de 
treball en xarxa molt visible per a uns mateixos objectius comuns....Crec que 
10 anys són garantia d’un projecte ferm que ha estat capaç d’adaptar-se als 
canvis constants i accelerats de la SIC.
Us animo a continuar treballant en aquesta línia i aprofito per agrair el vostre 
suport en els nostres projectes.

Teresa Lizaga Sañes
Associació Veïns i Veïnes Barri Escodines, Manresa
8 anys a la Xarxa Òmnia
“Ens aporta poder oferir al nostre entorn més immediat la possibilitat de te-
nir un primer contacte amb les noves tecnologies. Si no fos així, quedarien 
fora d’aquest entorn, sigui per edat, sigui per extracció social o sigui per al-
tres motius.....La continuïtat del projecte és la demostració de l’èxit, tenint 
en compte que el més important és que és un projecte social que omple un 
vuit molt important en el nostre entorn”.



Adela Hidalgo Cumplido
Centre d’esplai infantil i juvenil Eixida Camps Blancs, Sant Boi de
Llobregat
10 anys a la Xarxa Òmnia
Varem conèixer el projecte  mitjançant el Pla de Desenvolupament Comunitari-
PDC del nostre Barri en el qual nosaltres ja estaven implicats. Entre totes les enti-
tats es va decidir que l’entitat més adient per portar a terme aquest projecte era 
la nostre i així varen presentar un projecte avalat pel PDC”.

Gabriel González
Tècnic Territorial Òmnia -TTO de l’ODC, FCE
Porto al món Òmnia des de l’any 2002 
“És un projecte per fer un món millor i no tothom té la sort de poder 
treballar en una experiència com aquesta. Les persones són l’eix cen-
tral de la feina, tant els participants a cada punt de Catalunya com els 
professionals que acullen aquests usuaris. Aquest treball íntim amb les 
persones i en creure què les coses es poden canviar és el principal ele-
ment de motivació que fa que els professionals del projecte s’impliquin 
com ho fan malgrat les dificultats i determinades situacions de precari-
etat”.

Marta Muñoz
Centre Cívic Molins-Cirera i equipaments cívics del sector nord, Mataró
6 Anys a la Xarxa Òmnia
“Molt positivament, ja que és un servei que funciona i ha tingut molt bona acollida. El fet de poder 
oferir un servei d’ordinadors amb una dinamitzadora amb formació és un privilegi. La llista d’espera 
que arrosseguem juntament amb els alumnes que volen repetir l’experiència ens demostra que el 
Punt Omnia és un èxit”.

13. I PER FINALITZAR... EL NADAL ALS PUNTS ÒMNIA!

13.1. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES AL PO SANT ROC
Com cada any, al Casal Cívic Sant Roc, ha organitzat una recollida de jogui-
nes noves o usades però en bon estat i netes per a les famílies amb dificultats 
per comprar regals. 
El PO Sant Roc i les seves persones usuàries participen en aquesta campanya 
de donacions de regals, ajudant a recollir-los durant les dues primeres setma-
nes de desembre…  Us animeu a continuar participant de la campanya? 
http://xarxa-omnia.org/santroc/?tag=casal-civic-sant-roc

13.2. ESCRIU UNA CARTA ALS REIS MAGS AL PO PLA DE BONAIRE

Al Casal del barri del Pla de Bonaire a Terrassa, dels dies 14 a 18 de desembre hi 
haurà tot un seguit d’activitats nadalenques en les que el PO realitzarà un Concurs de 
Cartes als Reis Mags.

Podeu consultar les seves bases i altre informació a:  
http://pladelbonaire.blogspot.com/

13.3. UTILITZEM PICNIK AL PO SOLSONA

Al Punt Òmnia Solsona han decidit aquest any utilitzar l’aplicació Picnik per 
crear felicitacions i postals de Nadal… Ho han realitzat a través de:
http://www.picnik.com/ .

Aquí podeu veure els resultats de l’activitat:  
http://omniasolsona.blogspot.com/2009/12/crear-felicitacions-de-nadal-amb-
picnik.html



13.4. ELS JOCS TRADICIONALS DE NADAL AL PO ESCODINES
El Nadal al PO Escodines s’ha proposat jugar amb els seus infants a jocs tra-
dicionals en línia. 
D’aquesta manera han trobat un recurs molt fàcil i divertit per fer partícips als 
més petits i petites de les possibilitats lúdiques d’aquestes festivitats: 

Més informació a: http://omniaescodines.blogspot.com/

13.5. CONCURS DE POSTALS I SOPAR NADALENCS AL PO DE BARBERÀ
El PO Barberà Promoció vol col·laborar per 2a vegada amb La Marató de TV3 
(http://www.tv3.cat/marato/) que aquest any es dedica a les malalties mino-
ritàries. 
Per això, del 10 al 18 de desembre han posat a la venda les 10 postals
finalistes del seu VII Concurs de Postals de Nadal que han realitzat les seves 
persones usuàries.

També es poden adquirir al 3er Sopar de Nadal que organitzen el divendres 
dia 18 de desembre. Podeu consultar la info a la web del PO:http://xarxa-omnia.org/barpro/
Aquí teniu el resultat del VII Concurs de Postals de Nadal:
http://picasaweb.google.es/omniabarbera/VIIConcursDePostalsDeNadal#

13.9. ELS CALENDARIS DEL PO ESPRONCEDA (SABADELL)

Aquest Nadal el PO Espronceda ha desenvolupat un taller per crear calendaris 
personalitzats d’una manera molt fàcil i senzilla a través de la web 
www.creacalendarios.com.

També han fet l’activitat dels “Elfs” de forma que la gent gran pugui enviar-
se-les als infants i viceversa… Ho han realitzat a través de la web 
http://elfyourself.jibjab.com/

13.6. ENS VESTIM DE NADAL AL PO SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Al PO Santa Coloma han aprofitat l’arribada d’un munt de NINOTS DE NEU per de-
corar la seva sala amb molt gust nadalenc… 
Així que han disfressat als seus nens i nenes de pintors i s’han disposat a fer deco-
ració! 

Si voleu veure el resultat: http://blog.xarxa-omnia.org/colomac/

13.8. GAUDIM DEL PARC DE NADAL AL PO DE VALLS
Els dies 29 i 30 de desembre a Valls es celebra el Parc de Nadal, on diverses as-
sociacions i entitats s’involucren amb el poble per fer activitats i tallers pels nens, 
joves i grans.

Dins aquestes activitats, el punt Òmnia de Valls participa fent tallers als més petits 
amb Clica i Juga, on els nens i nenes de 10 a 12 anys poden jugar a jocs nada-
lencs, pintar i dibuixar... I Moute i navega dirigit als joves de 13 a 16 anys, que 
fan sopes de lletres, juguen i naveguen lliurement per la xarxa.

13.7. COMPARTIM RECEPTES DE NADAL AMB RECEPTES.ORG
A partir de la iniciativa del PO Riudoms, aquest Nadal els PO comparteixen receptes de cuina! 

Així, els PO d’Igualada, Sant Llorenç de Terrassa, CIJ Bellvitge i Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet entre d’altres… ja s’han sumat a utilitzar aquest recurs amb 
els seus usuaris/es per tenir un molt bon recull de receptes a través d’una xar-
xa social de blocs de cuina on penjar les receptes i poder relacionar-se amb 
altres usuaris/es. Més informació a: www.receptes.org

Rinconsolidario.

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/Navidad/navidadjuego.htm#
http://picasaweb.google.es/omniabarbera/VIIConcursDePostalsDeNadal


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

13.10. FEM XARXA AMB POSTALS NADALENQUES A TARRAGONA...

Els PO de Campclar, Riuclar i Torreforta celebren el seu 1er Concurs de Postals de 
Nadal de Tarragona Ponent 2009. 
La iniciativa ha sorgit des dels dinamitzadors dels PO davant la necessitat de fer un 
treball en xarxa als barris de Ponent. 

Les postals s’han publicat a www.tarragonaponent.com

13.11. FOTOGRAFIA EL NADAL AMB EL PO TORTOSA

Dins el curs d’imatge Digital del PO Tortosa, s’ha plantejat el treball de camp 
de sortir a fotografiar el Nadal amb les seves persones usuàries… Editaran 
les fotografies i realitzaran postals nadalenques amb elles. 
Les fotografies estaran penjades a: 
http://puntomniatortosa.blogspot.com/

13.12. EL PO DEL CI DEL RAVAL PARTICIPA AL CONCURS DE POSTALS SOLIDÀRIES 
D’IWITH.ORG

El PO del Casal d’Infants del Raval participa amb les seves persones usuàries 

Utilitzen els programes Photoshop i Photoscape per a crear-les… molta sort en 
el concurs!

… I amb aquest recull de FELICITACIONS DE NADAL i ACTIVITATS de diferents Punts Òmnia 
realitzades amb les seves persones usuàries durant els seus Tallers… 

...Us desitgem un molt BON NADAL, BONES FESTES I FELIÇ ANY 2010... SOM LA XARXA !

en el Concurs de Postals de Nadal d’Iwith.org i que podeu consultar fent aquí.

http://www.iwith.org/news/ca_ES/2009/11/19/0007/obert-el-vi-concurs-de-disseny-de-postals-nadalenques-d-iwith-org)

