
Seguim circulant la informació i el coneixement de les diferents metodologies i accions que es 
poden trobar a la Xarxa Òmnia. 

Enguany treballem per “10 anys + fent Òmnia” amb 
els reptes de desenvolupar les propostes i línies estratè-
giques plantejades en la darrera Jornada de la Internet 
social.
Accessibilitat, voluntariat, xarxa, ocupabilitat 
o formació són alguns dels conceptes que ens acom-
panyaran en el futur per dibuixar i definir una Xarxa Òm-
nia a l’abast de tothom.

Circular d’informació de la Xarxa Òmnia

Núm. 08/10

Direcció General d’Acció Comunitària

L’InfoSAC és un butlletí que informa a la 
ciutadania de totes les activitats i iniciatives 

que es realitzen des del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques en l’àmbit 
de l’acció ciuta-
dana.
És una eina de pu-
blicació que es va 
iniciar el mes de 
juliol de 2009 i que 
podeu rebre als vos-
tres correus electrò-
nics mitjançant la 
possibilitat de subs-
cripció. Podeu donar-vos d’alta per rebre-la o 
bé consultar les seves 4 edicions publicades 
fins al moments a través de la seva web. 

L’INFOSACPresentació dels resultats de 
l’avaluació transversal dels pro-
grames de la Direcció General 
d’Acció Comunitària (DGACO)

Durant el primer trimestre d’aquest any 
2010, des de la Direcció General 

D’Acció Comunitària s’estan portant a ter-
me unes reunions a totes les vegueries cata-
lanes per tal de presentar els resultats de 
l’avaluació transversal que es va realitzar 
l’any passat dels seus programes al territori.

En aquestes reunions estan convocats i convo-
cades totes aquelles persones implicades dels 
programes en els que van realitzar les enques-
tes: Òmnia, Aprendre a Aprendre, 
Plans de Desenvolupament Comunita-
ri i el Pla Integral del poble gitano.

La pròxima reunió està prevista pel dia 4 de 
març a les 10.00 hores al Casal Cívic 
Camp Clar, al Carrer Riu Llobregat s/n de la 
ciutat de Tarragona.
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Curs d’extensió universitària

Aquest mes de gener s'ha iniciat una nova 
edició del Curs d’Extensió Universitària 

d'Òmnia, amb algunes variacions respec-
te d'anys anteriors. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=236aff53853e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=236aff53853e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Formació inicial

Ara per cada mòdul s'obrirà un període de ma-
triculació previ i exclusiu. D'aquesta manera és 
més fàcil la planificació i la incorporació a la 
formació de noves persones dinamitzadores.

El dilluns 25 de gener va començar el primer 
mòdul :

Tècniques i recursos per al treball 
amb persones, grups i col·lectius 
Duració 40 hores. 
Dilluns 25 de gener; 1, 8, 15, 22 de febrer i 1, 8 
i 15 de març de 2010.

I a partir del 24 de febrer s’obrirà la matrícula 
del Mòdul 5 :

Manteniment de sistemes I 
Duració 25 hores. Dimecres 24 de març i 7, 14, 
21 i 28 d’abril de 2010.
Matriculació: Del 24/02/2010 al 10/03/2010.

Més informació al web del Pla de Formació.

Per altra part, hi ha un canvi de dates de 
dos mòduls del curs d’extensió universitària,  
que us detallem a continuació com queden:

Edició Digitat I: 3, 10 i 17 de setembre de 
2010 i 1,8 i 15 d’octubre de 2010.
Manteniment de Sistemes II: 2, 9, 16, 
23 i 30 de juny de 2010.
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El dimarts dia 9 de febrer es va dur a ter-
me la primera 

formació inicial d'en-
guany, amb la assis-
tència de persones 
dinamitzadores que 
s'han incorporant 
recentment a la Xar-
xa Òmnia, algunes 
de més expertes, les 
oficines Tècnica i de Dinamització i les Tècni-
ques de la Secretària.

Tots reunits vam poder compartir al llarg de tot 
el dia els fonaments del nostre projecte i 
les experiències de cadascú com a dinamitza-
dors i dinamitzadores, membres de la Xarxa. 

Podeu trobar més informació aquí. 

Com ja sabeu, durant aquest mes de gener 
hem estat recollint tota la documentació 

que finalitza el pla de treball de tots els Punts 
Òmnia durant l’any 2009, iniciant un nou perío-
de d’accions de treball al territori.

El resultat d’aquesta recollida ha estat que, per 
una banda, dels 121 Punts Òmnia que con-
formen la Xarxa, hem pogut obtenir les dades 
de 76 Punts Òmnia, que representa un 

62,80% del total.

Respecte les memòries d’activitat dels 
Punts Òmnia, només hem pogut recollir la in-
formació de 51 Punts Òmnia, dada que re-

presenta un 42,14% del total.

Agraïm molt l’esforç de les persones dinamit-
zadores que presenten tant les dades com les 
memòries d’activitat i recordem la importància 
d’aquesta recollida perquè representen una 
informació molt important per endegar noves 
línies de treball i valorar l’impacta de l’activitat i 
el treball del Punt Òmnia en el seu territori.

Recollida documentació dels 
Punts Òmnia any 2009

Treballant en la línia 
d’accessibilitat

Dins el marc de la celebració dels 10 anys Òm-
nia en la Jornada de dinamització de la Internet 
social del passat dia 26 de novembre, vam refle-
xionar entre tots i totes sobre la realitat i els 
nous reptes de futur per continuar contribuint a 
l’empoderament digital de la ciutada-
nia i treballar per continuar construint “10 anys 
+ fent Òmnia”. D’aquesta manera vam poder 
treballar en relació a 5 àrees temàtiques una de 
les quals era el tema de l’accessibilitat.

http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/
http://blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/formacio-inicial


Treball de col·laboració amb el Servei Català d’Ocupació (SOC)

A partir dels resultats de la feina realitzada entorn aquest tema, la Direcció General d’Acció Comu-
nitària està treballant per poder iniciar una prova pilot dirigit a l’apropament dels Punts Òmnia 

entorn les noves realitats socials en el treball amb les persones amb discapacitats i les se-
ves necessitats emergents.
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Seguint el fil del treball per la millora de la qualitat i el treball amb les per-
sones discapacitades mitjançant la seva accessibilitat als Punts Òmnia, 

la Direcció General d’Acció Comunitària també esta iniciant línies estratègi-
ques de treball en relació a un altre dels temes clau en el seu camí per cons-
truir “10 anys més fent Òmnia”, l’ocupabilitat.

D’aquesta manera vol contribuir a la millora de les possibilitats de feina de 
les persones a través dels Punts Òmnia iniciant línies de col·laboració amb el 
Servei Català d’Ocupació de Catalunya a través del seu programa 
Feina Activa.

Aquest programa s’adreça a persones demandants d’ocupació no ocupades amb especials dificul-
tats per trobar feina, fracturats digitalment, sense formació acadèmica o molt reduïda i que perceben 
la prestació d’atur o, esgotat el temps màxim per tenir-hi dret, subsidis de subsistència (Renda Acti-
va d'inserció, renda mínima, etc).

Oficina Tècnica

Continuem amb l'activitat Localitza les teves 
entitats!

Quines entitats han 
gaudit de la vostra 
sala Òmnia? Voleu 
visualitzar-les i con-
tribuir a la construc-

ció d'un gran mapa de la comunitat Òmnia a 
tot el territori català?

Entre tots i totes crearem el mapa d'Òmnia i 
les entitats beneficiàries de cada punt. És 
tan senzill com emplenar un formulari al nostre 

web! Participa-hi! 

Comparem preus en línia!
Val el mateix una ampolla d’oli 
a qualsevol supermercat?
Com podem estalviar uns di-
ners sense moure’ns de casa?

Aquestes preguntes i d'altres de similars van 

Activitats Òmnia intentar respondre-les al Punt Òmnia de la Sa-
lut Alta de Badalona, realitzant una activitat 
que ara es trasllada a tota la xarxa.

Es tracta de visitar les pàgines web de dife-
rents supermercats en línia i cercar els matei-
xos productes de manera que puguem compa-
rar-ne els preus.

L’OT cerca activitats
Has fet alguna activitat al teu punt que pot ser 
interessant per la resta de la xarxa? 
Vols posar alguna activitat en marxa i no tens 
temps per a fer-ne el tutorial o la planificació 
pedagògica o cercar els recursos necessaris? 

Periòdicament l'OT publica activitats i volem 

que aquestes responguin cada vegada 
més a les vostres necessitats i 
col·laborin a fer xarxa entre els punts.

Escriu a oficina.tecnica@xarxa-omnia.org amb 
les teves propostes! I ens posarem en marxa 
per ajudar-te i per fer ressò d'aquestes activitats 
que segur seran molt interessants per a tota la 
Xarxa Òmnia.

http://feinaactiva.gencat.cat
http://xarxa-omnia.org/ca/node/5163
http://xarxa-omnia.org/ca/node/5163
http://lasalut.wordpress.com
http://lasalut.wordpress.com
http://xarxa-omnia.org/ca/mapa_punts_i_entitats
http://blog.xarxa-omnia.org/comparem
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
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Comencem l'any i per començar amb bon 
peu des de l'Oficina Tècnica volem actua-

litzar l'agenda de contactes, per a que ho tin-
gueu sempre disponible per contactar amb 
nosaltres.

Per a suport i assessorament tècnic: 

Telèfon 934425867 i demaneu pel Xavi o 
la Martina.
Correu electrònic i missatgeria:
suport@xarxa-omnia.org
Skype agregant l'usuari suport-omnia

Per a suport i assessorament tecno-
pedagògic (recursos, activitats, formació...) 

Telèfon 934425867 
Correu electrònic i missatgeria:
oficina.tecnica@xarxa-omnia.org 
Usuari Skype: oficina.tecnica.omnia

Comunicació amb l'Oficina
Tècnica

Noves càmeres fotogràfiques als 
punts Òmnia

La Secretaria d'Acció Ciutadana re-
parteix entre els Punts Òmnia unes 
càmeres fotogràfiques Olympus, mo-
del FE- 26.

Amb aquesta aportació col·laboren en la mida 
del possible amb la tasca de les persones di-
namitzadores facilitant l'acostament a un camp 
com és el de la fotografia i el seu treball a par-
tir de les eines digitals.
Podeu llegir aquí les especificacions d'a-
questa càmera.

L’equip de Tècnics i Tècniques Terri-
torials d’Òmnia ha iniciat una nova ronda 

de reunions amb tots els Punts Òmnia.

Durant aquestes trobades es potencien dife-
rents línies de treball encaminades a treballar 
la identitat digital i presència a la xarxa; 
incidir en la qualitat en els PO a través 
d’estructurar el treball per programacions amb 
diferents metodologies; el plantejament dels 

reptes de l’acTIC;... o compartir necessi-
tats i neguits metodològics de les persones 

dinamitzadores així com noves propostes
per millorar el treball en xarxa.

Noves incorporacions

Aquest inici d’any ens ha portat 
noves incorporacions de perso-

nes dinamitzadores al Projecte. 
D’aquesta manera tenim Sigrid Nie-
to al Punt Òmnia de Vilanova 
del Camí, en Quim Guinovart al PO Gru-
po Unión del barri de la Mina a Sant 
Adrià del Besòs i la Marina al PO 
d’Àgora a Barcelona ciutat… sigueu molt 
benvinguts a la Xarxa!

També hem de felicitar al Cèsar del PO Ser-
vei Solidari ha estat pare!!! ara el mantin-
drà molt ocupat la Martina… molt benvinguda 
siguis i felicitats per a la família!

Oficina de Dinamització Comunitària – ODC

Ronda de reunions als PO

mailto:suport@xarxa-omnia.org
mailto:oficina.tecnica@xarxa-omnia.org
http://www.olympus.es/consumer/29_digital-camera_fe-26_21906.htm
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I arriba el moment d’iniciar les jornades de 
treball territorials de la Xarxa Òmnia! 

Els TTO es posen en marxa per poder concre-
tar, entre l’última setmana del mes de 
Febrer i la primera quinzena del mes 
de març, amb les per-
sones dinamitzadores 
les primeres jornades 
de treball territorial 
d’aquest any 2010! 

Ja podeu anar prepa-
rant i pensant els pos-
sibles temes a tre-
ballar a les mateixes i per compartir molt 
bons moments amb els vostres companys i 
companyes… 

Jornades de treball

La comunitat Òmnia, una àgora 
virtual

Les consultes sobre l’acreditació l'acTIC; l'or-

ganització i valoració de la “Primera troba-
da creativa de dinamitzadors”; la 

col·laboració amb el SOC; la creació de dife-

rents grups de treball com a complement a 
la formació del Curs d'Extensió Universitària 
als mòduls d'Edició Digital 2, Gestió de Projec-
tes Educatius i Tècniques i Recursos per al 
treball amb Persones, Grups i Col·lectius…

Tots aquests han estat alguns dels temes que 
ens continuen enriquint cada vegada més amb 
la participació i dinamització d’aquest espai.

1a Trobada Creativa de persones di-
namitzadores

El passat dia 15 de gener va tenir lloc al 
PO Grupo Unión al barri de la Mina (Sant 

Adrià de Besòs). Aquesta trobada va ser el 
resultat de la necessitat de les persones dina-
mitzadores per trobar-se, treballar 
col·laborativament i sobretot compartir idees, 
projectes i materials
amb un caire molt 
“creatiu”. Aquesta idea 
es va iniciar a la darrera 
Jornada de dinamització 
de la internet social  i 
s’ha materialitzat, coordi-
nat i organitzat a través la 
Comunitat Òmnia.

L’experimentació grupal de Google Wave que 
molt engrescadament va explicar Paula, del 
PO Masia Espinós, i la introducció al codis QR, 
van ser els principals eixos.

David, dinamitzador del PO Grupo Unión, ha 
estat l’encarregat de reportar a la Comunitat 
els resultats d’aquesta trobada i a engrescar 
l’organització durant aquest mes de febrer de 
la 2ª Trobada.

Gràcies David i endavant amb la creativitat! ;-)

Les primeres novetats al bloc 
de l'ODC al 2010

Aquest nou any
s’incorporen més
e lem ents que

reflecteixin el dia a dia
dels Punts Òmnia i
ja ha començat una
n o v a s è r i e d e
publicacions que sota el títol “Des de dins”
donaran la paraula a les persones professionals
de la Xarxa perquè puguin parlar des del
coneixement i experiència que tenen de la seva
realitat.

El treball amb la comunitat a JIS-Arrels, les 

TIC i els joves i infants a Sant Vicenç dels

Horts i la realitat del barri de Masia Espinós
a Gavà són els primers articles d'aquesta sèrie
que ja podeu gaudir al bloc.

Està molt bé! 

T

Cada vegada són més els temes que es po-
sen a debat i a la valoració de les per-

sones dinamitzadores a la comunitat.

http://comunitatomnia.ning.com
http://blog.xarxa-omnia.org/odc
http://wave.google.com
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
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Tardes temàtiques al PO Camp Clar

Aquest iniciativa d’enguany consisteix en 
tallers de 2 hores de durada on 
s’expliquen diversos temes relacionats 

amb la informàtica que possiblement 
s’escapen de les sessions de formació del 
punt. 

Es realitzaran cada dimecres de 18.00 a 
20.00  i amb un contingut diferent cada set-
mana: antivirus, Facebook, edició de música, 
telèfons mòbils… i la llista no s’acaba perquè 
la trien les seves persones usuàries!

La seva primera tarda temàtica ha estat un 
taller de Facebook: per començar les xarxes 
socials que estan tan de moda!!!! 

Jornades de Portes Obertes al Punt 
Òmnia de Palafrugell

Amb motiu de les jornades que tenen lloc a 
l’equipament de Can Genís de Palafru-
gell, el Punt Òmnia ha estat presentat a la 

comunitat educativa i al conjunt 
d’estudiants de 4rt d’ESO dels Centres 
d’Educació Secundària del municipi.

En aquestes jornades, s’oferia als joves els 
principals serveis de l’equipament municipal de 
Can Genís i del Punt Òmnia, una breu xerrada 
d’orientació laboral, i unes dinàmiques vivenci-
als de cooperació i participació ciutadana, així 
com també s’animava als participants a fer ús 
dels espais i serveis disponibles.

El bloc del punt Òmnia Sant Roc

Es tracta d’un recurs per al propi punt Òm-
nia, pel Casal Cívic, Xarxa Òmnia de la 

ciutat, entitats i pels seus i seves participants.

En la línia laboral, incorpora una secció molt 

interessant anomenada “cercar feina” en la 
qual es poden trobar recursos, un Moodle de 
CV, el treball competencial per a millorar l'ocu-
pabilitat i recomanacions a l'hora de cercar 
feina. El podeu visitar aquí.

Futbol al PO “Blocs Joan Carles” de 
Lleida

L'equip "FC Bloques Òmnia" és un equip de 
futbol que va sorgir de persones usuàries de 

l'Omnia Bloc Joan Carles de Lleida  i diferents 
joves del barri. Aquest 
equip juga setmanal-
ment a la Lliga Inter-
cultures de Lleida
(de setembre 2009 a 
juny de 2010), entre-
nen dos cops per set-
mana i realitzen les 
seves reunions al Punt 
Omnia. A l'inici de la 
lliga varen elaborar el seu escut, i recentment 
han creat el seu propi bloc.

Tallers monogràfics al PO Àgora

Durant el mesos de març i abril, es realit-

zaran els dissabtes i diumenges de-
dicats al retoc fotogràfic, manteniment d'ordina-
dors, etc .

D'aquesta manera, s'amplia la proposta d'activi-
tat del punt Òmnia i es pot donar resposta a la 
gran demanda d'activitats comunitàries i d'alfa-
betització digital del barri de la Verneda de 
Barcelona. 

El Punt Òmnia del Xup, a Manresa, ha 
creat un àlbum Digital Hoffman en el 
taller d’edició fotogràfica.

Després de fer servir el Pinnacle Studio per 
crear DVD amb animació i fotos, els seus 

usuaris, motivats per la per-
sona dinamitzadora, s’han 
decidit a fer un àlbum digi-
tal. Han instal·lat el progra-
ma i han passat una bona 
estona dissenyant i creant el 
seu propi àlbum. Els alumnes 
queden molt satisfets veient el que són capaços 
de fer i això els motiva a seguir aprenent. 

Jose us convida a que feu servir algun 
d’aquests programes amb els vostres usuaris/
es. Queden molt contents i és una eina divertida 
per aprendre.

http://xarxa-omnia.org/santroc/
http://bloquesomnia.blogspot.com
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L’Skype apropa els infants del PO 
Pius XII i el Bloc Joan Carles de Llei-
da

Degut a l’arribada del Carna-
val i amb la intenció que els 

infants de Pius XII i els de Blocs 
Joan Carles es comencin a co-
nèixer, s’ha realitzat una activi-
tat conjunta mitjançant l’eina 

Skype.

Mitjançant la càmera web els infants es po-
dien veure tot i estar en espais diferents.
Els nois/es es van presentar i mitjançant dife-
rents preguntes havien d’endevinar de què 
es disfressarien els nois de l’altre punt.

Cal dir que l’activitat va ser tot un èxit, ambdós 
grups tenien ganes de conèixer-se. A més, 
tenint en compte que la celebració del carna-
val es realitzarà també conjuntament i es farà 
una gimcana, els infants van aprofitar per 
fer-se preguntes sobre aquest dia: heu prepa-
rat alguna prova per al dia de carna-
val?  quants nens/es sereu els del vostre es-
plai?... Una molt bona experiència per repetir!!

Als grans els ensenya la utilització de la pissar-
ra, ja que ho posaran al col·legi. Utilitza progra-
mes per fer música i d'altres on poden fer-la 
servir en grup.

El Projecte TIC de la Fundació Maria-
nao

A Marianao volen donar sentit global al tre-
ball amb les TIC a l'entitat i per això han 

redactat un projecte TIC que inclou dife-
rents serveis relacionats amb les mateixes i 
que suposen un element integrador amb la 
resta de projectes que es desenvolupen a l'en-
titat.

Es tracta d'una iniciativa amb un valor estratè-
gic i unificador molt interessat i que pretén do-
nar un millor servei a la població incloent as-
pectes de reciclatge de maquinari, promoció 

del Programari Lliure, serveis d'assesso-
ria per a particulars i entitats i una metodo-
logia de treball amb les TIC coherent 
amb el projecte educatiu del centre.

Podeu trobar més informació al web.

El banc del temps de les dones de San-
ta Coloma de Cervelló

Al PO de Santa Coloma de Cervelló han co-
mençat a treballar amb el 
grup de dones de 

Quatre Cantons i tenen la 
proposta de muntar un espai 
web per gestionar el projecte 
de Banc del Temps que vol 
engegar aquesta associació. 
Com sabeu, es tracta d'oferir 
temps personal per poder ajudar a una altra per-
sona en tasques quotidianes a canvi del mateix. 

Podeu consultar més sobre experiències sem-
blats al següent enllaç. 

Taller de pissarres digitals al PO Camp 
Clar (Tarragona)

Al Punt Òmnia de Camp Clar coneixen molt 
bé les possibilitats de les pissarres digi-

tals. Té 3 grups amb edats compreses entre 
els 7 i els 18 anys. Als més petits els ensenya a 
utilitzar la pissarra mitjançant jocs que ja han 
fet servir a l'ordinador. 

Els GEPIS en vídeo al CIJ Bellvitge

A Bellvitge ens van 
obrir les portes 

quan els hi vam dema-
nar que necessitàvem 
documentar en vídeo 
l'activitat dels tallers 
d'informàtica amb el 
grup GEPIS de perso-

nes amb discapacitat intel·lectual. 
Podeu veure el resultat del treball amb aquest 
col·lectiu aquí.

Vapor Llonch és centre col·laborador 
acTIC

La Dolors i l'Edgar han aconseguit ésser dels 
primers punts Òmnia en poder integrar-se 

en aquesta iniciativa. Estem a l'espera de les 
primeres valoracions, però el que sí que sabem 
és que tenen una demanda important de 
gent que es vol acreditar. Sens dubte, un bon 
servei que s'afegeix a la línia de treball tan forta 
que desenvolupen en inserció laboral.

http://www.marianao.net/
http://www.bancdeltemps.org/
http://blip.tv/search?q=gepis
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El 4t espai de treball de Vilafranca 
Virtual

A Vilafranca del Pene-
dès han obert un quart 

espai de treball amb les TIC. La 
forta demanda actual i la seva 
estratègia d'autoaprenentatge 
de les TIC han fet necessària 
aquesta iniciativa que de ben segur suposarà 
que més gent es pugui beneficiar de les seves 
accions.

Nova aula TIC basada en LINKAT al 
CPS Francesc Palau

Al CPS Francesc Palau hi ha hagut alguns 
canvis: l’Olivia Ortega, dinamitzadora 

històrica del projecte, compatibilitza actualment 
funcions de dinamització del punt amb la direc-
ció d'una entitat especialment implicada amb les 
dones i les persones del seu entorn més desfa-
vorides. 

No sense esforç, han muntat una altra aula TIC 
equipada amb programari lliure i basada en 

terminals Linkat per poder donar resposta a la 
demanda actual en temes de formació i ús de 
les TIC.

Agenda Òmnia

El Punt Òmnia de Salt (Girona) ens 
proposa “Com treure profit al correu 
electrònic”.

Els dimarts 16 i 23 de febrer es respondrà a 
la qüestió: Saps que pots fer molt més que 

enviar missatges en el teu correu electrònic? 

Al Punt Òmnia de Salt t’explicaren com crear 
carpetes per a classificar informació, crear llis-
tats d'amics per a enviar correus, mantenir-te 
al dia amb el teu calendari, rebre avisos de 
aniversaris, reunions i cites mèdiques i molt 
més!

Cine fòrum al Punt Òmnia Sant Llorenç 
(Terrassa)

Tots els dijous a la tarda el PO 
es converteix en una sala de 

cinema. 

Cada setmana veuran una 
pel·lícula o documental que 
escullin entre les persones usuàries i la Sandra, 
dinamitzadora del punt. 

Algunes dels que han vist fins ara són: El bola, 
Polar Express o Felices 16. Després del visionat 
comenten i debaten les idees i conceptes 
que els han resultat més rellevants i significatius  
partir d'unes preguntes motor que prepara la 
persona dinamitzadora. Podeu trobar més infor-
mació al web.

Curs d’Stop Motion al Punt Òmnia 
Palafrugell

En coordinació amb l’àrea de Joventut i 
l’Empordà Digital iniciaran a finals del mes 

de Febrer el Curs d’Stop Motion. En aquest 
curs, els/les participants treballaran en la creació 
d’un guió, la captació de fotografies i elements 
estàtics i, posteriorment, en la 
creació de seqüències amb 
moviment.

La coneguda sèrie d’animació 
“Pingu” és un exemple re-
presentatiu d’aquesta tècnica 
d’animació.

Dies: 22, 24 de febrer i 1, 3, 8, 10 de març.
Horari: De 20.00 a 22.00 hores.
Places limitades.

“Una escola de vida” al PO Àgora 

El passat 31 de gener de 2010, el programa 
Babel de la 2 en el seu reportatge “una 

escola de vida” va emetre l’experiència de la 

realitat quotidiana de l’escola d’adults del barri 
de la Verneda a Barcelona i el Punt Òmnia 
d’Àgora. El centre s’ha convertit en una comuni-
tat on s’aprèn i conviuen els veïns i veïnes del 
barri i els i les alumnes d’arreu del món. Un 
reportatge molt recomanable! 

http://www.empordadigital.org
http://omniamunt.blogspot.com/
http://www.rtve.es/alacarta/player/681493.html
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Gemma Chalé i Sal-lari
Punt Òmnia AV Montserrat a Igualada
“… Aquesta necessitat d’adaptació a cada col•lectiu amb el que treballem crec que ens 
dóna (als dinamitzadors) una flexibilitat que desprès pots aplicar a la teva vida diària…”

Persones que mouen la xarxa

Marisol Ignacio
Punt Òmnia AV Riu Clar a Tarragona
“Crec que avui dia la feina del dinamitzador és molt important, ja que apropem les TIC a la 
població més desfavorida, ja siguin entitats, col·lectius, o persones individuals, per tal 
d’evitar l’analfabetisme digital i generant dinàmiques de cohesió social al seu entorn…”.

Carlos Avila Jordán
Punt Òmnia la Salut Alta a Badalona
“La diversitat cultural en la que ens trobem és super enriquidora perquè pots 
conèixer un munt de costums, cultures, menjars sense ni tan sols haver de sor-
tir del barri…”

Persones que fan la xarxa
Antonio Cazorla Lopez

Associació de veïns Montserrat a Terrassa
“… el projecte Òmnia es una de les fórmules més encertades per començar 

a fer arribar les noves tecnologies a tots i totes i permetre l’accés a aquest 
“nou món”, per aquells als que els hi era impossible accedir…”

I pEr AcaBar d’UnA ForMa DiFERent...

I a ritme de samba carnavalera el PO La Salut a la ciu-
tat de Badalona va voler celebrar el seu Carnestoltes 

amb una activitat en la que només es necessitaven una 
foto i la web  per aconseguir uns resultats com aquests.

Podeu consultar totes les seves disfresses al seu bloc.

Oficina de Dinamització Comunitària
oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org

Tel. 934747474 ext. 642 i 638
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

http://www.funtasticface.com/
http://lasalut.wordpress.com/
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

