
Una vegada més, la Jornada de Dinamització de la Inter-
net Social va aplegar una multitud de professionals de la 

Xarxa Punt TIC amb la intenció de compartir experiències, ge-
nerar coneixement i trencar les barreres de la virtualitat quotidi-
ana. I és que, malgrat tots els avantatges que ens aporta la
comunicació mitjançant les eines virtuals de què disposem, el 
contacte humà enforteix les relacions i propicia, com cap altra 
cosa, el sentiment de pertinença, la motivació i el coneixement. 
I si a aquest còctel li afegim el fet de poder gaudir d’espais com 
la presentació del Museu Virtual del Poble Gitano, la conferèn-
cia de Dolors Reig i la continuació del treball de la xarxa entorn 
els seus 5 eixos, cal pensar que aquesta Jornada és un moment molt important per a la xarxa. I per 
10 anys més!

Circular d’informació
de la Xarxa Òmnia
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Direcció General d’Acció Comunitària

Jornada de la Internet Social 2010... Caminem endavant!

El passat 30 d’octubre va tenir lloc al Citilab 
de Cornellà la 5a edició de la Jornada de 

la Internet Social. Va ser una nova ocasió de 
luxe per retrobar-nos cara a cara amb totes 
les persones que formem part de la Xarxa 
Òmnia i poder intercanviar vivències i conei-
xement, projectar nous reptes i estrènyer lla-
ços.

Aquesta edició, que va reunir més de 150 per-
sones, va tenir per objectiu donar visibilitat al 
treball que es realitza a la xarxa des de la ves-

sant de la ciutadania i de les entitats que treballen a partir dels cinc eixos que marquen el camí de 
l’Òmnia en el futur: accessibilitat, voluntariat, xarxa, ocupabilitat i formació i competències 
TIC. Aquests cinc eixos de treball es van materialitzar en 5 taules que van ocupar bona part del 
programa i en les quals van ser protagonistes les experiències de la Xarxa i, com a element clau, la 
ciutadania. Així, es van exposar un bon grapat d’iniciatives encaminades a afrontar els nous reptes 
de la Xarxa Òmnia en un futur immediat.

Més informació a: http://www.internetsocial.cat/2010/index.php i 
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2010/10/14/jornada-internet-social2010

També pots veure vídeo resum a: http://www.xarxa-omnia.org/node/6056

La Wiki de la Jornada, amb els materials treballats, la trobareu a:
http://www.internetsocial.cat/2010/wiki/index.php/P%C3%A0gina_principal
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Oficina Tècnica

Flickr és un dels llocs web més coneguts per 
emmagatzemar i compartir imatges. Amb l'ac-

tivitat Compartim imatges al Flickr
(http://blog.xarxa-omnia.org/flickr) us proposem:

 Conèixer el funcionament de Flickr.
 Crear un compte a Flickr (si encara no en 

teniu).
 Afegir-vos contactes, com ara altres punts 

Òmnia, i formar part de grups.
 Compartir les fotos amb la resta de punts 

mitjançant el grup de la Xarxa Òmnia.

Alguns punts Òmnia ja han organitzat activitats 
entorn d’aquest servei web, com ara l’Hospitalet 
des dels punts Òmnia, on participants dels Òmnia 
JIS-Arrels, Gornal i CIJ Bellvitge comparteixen la 
visió particular que tenen del seu entorn, i els Òm-
nia de Lleida i l’Alt Pirineu, que han creat el grup 
Imatges de terra endins, per tal d’anar publicant 
els resultats dels tallers de fotografia digital.

Activitat Òmnia: compartim imatges al Flickr

El 5 d'octubre de 2010, es va dur a terme la 
quarta edició de la formació inicial d'en-

guany, amb l'assistència de 12 persones dina-
mitzadores, noves incorporacions a diferents 
punts de la xarxa, sobretot a partir del mes de 
setembre. La formació ha estat càrrec de les 
oficines tècnica i de dinamització i la Secretaria 
d'Acció Ciutadana.

Podeu consultar l’àlbum de les fotografies de la 
quarta formació inicial en el següent enllaç: 
http://picasaweb.google.es/xarxaomnia/
FormacioInicialOctubre2010#

Quarta edició de la formació inicial
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Moviment a la Xarxa Òmnia

Com a vegades passa després de l’estiu, diverses persones s’han incorporat a la Xarxa Òmnia 
per a la seva tasca de dinamització dels PO. Així, hem recollit algunes de les novetats que s’-

han produït darrerament a la Xarxa:

 Al Punt Òmnia de Torreforta (Tarragona), Gerard Pasano està substituint Tamara M. 
Ruiz, que està de baixa maternal. 

 Al Punt Òmnia de les Escodines ha entrat Pau Adelantado, que pren el relleu a Alba 
Felip en la dinamització del punt. L’Alba s’ha incorporat a l’Oficina de Dinamització 
Comunitària com a tècnica territorial de Lleida, Alt Pirineu, Terres de l’Ebre i Tarragona. 

 En Tony Canals és el nou dinamitzador del Punt Òmnia Martí Codolar de Barcelona, pre-
nent el relleu d’en Miguel Ángel Fernández.

 Des del mes de setembre, en Rubén López és el nou dinamitzador del Punt Òmnia Trini-
jove, a Barcelona, en substitució de la Yolanda Velilla.

 El Punt Òmnia de les Franqueses del Vallès disposa de nou dinamitzador, l’Àngel Luce-
ño, qui substitueix la Victòria Romo.

 Al Punt Òmnia Barberà Promoció han incorporat dos nous dinamitzadors, l’Alan Prieto i 
en Samir Andreu.

 Al Punt Òmnia de Vilafranca del Penedès l’Esther Ferré ha substituït la Txell Carbó.
 L’Ester Navarro i en Jordi Roca s’han incorporat al Punt Òmnia del CIJ Sanfeliu, en 

substitució de l’Araceli Garrigós.
 La Sònia Camps ha substituït la Mireia Ciércoles al Punt Òmnia del Centre Esclat 

Bellvitge.
 La Patrícia Aguiló és la dinamitzadora del nou Punt Òmnia de l’Associació Cultural Gi-

tana de Viladecans.
 La Laura M. Solana ha substituït al Carlos Ávila com a dinamitzadora del Punt Òmnia 

Salut Alta de Badalona.
 D’altra banda, en Carlos Ávila és el nou dinamitzador del Punt Òmnia CIJ Bellvitge, en 

substitució de la Cristina Espinosa.
 La Lourdes Lázaro ha substituït l’Ana Andújar com a dinamitzadora del Punt Òmnia de 

la Florida de l’Hospitalet de Llobregat.
 Al Punt Òmnia del Club Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, l’Anna Pujol i la Mireia Bru 

han substituït l’anterior dinamitzadora, la Lola Sirre.
 Finalment, l’Esther Mascareña ha substituït l’Anna Garcia Bort com a dinamitzadora del 

Punt Òmnia del Centre Cultural Gitano de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

A tots ells i elles, sigueu molt benvinguts a la Xarxa!

Properament també s’inaugurarà el Punt Òmnia Xarx@ntoni, a Barcelona, que serà dinamitzat 
per en Lluís Carbonell.

I finalment, volem felicitar la Gemma Chalé, dinamitzado-
ra del Punt Òmnia d’Igualada, per la seva nova materni-
tat: la Foix ja és aquí!

I la Dolors Segura, del Punt Òmnia Vapor Llonch 
(Sabadell), que és mare d’un nen preciós que es diu 
Maxim!

Moltes felicitats, mamis!

Oficina de Dinamització Comunitària – ODC
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Persones que s'incorporen a la xarxa

1. Des de quan coneixes l’Òmnia?
Des de fa 5 anys.

2. Abans d’entrar en el Punt Òmnia coneixies el projecte Òm-
nia?
Sí. Perquè havia treballat a Vilafranca Virtual. Havia estat becària a 
través de la universitat, treballant a la recepció del local, fent esta-
dístiques, recepció d’usuaris, contant-los i fent-ne el registre, suport 
UOC (ara ja no s'ofereix aquest servei, actualment és un punt d'in-
formació de la UOC), entre altres tasques.

3. Què creus que pots aportar tu al projecte? O què creus que 
el projecte et pot aportar a tu?
Tot el que pugui, les ganes d’aprendre. El projecte em pot aportar 
molt d’aprenentatge i hi ha moltes coses a fer.

4. Què és el que més et va impactar o què et va sorprendre 
més en entrar a l’Òmnia?
L’accés de les TIC a tothom. Ara potser és més normal, però fa 5 anys era més estrany, no conei-
xia que hi hagués aquest servei, que hi hagués una xarxa, que en diferents punts de Catalunya 
s’oferís tot això.

Esther Ferré, nova dinamitzadora del Punt Òmnia de Vilafranca

Gerard Pasano, nou dinamitzador del Punt Òmnia de Torreforta (TRG)

1. Abans de començar a treballar, coneixies el projecte Òm-
nia? 
No.

2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia?
La Xarxa Òmnia la vaig conèixer per l’Andrea, que porta el pla de 
desenvolupament comunitari de Torreforta.

3. Quina ha estat la teva formació, o la teva professió, anteri-
orment?
Anteriorment només havia treballat de becari a la URV. He cursat 
el batxillerat tecnològic, enginyeria tècnica en informàtica de gestió 
i el màster en seguretat informàtica. També estic involucrat en 
l’Esplai Sant Fructuós i actualment estic en procés de treure’m el 
títol de monitor.

4. Què creus que pots aportar al projecte?
Parlant amb els altres dinamitzadors, he vist que la majoria no tenen formació tècnica. Si l’eina que 
utilitzem per tractar la gent són els ordinadors, considero molt important que els professors tinguin 
un nivell d’usuari avançat en informàtica. Seria interessant formar aquests professionals en un ni-
vell avançat.

5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia?
La possibilitat d'ensenyar des de zero la informàtica.
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1. Abans de començar a treballar, coneixies el projecte Òm-
nia?
Sí, hi havia fet algunes col·laboracions.

2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia?
A la feina anterior.

3. Quina ha estat la teva formació i la teva professió anterior-
ment?
Vaig estudiar FP2 en arts gràfiques als Salesians i després vaig 
entrar a treballar al món social ara fa 5 anys; tinc un postgrau de 
tècnic en inserció i integració laboral.

4. Què creus que pots aportar al projecte?
Sincerament, com que he estudiat arts gràfiques puc aportar-hi 
experiències amb alt component de creativitat en el sentit de fer-lo 
més atractiu al jovent.

5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia?
La capacitat que té d'arribar tant als joves com a les persones de la tercera edat, i la curiositat i fins 
i tot la il·lusió de la gent a aquestes edats, per saber-ne més.

1. Abans de començar a treballar, coneixies l’Òmnia?
Em sonava, havia vist alguna cosa i me n’havien parlat però desco-
neixia com funcionava i quins objectius tenia.

2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia?
Buscant feina un amic que fa temps que hi treballa em va comentar 
que buscaven gent i m’hi vaig començar a endinsar; un cop vaig 
conèixer el projecte vaig fer diverses entrevistes fins que vaig en-
trar-hi.

3. Quina ha estat la teva formació, o la teva professió, anterior-
ment?
Sóc sociòleg i tinc un grau de Bolonya en disseny i comunica-
ció. Vaig estudiar a la UAB i a la Pompeu. Es pot dir que he fet de 
tot, des de les primeres feines per arribar a final de mes a tenir una 
trajectòria laboral més consolidada; he treballat com a sociòleg a la Diputació de Barcelona i al 
CERC (fent les pràctiques) i a l’empresa Diagrama Social. Com a dissenyador he treballat de free-
lance per a l’ajuntament de Cerdanyola, l’empresa Sarbus i els ajuntaments d’Esponellà i de Palol 
de Revardit.

4. Què creus que pots aportar al projecte?
Moltes ganes de fer coses, encarar nous reptes professionalment, perspectiva innovadora. Crec 
que l’actitud per ser dinamitzador és fonamental ja que es tracta d’un tipus de feina que demana 
molt de tu i en la qual s’ha de tenir molt presents la comunitat i l’entorn on estan els punts Òmnia.

5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia?
Hi ha diversos aspectes que m’han semblat molt interessants; per una banda la infraestructura i 
l’organització interna que funciona de manera eficient. Em sembla molt interessant la tasca que es 
desenvolupa en general per ajudar sectors desafavorits o amb risc d’exclusió social, sobretot en el 
moment en què estem, on Internet cada cop té més presència i més rellevància en tots els aspec-
tes. Cal una iniciativa com l’Òmnia.

Tony Canals, nou dinamitzador del Punt Òmnia Martí Codolar (BCN)

Pau Adelantado, nou dinamitzador del Punt Òmnia Les Escodines (Manresa)
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Està molt bé! 

El Punt Òmnia de Riudoms posa en marxa 
novament un taller d’informàtica relacionat 

amb els viatges i que permet als usuaris fer el 
seu propi àlbum i compartir les seves experi-
ències a Internet. En Lluís, un dels seus usua-
ris, ja ho ha començat a fer a través d’una guia 
de viatges:

http://viajeteca.com/travel.php?id=15

Recordant i compartint les vacan-
ces des del Punt Òmnia de Riudoms

Volem Felicitar el Taller el Rusc, del Punt 
Òmnia Blanes, perquè tot i no haver mar-

xat a casa amb el guardó sota el braç, ens han 
demostrat que voler és poder… seguiu així!!
http://omnia-blanes.blogspot.com/2010/10/una-
victoria-sense-premi.html

Felicitacions per al taller El Rusc

Nou Tríptic al Punt Òmnia Eudald Graells 
de Ripoll. El podeu veure seguint l’enllaç:

http://
omniaeudaldgraells.blogspot.com/2010/10/
comencem-nou-curs.html

Informació i disseny Eudald Graells

La Sígrid, la dinamitzadora del Punt Òm-
nia de Vilanova del Camí, s’incorpora a 

jornada complerta. Ens alegrem per ella i pels 
usuaris, que podran fer un major ús del Punt. 

A jornada completa!

Uns quants punts Òmnia de les vegueries 
de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran han organit-

zat per al 29 d’octubre sortides amb usuaris
per fer fotografies i compartir-les posterior-
ment.

Jornada fotogràfica dels punts 
Òmnia de Lleida i els Pirineus

El Punt Òmnia de la Seu ha impulsat un 
nou taller per dotar els pares i mares 

d’eines TIC i així poder ajudar els seus fills. Es 
tracta d’un curs de retoc d’imatges amb Picasa 
i Picnik, acordat a través de les reunions amb 
les AMPAS de la Seu. Si el grup hi està 
d’acord també es farà un petit taller d’àlbums 
digitals amb Hoffman o Fotoprix. El taller co-
mença el 8 d’octubre i acabarà pels voltants 
del Nadal. Més informació:
http://blog.xarxa-omnia.org/laseu/

Taller per a pares i mares al Punt 
Òmnia de la Seu d’Urgell

http://omniaeudaldgraells.blogspot.com/2010/10/comencem-nou-curs.html
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El Punt Òmnia de Valls ha participat 
aquest estiu en el programa “A l’estiu, amb 

la llengua riu”, dirigit als nens i nenes 
d’educació primària i secundària nouvinguts a 
Catalunya i que es troben en procés 
d’aprenentatge de la llengua catalana. El pro-
grama va començar el 28 de juny i ha comptat 
amb la participació de 85 infants i joves d’entre 
3 i 15 anys, i d’un total de 12 nacionalitats. Al 
bloc
http://omniavalls-estiu-2010.blogspot.com/, 
creat expressament per a aquest taller, hi tro-
bareu uns quants recursos que han utilitzat 
des de l’Òmnia per ajudar els menuts a apren-
dre el català d’una manera ben lúdica. 

Fomentant la llengua a Valls

A l Punt Òmnia de Banyoles ja han comen-
çat la nova programació i volem destacar 

un taller, Compartim l’ordinador: curs d’in-
formàtica en família. El curs està pensat per 
a tots aquells nens i nenes que necessiten 
orientació per adquirir informació útil provinent 
d’Internet, però també per a tots aquells pares 
que voldrien ajudar els fills a obtenir-la i no 
saben com. S’introduirà, per tant, Internet dins 
l’àmbit familiar per tal que sigui una eina efi-
caç. 

Per a més informació:

Informàtica en família a Banyoles

El Punt Òmnia Tortosa ha començat a par-
ticipar en la prova pilot del projecte Casals 

en Xarxa, conjuntament amb el Casal de Gent 
Gran d’Igualada. L’activitat, que durarà cinc 
sessions i s’allargarà fins al 4 de novembre, 
consisteix a fer treballar la memòria a través 
de jocs didàctics en línia. A més, durant les 
sessions és realitzaran diverses videoconfe-
rències amb el Casal de Gent Gran d’Iguala-
da, on els usuaris de Tortosa i Igualada podran 
intercanviar experiències i s’explicaran, també, 
conceptes teòrics sobre el funcionament de la 
memòria. La gent gran que participi en aquesta 
prova pilot “Memòria i ordinador”, disposarà 
d’eines informàtiques per mesurar i desenvolu-
par aspectes bàsics sobre la memòria. Una de 
l e s  e i n e s  q u e  u t i l i t z e n  é s : 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1013

Prova pilot a Tortosa i Igualada El Punt Òmnia de Salt col·labora en l’ac-
tivitat “Salt i jo: la nostra experiència”, 

un concurs de relats curts sobre Salt i la seva 
gent. Des del Punt és donarà suport a totes les 
persones que no disposen de les eines bàsi-
ques per poder redactar el seu conte.
També participaran en la gravació d’un curtme-
tratge sobre les experiències d’aquestes perso-
nes que han participat en el concurs de contes. 
Felicitats per la iniciativa!

Relats a Salt

Taller de Halloween al Punt Òmnia de 
l’Escala. Els dies 23 i 24 d’octubre es va 

dur a terme un taller per a fer caretes de mons-
tres, calaveres, carbasses i sarcòfags. S’u-
tilitzaran models de paper, més coneguts a la 
xarxa com a “papercraft”.

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

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

I aCaBem d’uNa MaNera DiFeRent...
CompArtint els hobBiEs de les perSones dinAmitZadores!

Toca en un grup de música que es diu Te-
rratombats. És un grup 2.0, ja que tenen 

un bloc a on fan difusió dels seus concerts i de 
la música que toquen. També estan al Face-
book. Fan rumba catalana i tenen cançons 
com “La rumba del calçot” (http://
www.youtube.com/watch?v=x7SiQgysVg0), i 
“La ratafia, ai Maria!” (http://www.youtube.com/
watch?v=1PxQq6wm3Hk)

http://terratombats.blogspot.com/
ht tp: / /www.m yspace.com/ter ra tombats
http://www.lastfm.es/music/Terratombats

http://www.facebook.com/pages/
Terratombats/31046092002

Arnau Pons, del Punt Òmnia de 
Sant Vicenç dels Horts

A l’Arnau li encanta la fotografia i entre al-
tres coses té un espai a Flickr on penja 

fotografies des de fa anys dels seus amics, 
familiars i coneguts que vesteixen un nas de 
pallasso. Actualment, fins i tot gent que no 
coneix li envien fotografies pròpies amb un nas 
de pallasso perquè les incorpori a l’àlbum. Al-
gunes fotografies són fetes arreu del món i si 
tafanegeu al web potser trobeu persones que 
de ben segur us sonaran o coneixereu... mireu, 
mireu:
http://www.flickr.com/elmeunasdepallasso

També inclou un mapa on es localitzen els 
llocs, ciutats, pobles i racons de les fotografies 
amb un nas de pallasso que s’han fet arreu del 
món.
I si us animeu a enviar fotografies amb un nas 
de pallasso a l’Arnau, entrareu al peculiar àl-
bum d”El meu nas de pallasso”. Així que en-
vieu les vostres fotografies amb nas de pallas-
so a arnauselga@hotmail.com. L’Arnau ja està 
impacient per rebre-les!

Arnau Selga, del Punt Òmnia Gao 
Kaló (Vila de Gràcia, Barcelona)

Calaix de sastre

E l Diego del Punt Òmnia La Font de Man-
resa ens aconsella el programa ITALC per 

tal de veure les pantalles del usuaris, poder 
interactuar amb ells, apagar els ordinadors de 
cop, poder enviar un missatge instantani a un 
usuari perquè surti d’una determinada pàgina, 
etc…
Podeu trobar més informació a :
http://italc.sourceforge.net/home.php

ITALC, un programa per veure les 
pantalles dels usuaris

L’Edu Vendrell, dinamitzador del Punt Òm-
nia del Centre Històric de Lleida, ens 

resumeix a través del seu bloc 10 raons de pes 
per ensenyar i fer servir Programari Lliure.

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

10 raons per ensenyar i fer servir el 
Programari Lliure


