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La Xarxa Òmnia continua creixent i arriba ja a les 
portes de França. A finals de novembre va obrir les 
portes el Punt TIC-Òmnia Eth Haro, al municipi de 
Les, a 17 quilòmetres al nord de Vielha i a 3 de la 
frontera francesa. L'Òmnia Eth Haro té moltes pecu-
liaritats. En primer lloc perquè es converteix en el 
primer Òmnia a la Vall d’Aran. A més, té a favor el 
seu emplaçament, a l’antiga biblioteca de Les. Es 
tracta d’un espai petit, però que permetrà organitzar-
hi múltiples activitats. I, per acabar, una curiositat per 
a les persones que vulguin saber què significa Eth 
Haro. Precisament el poble de Les és conegut per la 
tradició ancestral de l’Haro, un tronc d’avet que es crema la nit de Sant Joan, coincidint amb l’inici 
del solstici d’estiu (al bloc del punt hi trobareu fotos). 

El Punt Òmnia Eth Haro obre les portes 

El Punt Òmnia de Valls participa 
en el Projecte Accedo 2.0 
 

E l Punt Òmnia de la Casa Caritat és, jun-
tament amb 7 entitats més de tot el terri-

tori espanyol, un dels centres on es posarà a 
prova durant 6 mesos la xarxa social del pro-
jecte pilot Accedo 2.0.  
Una xarxa social adreçada a persones amb 
discapacitat intel·lectual lleu, que, complint 
criteris d’accessibilitat, pretén donar un primer 
pas en la utilització d’aquestes comunitats 
virtuals a persones amb discapacitat gràcies a 
un Pla Avanza 2 que està desenvolupant la 
Fundación Esplai, la UNED i FASAD. 

Bones festes i Bones festes i Bones festes i Bones festes i     
bon any nou 2011!bon any nou 2011!
bon any nou 2011!
bon any nou 2011!    

http://blog.xarxa-omnia.org/ethharo/
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Oficina Tècnica 

Aquest desembre finalitza el curs d'extensió uni-
versitària d'enguany amb el mòdul d'Edició Digital 
II. 

Aquest any s'han realitzat tots els mòduls per do-
nar la possibilitat a tothom d'acabar el seu curs i 
obtenir-ne la certificació. 

Curs d'extensió universitària 2010 

Entre els mesos d'octubre i nombre han passat 
per la formació inicial uns 20 dinamitzadors de 
totes bandes de Catalunya. 

Han estat unes sessions molt enriquidores ja que 
el nombre de participants i la gran varietat de 
punts i de contextos on aquests es troben. 

Podeu trobar més informació aquí: http://
blog.xarxa-omnia.org/plaformacio/formacio-inicial. 

Formació inicial 

Sempre és un bon moment per somiar, però so-
vint és en aquesta època de l'any en què ens re-
cordem d'enviar els nostres bons desitjos a la gent 
que estimem. 
Algun cop has expressat els teus desitjos, idees i 
il·lusions de manera col·laborativa i multimèdia? 
 
Amb l'activitat I tu, què desitges?, podem construir 
una felicitació col·laborativa de Xarxa Òmnia. 
Conté una petita ajuda sobre les diferents formes 
d'expressar desitjos i altres propostes d'utilització 
de l'eina VoiceThread. 

Activitat Òmnia: I tu, què desitges? 

Has fet alguna activitat al teu punt que pot ser 
interessant per a la resta de la xarxa? 

Vols posar alguna activitat en marxa i no tens 
temps per fer-ne el tutorial o la planificació peda-
gògica o cercar els recursos necessaris? 

Periòdicament l'OT publica activitats. Volem que 
aquestes responguin cada vegada més a les 
vostres necessitats i que col·laborin a fer xarxa 
entre els punts. 

Escriviu a oficina.tecnica[arrova]xarxa-omnia.org 
amb les vostres propostes! 

Ens posarem en marxa per ajudar-vos i per fer 
ressò d'aquestes activitats que de ben segur se-
ran molt interessants per a tota la Xarxa Òmnia. 
Recordeu que també tenim un grup a la comunitat 
ning on podem parlar-ne! 

L’Oficina Tècnica (OT) cerca activitats 

Una de les vies de comunicació amb l'Oficina Tèc-
nica és mitjançant l'eina Skype. Teniu un usuari 
per al vostre punt? Envieu-nos els vostres usuaris 
d'Skype a oficina.tecnica@xarxa-omnia.org per 
completar la nostra llista, i afegiu els usuaris de 
l'Oficina Tècnica per rebre el suport tècnic i tecno-
pedagògic més immediat: 

Suport i assessorament tècnic: suport-omnia 

Suport i assessorament tecno-pedagògic: ofici-
na.tecnica.omnia 

També podeu contactar amb nosaltres en aquesta 
mateixa adreça de correu electrònic o al telèfon: 

93 4425867 

Comunicació amb  

l’Oficina Tècnica per Skype 

http://blog.xarxa-omnia.org/bonsdesitjos/
http://blog.xarxa-omnia.org/bonsdesitjos/les-formes-dels-desitjos/
http://blog.xarxa-omnia.org/bonsdesitjos/les-formes-dels-desitjos/
http://blog.xarxa-omnia.org/bonsdesitjos/a-mes-a-mes/
http://voicethread.com/
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Oficina de Dinamització Comunitària – ODC 

Durant el mes de novembre, s’han celebrat les 
3es Jornades de Treball Territorial que 
s’organitzen des de l’Oficina de Dinamització 
Comunitària – ODC de la Xarxa Òmnia.  
 
Hem dut a terme unes jornades de treball “de 
proximitat” que ens han permès tractar aspectes 
més concrets del dia a dia. S’han realitzat un total 
de 15 jornades de treball territorial en les quals 
han assistit 71 persones dinamitzadores.  

Entre les accions en xarxa que s’han treballat i 
que es continuen desenvolupant hi ha, per exem-
ple, la iniciativa sorgida a Manresa de fer un tríptic 
de seguretat a Internet, el vídeo d’una tarda al 
Punt Òmnia amb Girona, “El nostre riu encara és 
viu” dels Punts del Llobregat, entre d’altres… Po-
deu trobar més informació a: http://blog.xarxa-
omnia.org/odc/2010/12/03/jornades-territorials-de-
tardor-a-la-xarxa-omnia/ 

Jornades territorials de tardor a la Xarxa Òmnia 

Els dinamitzadors i dinamitzadores dels punts Òmnia 
de Manresa estan preparant una acció conjunta. Els 
felicitem per la iniciativa i esperem que sigui una reali-
tat ben aviat. 

I a les comarques gironines... Què pots fer als punts 
Òmnia? En breu ens arribarà un esperat esdeveni-
ment que serà una de les estrenes més vistes de 
l’any! 

En els Òmnia de Lleida i Alt Pirineu estan preparant 
una sèrie d’accions conjuntes que tenen a veure amb 
la fotografia. Cada Punt Òmnia treballa la seva acció 
des del seu municipi i, posteriorment, posen el treball 
en comú en una plataforma compartida.  

Fruit de les darreres jornades de treball territorial... 

http://www.xarxa-omnia.org/
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El Nadal als punts  OmniaEl Nadal als punts  OmniaEl Nadal als punts  OmniaEl Nadal als punts  Omnia    
Al PO de Valls han organitzat diverses 
“Pinzellades digitals” relacionades amb el Nadal, 
entre les quals hi ha un taller per aprendre a en-
viar postals nadalenques, un taller per aprendre 
a fer dibuixos de nadales i un taller d’Impress per 
crear una nadala musical. Per acabar de fer més 
gustoses les festes, un taller per aprendre a uti-
litzar el bloc de les Receptes de Nadal amb 
l’objectiu de fer un receptari col·lectiu.  

Al PO Marianao (Sant Boi de Llobregat)
preparen un Lip Dub que gravaran des del Punt 
Òmnia i on a més sortiran tots els companys 
dels diferents projectes de la Fundació i els vo-
luntaris i participants de l'entitat. Alguns dels vo-
luntaris col·laboraran en la gravació i en el mun-
tatge del vídeo. 
Per altra banda, la Fundació Marianao, com ca-
da any, celebra un sopar de Nadal. El Punt Òm-
nia hi participa fent un recull d'activitats de l'any. 
Enguany, també hi ha col·laborat el grup de tea-
tre social. 

El PO Centre Esclat de l’Hospitalet de Llobre-
gat, a més de fer diverses activitats relacionades 
amb motius nadalencs, com ara les postals, 
muntatges fotogràfics, entrar a pàgines web de 
nadales, aprendre a comprar per Internet, entre 
d’altres, també organitzen una festa al Centre 
Obert, on cada taller hi participa d’alguna mane-
ra: els de música actuen, els de cuina fan els 
polvorons i els d’informàtica s’encarreguen de 
decorar la sala amb imatges nadalenques. Entre 
tots compartiran un bon ambient nadalenc per 
acomiadar l’any. 

Al PO Eudald Graells de Ripoll han fet diver-
ses activitats amb els seus usuaris, tant els dels 
tallers com els que gaudeixen de l’ús lliure del 
punt. Podeu veure algunes eines que han utilit-
zat en el seu bloc http://
omniaeudaldgraells.blogspot.com/2010/12/
sacosta-el-nadal-i-et-proposem.html 

Al PO del Centre TRIA de la Fundació Comtal 
de Barcelona faran activitats amb els infants pe-
tits i mitjans del Centre Obert que hi ha en el 
mateix equipament. Els més petits dibuixaran i 
pintaran postals de Nadal. Els mitjans, al seu 
torn, decoraran el centre amb totes les creacions 
realitzades per a l’ocasió. 

Al Punt Òmnia de l’Escala celebren l’arribada 
del Nadal amb un Torneig de Videojocs. Du-
rant la tarda del dia 24 de desembre, l'Associa-
ció Waking The Fantasy i el Punt han organitzat 
aquest torneig de temàtica retro. El torneig té 
com a objectiu animar els joves de l'Escala a 
apuntar-se al club i a participar en les  activitats 
que s'aniran fent al llarg de l'any. 
Els premis són suculents: una consola Wii 
commemorativa dels 25 any del naixement de 
Super Mario per al primer classificat, una Ninten-
do DSi XL commemorativa dels 25 anys del nai-
xement de Super Mario per al segon  i  jocs retro 
d'ordinador per al tercer concursant.  
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Al Punt Òmnia Sant Llorenç de Terrassa, realit-
zen, amb el taller de dones i les persones adul-
tes de l'Òmnia, un conjunt de postals de Nadal 
amb el Publisher o bé amb el Word. Cadascú 
escollirà el format que més li agradi. Portaran 
una imatge i la inseriran a la postal, i després la 
imprimiran en cartolina i la doblegaran. La mida 
serà un dinA3 doblegat per la meitat, amb porta-
da, contraportada i l'interior a gust de cadascú. 
També veuran com des de diferents pàgines 
d'Internet es poden crear postals i enviar-les per 
correu electrònic. 
D’altra banda, amb els infants han  fet una carta 
als Reis seguint una mateixa pauta per a tots 
amb el Word, inserint imatges, llistes, vores i art, 
i l'han imprès en fulls de color perquè se l'empor-
tin a casa. 

Al Punt Òmnia Barberà Promoció el divendres 
3 de desembre es va escollir la postal guanyado-
ra per un jurat qualificador que havia de triar en-
tre les deu postals finalistes triades de forma 
popular pels mateixos usuaris. 
La postal guanyadora ha estat la de la Sra. Qui-
ma Panadero Campos, alumna del taller 
d’alfabetització digital. La guanyadora va rebre 
com a premi un curs gratuït en una especialitat, 
per escollir de l’oferta formativa de Barberà Pro-
moció, en les seves instal·lacions així com un 
petit detall. La postal guanyadora és la postal 
oficial que ha utilitzat Barberà Promoció per feli-
citar les festes a les empreses del municipi, enti-
tats col·laboradores i usuaris de l’entitat, entre 
d’altres. 

Finalment, cal remarcar que la postal guanyado-
ra s’imprimirà per posar-la a la venda i recollir 
fons per a les famílies més necessitades de Bar-
berà del Vallès. Es poden veure totes les postals 
participants fent clic aquí!!! 
A més a més, el 10 de desembre es va fer el IV 
sopar de Nadal que celebren els participants del 
Punt Òmnia. Durant el sopar es va fer entrega 
del premi de la postal guanyadora del 8è con-
curs de postals de Nadal i es va dur a terme un 
concurs de postres en el qual podia participar 
qualsevol persona que assistís al sopar. Per al 
sopar, cadascú havia de portar alguna cosa de 
menjar o veure per compartir amb la resta. A 
més a més, aquest menjar s’havia d’elaborar tot 
a casa!!! 

Al PO Santa Coloma de Cervelló van finalitzant 
tallers i projectes programats, per començar 
nous cursos per l'any que encetarem. 
Però en motiu de les festes nadalenques, es 
respira festa en els tallers i és per això que estan 
fent tallers de postals de Nadal amb els grups 
d'Internet i correu electrònic; amb els infants de 
Klau estan fent un conte de Nadal amb un pro-
grama de presentació de diapositives i fins i tot 
fan targetes de felicitació! Per acabar, també 
faran la cloenda de l'any amb una gran festa el 
dia 21 de desembre a les 18 h, en la qual estan 
convocats tots els alumnes de tots els cursos de 
l'any, les associacions i entitats que han partici-
pat al Punt Òmnia, autoritats del poble, respon-
sables de coordinació d'Òmnia, i persones dina-
mitzadores. Durant la festa es podrà visionar un 
vídeo resum de les activitats de tot l'any en el 
Punt Òmnia, i es presentaran els treballs dels 
usuaris, tot això acompanyat d'un fantàstic bere-
nar. Bona festa! 

http://picasaweb.google.com/omniabarbera/20108eConcursDePostalsDeNadal
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Moviment a la Xarxa Òmnia 

• En Diego, del Punt Òmnia la Font dels Capellans, s’acomiada:  

Us escric per comunicar-vos que la meva aventura i etapa de més de 9 anys en 
el projecte Òmnia s’està acabant. M’ha sorgit una gran oportunitat de poder tre-
ballar en el sector que m’he especialitza’t amb els estudis i, és  una gran oportu-
nitat que no vull perdre, així que el 31 de desembre serà el meu últim dia com a 
dinamitzador del Punt Òmnia de la Font dels Capellans de Manresa. 
  
En aquest temps us he conegut a molts de vosaltres, i crec que he après una 
mica de tots els dinamitzadors amb els que he tingut contacte. Tanmateix, gràci-
es al treball en xarxa i en línia sempre podem aprendre coses, encara que esti-
guem en la distància. 
  
Que sapigueu que no us vull perdre de vista, així que hem podeu trobar al skype 
(diego.galera.sanchez) o al msn dgalera@hotmail.com 
  
Gràcies a tots i totes, per tots aquests anys compartint dins i fora del projecte 
Òmnia,  una amistat que de ben segur seguirem compartint... 
  
Només hem queda dir... que tingueu un bon Nadal i un feliç Any Nou 2011. 
  
Fins molt aviat,  
Diego Galera 

 

• Aquest mes de desembre s’ha incorporat la Inés Olondriz al capdavant del Punt 
Òmnia de Centcelles, a Constantí. L’Inés pren el relleu de la Roser López. Molta 
sort! 

 

• El proper mes de gener, la Gemma Vives passarà a ser la nova dinamitzadora del 
Punt Òmnia Gao Kaló de Barcelona, que després d’estar ubicat durant anys al car-
rer Tordera de la Vila de Gràcia, es trasllada al barri d’Hostafrancs. 

 

• D’altra banda, el Joan Josep Oncinos s’ha incorporat com a dinamitzador al Punt 
Òmnia Arrahora-Els Merinals-Can Gambús de Sabadell, en substitució de la Laia 
García. 

 

• També a Sabadell, en Manel Torrejón és el nou dinamitzador del Punt Òmnia Es-
pronceda, en substitució de la Cesca Pérez. 
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Persones que s’incorporen a la xarxa 

1. Abans de començar a treballar-hi, coneixies el pro-
jecte Òmnia? 
Sí, tot i que mai havia estat en un dels punts. Coneixia una 
dinamitzadora, i la meva mare és usuària d’un dels punts 
que hi ha a Terrassa.  
 
2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia? 
Com he comentat, la meva mare n’és usuària. 
 
3. Quina ha estat la teva formació, o la teva professió, 
anteriorment? 
He estat cambrer, repartidor, muntador en cadena... Però 
principalment he estat deu anys de responsable d’un des-
patx tècnic informàtic, i també he estat administrant un ser-
vei de rehabilitació física. 
La meva formació és de la branca d’Electricitat i Electròni-
ca, sóc tècnic en Equips Electrònics de Consum i tècnic 
superior en Telecomunicacions i Sistemes Informàtics. També he estudiat anglès. 
 
4. Què creus que pots aportar al projecte? 
Considero que el fet d’haver estat de cara al públic tant de temps, i treballant en un CAP, fa que 
tingui un bon rodatge en el tracte amb la gent; d’altra banda, treballar amb ordinadors, muntant-los i 
reparant-los fa la meva tasca molt més senzilla. 
 
5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia? 
El concepte d’apropar les noves tecnologies a la gent. A títol particular, m’encanta tractar amb la 
gent i tot el que comporta. Fa tres setmanes que estic treballant al Punt i n’estic molt satisfet; tracto 
amb molt bona gent i això m’enriqueix molt. Veure com la gent agraeix que els ensenyi fa que 
m’emporti una sensació de “plenitud” cada nit quan agafo la moto per tornar a casa. 

Joan Josep Oncinos Marcos, nou dinamitzador  

del Punt Òmnia Arrahona - Els Merinals - Can Gambús 

1. Quant temps fa que coneixes l’Òmnia? 
Fa uns anys (si no recordo malament, aproximadament 5 
anys) vaig entrar per primera vegada en un Punt Òmnia, 
concretament al Punt del Vapor Llonch de Sabadell. Ales-
hores jo vivia a Sabadell i un amic em va recomanar que 
entrés per poder consultar el meu correu electrònic de for-
ma gratuïta. La meva primera impressió va ser que es trac-
tava d’un ciber públic i gratuït, però de seguida, i amb la 
informació que em va donar el dinamitzador, vaig percebre 
que això de la Xarxa Òmnia era alguna cosa més. 
 
2. Abans d’entrar en el Punt Òmnia coneixies el Projec-
te Òmnia? 
El cert és que abans d’entrar per primera vegada al Punt 
Òmnia del Vapor Llonch desconeixia completament en què 
consistia el Projecte Òmnia. Però després de la meva pri-
mera visita vaig cercar informació a la xarxa i vaig descobrir 
la filosofia i les línies de treball d’aquest Projecte. 

Hug de la Rosa Ruperto, dinamitzador del nou Punt Òmnia Eth Haro 



8 

1. Abans de començar a treballar-hi, coneixies el projecte 
Òmnia? 
La veritat és que una mica sí. Coneixia el projecte gràcies a la tècni-
ca que treballava al Punt Òmnia on ara estic de dinamitzador 
(Cesca) que també era companya de feina i anteriorment treballà-
vem plegats al territori. 
 
2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia? 
No l’he conegut del tot fins ara, que he començat a treballar com a 
dinamitzador. Abans, treballava com a tècnic de joves al barri 
d’Espronceda (Sabadell) i havia col·laborat en alguns projectes amb 
l’anterior tècnica del Punt Òmnia al territori. Ella em va explicar molt bé 
tot el projecte i els recursos que tenien els tècnics d’aquest projecte, i 
em van semblar força interessants. I ara que he vist com funciona i les 
possibilitats que té, la veritat és que la veig com una eina molt potent i 
útil per a tots els tècnics i tècniques que treballen en aquest projecte. 
 
3. Quina ha estat la teva formació, o la teva professió, anteriorment? 
Jo vaig estudiar Sociologia a l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i després vaig fer un màster en 
Investigació Social, més especialitzat en Sociologia de l’Esport i l’Activitat Física, però que em va servir per 
tenir una visió més global del món social on vivim. He treballat a molts llocs i de moltes professions dife-
rents, fins que vaig acabar la carrera i vaig poder començar a treballar del que havia estudiat. He estat en 
associacions, fundacions, entitats diferents i a l’Administració pública també i totes aquestes feines m’han 
donat la possibilitat de créixer la meva vida laboral i sobretot personal, gràcies sobretot a la gent amb què 
he tingut la sort de treballar, per això espero que el projecte Òmnia no en sigui una excepció. 
 
4. Què creus que pots aportar al projecte? 
Intentaré aportar els coneixements que tinc adquirits fins ara i sobretot el meu tarannà amb tothom, sempre 
obert a la gent, aportant idees, molt actiu, escoltant a tothom i col·laborant amb tots els tècnics i tècniques 
del territori i amb els companys i companyes d’altres Punts, per millorar una mica l’entorn social en què ens 
trobem. 
 
5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia? 
M’han agradat molt totes les plataformes que hi ha per aportar i rebre idees i opinions. És un projecte social 
molt engrescador i obert, amb moltes possibilitats de fer coses amb tot tipus de col·lectius i això m’agrada 
molt i em motiva. Per altra banda és també un projecte actiu i que es va actualitzant i reciclant cada dia i que 
creix juntament i gràcies a la gent del territori on estan instal·lats els diferents Punts Òmnia, que són en reali-
tat els beneficiaris del projecte i alhora els que ajuden i tiren endavant totes les iniciatives que es plantegen. 

Manel Torrejón Perea, nou dinamitzador del Punt Òmnia Espronceda 

3. Què creus que pots aportar tu al projecte? O, què creus que el projecte et pot aportar a tu? 
Penso que des de la perspectiva de la Vall d’Aran, i que aquest és el segon Punt Òmnia d’alta muntanya a 
tot Catalunya, podem enriquir, encara més, la Xarxa Òmnia amb la particular visió del món que des d’aquí 
es té. Pel que fa al que el projecte em pot aportar a mi, sens dubte, la possibilitat de realitzar una tasca enri-
quidora, a nivell personal, amb la possibilitat de dinamitzar un Punt Òmnia en un territori on les noves tecno-
logies tenen un baixa implantació i on fins ara una massa important de la població no hi tenia gens d’accés. 
 
4. Què és el que més t’ha impactat o què et va sorprendre en entrar a Òmnia? 
El fet que la Xarxa Òmnia, com a tal, funcioni i que des d’un poble tan allunyat de la resta de punts 
Òmnia, pugui sentir-me integrat en un únic projecte. M’ha sorprès molt la quantitat de recursos i 
ajudes a les que es pot accedir a través de la Xarxa Òmnia puc tenir accés. 
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1. Abans de començar a treballar-hi, coneixies 
el projecte Òmnia? 
La veritat és que vaig començar al PO de Santa 
Eulàlia de Berga, ara farà uns 9 mesos, i no conei-
xia el Punt Òmnia. 
 

2. Com vas conèixer la Xarxa Òmnia? 
Va ser a partir d'entrar a treballar-hi, que va obrir-
se davant meu el món Òmnia. 
 
3. Quina ha estat la teva formació, o la teva pro-
fessió, anteriorment? 
Sóc llicenciada en Història de l'Art, tinc el CAP per 
fer classes a secundària però només havia fet les 
pràctiques. També tinc un grau superior en infor-
mació i comercialització turístiques. I les meves 
feines anteriors abasten força àmbits, però gairebé 
sempre de cara al púbic. Des de treballar al Museu Picasso de reserves, tècnica de turisme al Con-
sorci del Parc Fluvial del Llobregat, administrativa en un Consorci, de guia turística al Museu Tèxtil 
de la Colònia de Cal Vidal i en una empresa de gestió cultural al departament de comercialització. 
 
4. Què creus que pots aportar al projecte? 
Creativitat, il·lusió (la que té tothom que comença una nova feina que el motiva), crítica constructi-
va, nova visió (o potser no tant contaminada pel temps i les històries internes) sobre el projecte i 
ganes de treballar i fer la feina ben feta perquè la finalitat no és la producció, sinó que algú apren-
gui quelcom que el pugui ajudar. 
 

5. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del projecte Òmnia? 
Sobretot que tota la gent que està com a dinamitzador/a és vocacional, ningú és farà ric treballant a 
l'Òmnia, i avui en dia que la situació cada cop és més preocupant i en una societat que està evolu-
cionant a un individualisme econòmic i vital excessiu, doncs és molt saludable i motivant veure que 
tota la gent que està treballant cada dia en els punts Òmnia ho fa perquè així ho sent, és com po-
der creure, encara, un xic en què les coses poden canviar algun dia. 
I crec que avui en dia és vital poder formar gent per a les TIC, així com crear formadors per a les 
TIC, ja que és el futur més immediat i la gent no només ha de saber-les utilitzar, sinó també apren-
dre com utilitzar-les. 

Anna Pujol Reig, nova dinamitzadora  

del Punt Òmnia Esplai Pubilla Casas - Can Vidalet 

D 
es del Punt Òmnia 1r de Maig de 
Reus ens proposen un vídeo per aju-
dar a explicar als usuaris què és el 

programari lliure des d’una perspectiva ben 
“suculenta”.  
Un vídeo per a petits i grans que segur que no 
us deixarà indiferents: 
 h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=FvLJ2JotttM&feature=player_embedded 

Un vídeo per ensenyar què és el 

programari lliure 

Calaix de sastre 

E 
l Punt Òmnia Eudald Graells de Ri-
poll comença l’any amb nous tallers. 
D’una banda es portarà a terme un 

taller d’acompanyament de preparació per a la 
prova de l’acreditació ACTIC, amb una durada 
de 10 hores, i de l’altra un taller per a persones 
derivades de l’oficina de treball de Ripoll en el 
qual s’ofereix formació de català a través de 
les TIC. 

Nous tallers al Punt Òmnia Eudald 

Graells de Ripoll 



10 

Està molt bé!  

Aquests tres petits pobles de la Segarra tenen 
en comú que reben setmanalment la visita de 
l’aula mòbil del Punt Òmnia de Cervera. 
Aquest començament de curs, el dinamitzador, 
en Josep Lluís Turuguet, s’ha proposat donar-
los a conèixer a través de vídeos fotogràfics. 
Els seus usuaris han contribuït a realitzar les 
fotografies i passar-les a l’ordinador i ell ha 
muntat els vídeos i s’ha encarregat de 
difondre’ls per les xarxes socials. Ara els seus 
alumnes i tots aquells usuaris que vulguin, po-
den comentar les fotos a través del bloc:  
http://omnia-segarra.blogspot.com/   

Sant Guim de la Plana, Guardialada 

i les Pallargues.  

Les dues persones dinamitzadores del PO 
Sant Vicenç dels Horts estan cuinant una 
activitat que consisteix a gravar una sèrie de 
cançons amb diversos infants de diferents na-
cionalitats, cançons d’aquí i d’allà, típiques 
del país de cadascú i que els mateixos infants 
canten des de ben petits. Una activitat que fa 
molt bona olor! 

Cançons d’aquí i d’allà 

S'ha celebrat la II Trobada Fotogràfica pels 
barris de L’Hospitalet, organitzada per la 
BlogL’Hosfera. Aquesta vegada s'ha fet al 
barri de La Torrassa. 
Entre les persones participants de La Torras-
sa, Bellvitge i Gornal, es van repartir plànols 
amb 9 etapes pel barri i es van incloure con-
sells per la realització de les fotografies. 
Totes les fotografies seran exposades al mural 
col·lectiu de “L’Hospitalet i els seus Barris” a 
Flickr. La propera i tercera Trobada Fotogràfica 
es realitzarà a la primavera, possiblement a 
Pubilla Cases-Can Vidalet. 

II Trobada Fotogràfica a L’H! 

El PO PiusXII-Germanor de Lleida ha promo-
gut un taller de samarretes per a un grup de 
joves amb dificultats especials. Primerament 
la dinamitzadora, la Maite, els va explicar com 
es buscaven fotos a Internet. Després, cadas-
cú va cercar i va imprimir en paper transfer per 
a camisetes negres, blanques i de colors el 
seus dibuixos o imatges preferides. Després 
van planxar les fotos a les samarretes i se les 
van poder endur a casa la mateixa tarda. Per a 
fer aquesta activitat, es va comptar amb el su-
port dels pares d’aquests nois, que van expli-
car-li a la Maite la dificultat que tenien els seus 
fills per relacionar-se amb gent de la seva edat 
i la necessitat de sociabilitzar-se fora de 
l’escola i en espais de lleure normalitzats. Des-
prés del taller de samarretes, el grup de joves 
d’aquest PO té previst un campionat de Trac-
kmania.  

Samarretes al Punt Òmnia Pius XII 

de Lleida 

Està molt bé que després d’un any de prova 
pilot finalment al Punt Òmnia Grupo Unión - 
La Mina ofereixen tots els espais i tallers en 
Linux i Programari Lliure. Al mateix Punt 
Òmnia, continuen amb una activitat iniciada a 
l’estiu dirigida a infants i en col·laboració amb 
l’espai infantil de la biblioteca. La intenció és 
fer micro-relats i consisteix en gravar contes 
que els mateixos infants llegeixen i posterior-
ment es penja i es projecten aquests contes 
explicats pels petits. Molt bona activitat per 
fomentar la lectura entre els més petits! Tin-
gueu en compte que si feu activitats com 
aquesta necessiteu autoritzacions de drets 
d’imatge no només dels infants sinó també 
dels locals on graveu, tal com han fet en el PO 
Grupo Unión - La Mina. 

Programari lliure al Punt Òmnia 

Grupo Unión - La Mina 

http://blog.xarxa-omnia.org/pius12/2010/11/05/imatges-del-taller-de-camisetes-realitzat-el-21-d%E2%80%99octubre/
http://bloglhosfera.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/bloglhosfera


La proclamació per part de la UNESCO dels 
Castells com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat no ha passat desaparcebuda per 
molts Òmnies. Al Punt Òmnia del Barri Antic 
de Valls, ciutat bressol  dels castells, van en-
trevistar l’alcalde Albert Batet. El Grup Fem 
Barri ha publicat l’entrevista al seu bloc: http://
barrianticvalls.wordpress.com/2010/11/16/els-
castells-patrimoni-de-la-humanitat/ . També hi 
trobareu un vídeo sobre la festa celebrada a la 
plaça del Blat l’inoblidable 16 de novembre.  

Els Castells, l’Unesco i l’Òmnia 
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A mitjans del 2010, al Punt Òmnia CPS Fran-
cesc Palau han posat en marxa la sala Linkat 
amb ordinadors reciclats. L’aula Linkat ja ha 
començat a funcionar amb més regularitat amb 
els grups de dones immigrades. De moment 
està funcionant bé tot i que han tingut algun 
problema tècnic amb el servidor. En la Jornada 
Territorial del Llobregat del novembre vam po-
der veure-la i conèixer com van poder anar 
muntant-la i les dificultats que hi van tenir. 
L’Olivia ens va obrir la sala Linkat per poder fer 
la primera part de la jornada. Ens va explicar 
que muntar la sala ha estat un procés de 2 
anys i poc més cercant ordinadors reciclats i 
donacions d’ordinadors considerats ja vells de 
diverses entitats diferents. Fins i tot antics 
alumnes del Punt Òmnia, que abans de portar-
los a la deixalleria, opten per portar-los al Punt 
Òmnia, per tornar-los a donar utilitat. Així 
doncs, a la sala li han anat donant forma mica 
en mica, un treball llarg però fructífer perquè 
ara la sala està degudament equipada amb 
ordinadors reciclats, un d’ells, el servidor, i és 
totalment operativa. Com diu l’Olivia, hem de 
fer pedagogia aprofitant el que tenim i no cal 
pas l’última generació. Quina gran iniciativa! 

Sala Linkat al Prat de Llobregat 

El Punt Òmnia Àgora de l’Escola de Persones 
Adultes La Verneda-Sant Martí ha organitzat 
cursos intensius de cap setmana. Els cursos 
es realitzen en dues o tres sessions d’una hora 
i mitja de durada, i aborden temes com 
l’elaboració d’un currículum vitae, apuntar-se a 
borses de treball per Internet, aprendre llen-
gües per Internet, Internet per a la vida quotidi-
ana (demanar hora al metge, tràmits, etc.), i 
buscar pis per Internet.  

Cursos de cap de setmana al Punt 

Òmnia Àgora 

El 2 de desembre es va dur a terme a Salt 
l’entrega de premis i la presentació del curtme-
tratge “Salt i jo: la nostra experiència”, portada 
a terme per l’Associació Nous Catalans, amb 
la col·laboració de Punt Òmnia de Salt i les Se-
cretaries de Política Lingüística i Immigració 
de la Generalitat de Catalunya. Els tres gua-
nyadors del concurs de relats curts sobre la seva 
experiència amb la ciutat de Salt van rebre uns 
vals de compra de llibres i material cultural. 
Finalment es va dur a terme la presentació del 
curtmetratge “Salt i Jo: La nostra experiència”, on 
diferents persones, de diversos àmbits i proce-
dències van explicar la seva experiència a la ciu-
tat de Salt. Les persones nouvingudes van expli-
car com va ser el procés d’adaptació a la ciutat, i 
els Saltencs i Saltenques autòctons van descriu-
re com ha estat el canvi que ha viscut la ciutat en 
els últims anys. Passat, present i futur en una 
mateixa activitat!! (hi ha foto, salt i jo) 

Curtmetratge a Salt 
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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! 

Nelly Villegas- Punt Omnia AV Pomar 
Canta en una coral, ha estudiat música, escriu mi-
crorelats i dibuixa amb la mà esquerra (fa retrats). 
També té un bloc on escriu històries del seu treball 
a m b  l e s  p e r s o n e s  u s u à r i e s 
(porelcaminodelamemoria.blogspot.com) i li agra-
daria un anecdotari per recollir les anècdotes que 
els passen a les persones dinamitzadores. 
 
Pascal Cousseran – Punt Òmnia de Sant Roc 
Submarinisme i vela. Navega. 
 
Raquel Serrano - Punt Omnia Montigalà. 
Li agrada ballar i actualment estar amb els seus 
fills, que no li deixen temps per a res més. 
 
Dani González – Punt Òmnia Bufalà 
Li agrada dibuixar i l’animació amb l’ordinador. Té un 
fill i treballa. Fora de l’Òmnia fa un projecte amb joves 
i audiovisuals , amb la Vocalia de Joves, (4 ó 5 joves). 
Estan reinventant el projecte amb l’ajuda de la càme-
ra web creant una història en vídeo. Començarà a 
realitzar activitats amb persones amb síndrome 
d’Alzheimer amb una persona especialista. 
 
David Picó i Quim Guinovart - Punt Òmnia Gru-
po Unión, La Mina 
En David llegeix cómics i té un bloc: arregladopero-
informal.info. A en Quim li encanta cuinar. 
 
Esther.- Punt Omnia Centre Cultural La Mina 
Li agraden els balls llatins, i canta en una coral de 
Gospel. 
 
Laura M Solana– PO Casal Cívic Salut Alta 
Li encanta cantar. 
 
Marta Mancheño – PO Sta. Coloma Cervelló 
Li agrada cuinar, participa a receptes.org, a més 
d’haver portat a terme el grup de cuina de dones. 
Ho combina amb ser mare. 
 
Vanessa Oncala - Punt Òmnia Viladecans 
Fer tot tipus de coses en punt de creu. 

Jose María Orozco- Punt Òmnia Fontsanta 
Li agraden els jocs de rol, fer les figueretes dels 
jocs, personalitzar-les, etc. 
 
Javier Molina - Punt Òmnia Viladecans 
Li agraden els jocs de taula i d’ordinador, com ara 
el joc de Carcassona (consisteix a construir una 
ciutat medieval). 
 
Azucena Allueva – PO GIS Sant Cosme 
Li agrada fer senderisme per Catalunya. 
 
Olivia Ortega- PO CPS Francesc Palau 
Li agrada cuinar, caminar i descobrir llocs. 
 
Anna Pujol - PO  Pubilla Cases – Can Vidalet 
Col·labora en un setmanari de moviments socials 
autogestionat. Escriu quan pot sobre temes artís-
tics, cultura i arts plàstiques. Actualment està fent 
un reportatge de moviments artístics del Berguedà 
(sobretot que siguin autogestionats). També li 
agrada sortir, anar a la muntanya, escalar, etc. 
 
Pedro Lavilla- Punt Òmnia Marianao 
Fa geocaching i li agrada l’esport, en concret jugar 
a bàsquet. 
 
Rosa Grangel - Punt Òmnia Akwaba 
Es considera ella mateixa multitasca. Fa serigrafia, 
va treballar a una impremta i fa Offset. Va a taller 
de costura (amb màquina de cosir), també fa ví-
deo, ràdio, es declara hacktivista, i es mou per ha-
cklabs activament. També fa tallers de Linux als 
avis de l’hort de Can Masdeu. 
 
David Moliner - Punt Òmnia Mowgli 
Li agrada escalar en rocòdroms i fer bicicleta. 
 
Isabel Becerra - PO  Sant Vicenç dels Horts 
Li agrada cantar flamenc, gospel, clàssic, hindú, 
àrab. Amb un grup que havia estat havien tocat  
una mescla de flamenc amb hindú. Vol fer un grup 
multicultural però està cercant persones originàries 
de cada lloc del món. 


