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Editorial 
El mes de juliol ha estat un moment molt important per trobar-nos territorialment a les Jornades de Treball Territorial—
JTTO i continuar compartint les bones iniciatives i projectes que sorgeixen de la Xarxa, del seu territori i les persones 
que, dia rere dia, treballen per fer un treball de qualitat en cadascun dels 124 Punts Òmnia que la conformen. Moltes 
gràcies pels espais compartits, pel treball de qualitat i la creativitat i innovació que caracteritza la Xarxa.  

Vida Òmnia 

Pren nota! 

El nivell avançat de l'ACTIC pren 
forma 

Maleta de gestió 

El passat dia 1 de juliol es va dur a terme la pre-
sentació oficial del nivell avançat de l’Acreditació 
de competències de les Tecnologies de la Infor-
mació i Comunicació, ACTIC. (www.actic.gencat.cat). 
Podeu consultar diferents impressions sobre la 
jornada a Una finestra oberta a la Xarxa Òmnia 
(http://blog.xarxa-omnia.org/odc) i la Xarxa Punttic (http://
punttic.cat/node/8993). 

Recordar que la propera entrega de la documenta-
ció de la maleta de gestió té com a data de lliura-
ment màxim el dia 15 de setembre de 2.011. A 
l’ODC estem a la vostra disposició per a qualsevol 
dubte o problema que tingueu sobre aquest parti-
cular. 

2es Jornades de Treball Territorial 
Òmnia 

Durant els mesos de juny i juliol s’han celebrat les 
2es Jornades de Treball Territorial Òmnia-JTTO 
amb l’objectiu de continuar essent un espai de troba-
da presencial per a les persones dinamitzadores i de 
poder donar cabuda als projectes que s’estan fent a 
l’àmbit territorial, així com les noves propostes i inici-
atives que es volen engegar a partir del nou curs 
2011-2012.  (Vegeu e l s resul ta ts a :  
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2011/07/27/2es-
jornades-de-treball-territorial/ 
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El nou nivell, que es posarà en marxa al setembre, 
completarà tots els nivells de l’acreditació acTIC. 
Una novetat al voltant de la presentació és la pu-
blicació de diferents materials de suport per prepa-
rar la prova en format de llibre físic. 



Aquest mes de juliol s’ha fet 
l’activitat Òmnia dels Ro-
bots de Paper! S’inicia amb 
cerques per Internet i acaba 
lluny de l'ordinador, entre 
tisores, pega i paper. Mun-
tar retallables és un bon 
exercici per millorar l'habili-
tat espacial i la motricitat 
fina. També treballem la 
paciència, i la cooperació 
amb els companys i compa-
nyes perquè tots acabin els 
seus ninos. A l'estiu, fes-te 
un robot de Paper! (Vegeu: 
http://blog.xarxa-omnia.org/robots/)  

Formació inicial Òmnia Activitat Òmnia: robots de 
paper! 

Dilluns dia 18 de juliol va tenir lloc  
una nova edició de la formació ini-
cial Òmnia a l’associació per a jo-
ves TEB amb l’objectiu de donar 
una bona acollida a les persones 
dinamitzadores que s’incorporen al 
projecte i orientar sobre la contex-
tualització i situació de la Xarxa 
Òmnia. Vegeu: http://www.xarxa-
omnia.org/node/6760  

Com ho fem! 
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Comunitat Òmnia 

Com és habitual la preparació de les 2es jorna-
des de treball territorial han tingut el seu espai 
a la comunitat. Una comunitat que a més a més 
ha permès compartir recursos tan interessants 
com el material de difusió “10+1 coses a fer als 
punts Òmnia”, el concurs “Connecta amb el bar-
ri” (http://gotic.tarregae.org) o la “guia de recerca de 
feina”(http://www.issuu.com/xarxa-omnia/docs/guia__ocupabilitat_torreforta) 
del Punt Òmnia Torreforta. 

Una finestra oberta a la Xarxa Òmnia 

La benvinguda de noves persones dinamitzadores, la 
presentació de la maleta de gestió, la proposta del Punt 
Òmnia Riuclar per promoure hàbits de vida saludable 
fent servir les TIC, un tasta’m ple de recursos per millo-
rar el coneixement de l’anglès, estratègies i recursos 
per a la millora de l’ocupabilitat, el treball transversal 
dels Punts Òmnia amb el seu entorn sempre pensant 
en la ciutadania, i finalment, algunes reflexions al vol-
tant de l'ACTIC són els temes que han donat vida al 
bloc. (http://blog.xarxa-omnia.org/odc). 

Accions als Punts Òmnia 

Cine fórum a Mataró "Tastets" a JIS Arrels Memòria i TIC a l’any 
de l’Alzheimer  

En la línia de formació, el Punt Òmnia 
de Santa Coloma de Cervelló, ha dut a 
terme un taller de memòria, coincidint 
amb l’any de l’Alzheimer. Hi ha hagut 3 
fases, una inicial on familiaritzar-se en 
l’ús del ratolí i el teclat, la segona on els 
jocs de memòria immediata han estat els 
protagonistes, i una tercera on han treba-
llat la memòria remota. Una aposta in-
teressant que finalitza donant veu als 
bons resultats de l’experiència. (http://
blog.xarxa-omnia.org/colomac/2011/06/22/ultim-dia-del
-taller-de-memoria/) 

El Punt Òmnia JIS Arrels, des de l’estiu 
del 2010 i dins la seva línia de formació, 
duen a terme unes sessions demostrati-
ves anomenades, els “Tastets”. Els 
“Tastets” son reunions d’intercanvi de 
coneixement entre iguals, on diferents 
usuaris, fan demostracions de programes 
de retoc digital, fotografia 3D, creació de 
vídeotutorials, blocs... i comparteixen 
públicament els coneixements que han 
anat adquirint. (Vegeu: http://www.xarxa-
omnia.org/node/6738) 

El Punt Òmnia de Cerdanyola a 
Mataró, en la seva línia de volun-
tariat, ha dut a terme durant l’es-
tiu unes sessions de cinefòrum 
de temàtica relacionada amb les 
TIC. 

Les persones voluntàries han 
decidi t  conjuntament les 
pel·lícules a visionar, i posterior-
ment realitzen un debat per inter-
canviar impressions. Han vist 
Pirates de Silicon Valley, un do-
cumental sobre Google i, final-
ment, la pel•lícula La xarxa soci-
al. 
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“BobilÒmnia” 

Des del Punt Òmnia Pubilla 
Cases - Can Vidalet, s’ha dut a 
terme darrerament en la línia de 
formació i treball comunitari, un 
taller de creació de blocs. El 
resultat ha estat un bloc comuni-
tari anomenat “BobilÒmnia”, cre-
at per totes les persones partici-
pants a la formació, que han tro-
bat en aquesta eina un recurs 
fàcil d’utilitzar, on poder expres-
sar les seves inquietuds i tenir 
un espai propi a la xarxa. (Vegeu: 
http://bobilomnia.wordpress.com) 

Taller per a persones 
sordmudes del Ripollès 

Preparació ACTIC a  
Blanes 

A partir del mes de juliol, jun-
tament amb el Departament 
de Promoció Econòmica de 
Blanes i potenciant la línia de 
formació, es posa en marxa 
el taller de formació i asses-
sorament per a la preparació 
de l'examen d'acreditació AC-
TIC. (Vegeu: http://omnia-
blanes.blogspot.com/) 

 

Fomentant l’ accessibilitat el 
Punt Òmnia Eudald Graells 
de Ripoll s’ha portat a terme 
un taller d’iniciació a les TIC 
per a persones sordmudes. 
Tot i que normalment compta 
amb el suport d’una intèrpret 
ha calgut replantejar total-
ment la manera d’oferir la for-
mació. (Vegeu:  
http://omniaeudaldgraells.blogspot.com) 

Observatori comunitari 

El Punt Òmnia AV 
Pla del Remei 
surt al Diario 
Público 

Comiats d’estiu a Salut Alta 

Fi de curs al Punt Òmnia Vandellòs-Hospitalet de l’Infant 

Aquest passat mes de juny, el Punt Òmnia de la Salut Alta,  treballant 
en la línia de formació i potenciant el treball comunitari, ha acomiadat  
amb molta poesia el grup de dones del curs de Lectoescriptura de 
Conex. Així mateix, s’han finalitzat els cursos d’Internet i s’han lliurat els 
diplomes oficials.  

(Vegeu: http://blog.xarxa-omnia.org/lasalut/?p=2475) 

Al Punt Òmnia de l'Hospitalet de l'Infant es va aprofitar el final de curs 
per a celebrar un berenar preparat pels alumnes. Amb la proximitat de la 
Festa de Sant Joan, van tenir l'oportunitat de tastar el cóc de cireres fet 
per la Rosa, la coca de Sant Joan de l'Ana i altres llaminadures.  

(Vegeu: http://omniahospinf.blogspot.com/2011/07/bon-berenar-per-
tancar-els-cursos-i.html) 

El dilluns 13 de juny, el Diario Público va publicar un article anomenat 
“Compromís contra la Xenofòbia”. El Punt Òmnia de l’AV Pla del Remei 
de Vic va ser un dels espais escollits per tractar la notícia i per ser un bon 
exemple de treball per a la comunitat.  
(Vegeu: http://www.publico.es/catalunya/381588/compromis-contra-la-
xenofobia) 



Diversitat cultural als 
Punts Òmnia de 
Manresa 

Presumint de 
ciutat a Tàrrega 

Amb motiu del dia de la Diver-
sitat cultural (el 21 de maig), 
els quatre punts Òmnia manre-
sans varen organitzar l’activitat 
anomenada “Visions: la di-
versitat cultural als Punts 
Òmnia de Manresa”. En po-
deu veure els resultats a :  

(http://blog.xarxa-omnia.org/
puntsmniamanresa/) 

Del 15 al 22 de juliol el Punt 
Òmnia gòTIC a Tàrrega ha 
presumit de ciutat a través 
d’un taller pràctic de fotogra-
fia que es realitzà en el marc 
del concurs “Connecta’t 
amb el barri” i que pretenia 
donar a conèixer la ciutat a 
tothom. (Vegeu: http://
gotic.tarregae.org) 

    

Òmnia Ponent en el 
congrés de FAVICB 

Bloglhosfera a 
l'acampada de  
l'Hospitalet 

El Català a l’olla als 
Punts Òmnia de Salt 
i Figueres 

Òmnia i Festa  
Major 

Els Punts Òmnia Camp 
Clar, Riu Clar i Torrefor-
ta de la ciutat de Tarra-
gona van exposar al Con-
grés Internacional de 
FAVICB el passat mes de 
juny, les actuacions que 
desenvolupen als barris i 
les que fan conjuntament 
en xarxa comunitària . 
(Vegeu:  
http://
omniatorreforta.blogspot.com/) 

El Punt Òmnia de Trini-
tat Nova ha participat els 
passats dies 4 a 12 de 
juny,  juntament amb 
l’Associació de Veïns i 
la Comissió de Festes, 
en la organització i activi-
tats de la Festa Major del 
barri, elaborant una revis-
ta digital i un vídeo de les 
diferents activitats!  

(Vegeu:  
http://www.xarxa-
omnia.org/node/6730) 

Els Punts Òmnia de la 
ciutat de l’Hospitalet, 
han sortit de nou al car-
rer, aportant el seu gra-
net de sorra amb el mo-
viment reivindicatiu 
“Així es mou el 15M” 
realitzant sessions forma-
tives relacionades amb el 
Programari Lliure, segu-
retat a internet, etc. 
(Vegeu:  
http://
bloglhosfera.wordpress.com) 

Per tal de fomentar l’ús 
de la llengua Catalana 
entre les persones usuà-
ries dels dos Punts, s’ha 
portat a terme un festival 
de vídeo de receptes de 
cuines del món explica-
des en català. Una mane-
ra diferent d’aprendre 
incorporant diversos ele-
ments!  

(Vegeu:  
http://nouscatalans.net/?p=310) 

No t’ho perdis! 

Intensiu de recerca 
de feina 

Òmnia al carrer:  fes-
ta d’oci digital a  
Ripoll!  

Recicla’t durant  
l’estiu a la Seu 
d'Urgell 

Inici de curs a 
Espronceda 

L’Òmnia Servei Solidari 
oferirà a partir del 20 de 
setembre un curs de 15 
dies sobre de recerca de 
feina.  
(Vegeu:  
http://

omniaserveisolidari.blogspot.com/) 

El Punt Òmnia Espronce-
da de Sabadell iniciarà 
les activitats, els cursos i 
tallers a partir del 5 de 
s e t e m b r e .  
(Vegeu: http://blog.xarxa-
omnia.org/espronceda/) 

Tots els dimecres de juliol el 
Punt es traslladà a la Fresca 
amb una aula mòbil per 
apropar-se a la ciutadania. I 
donar-se a conèixer. D’altra 
banda, el dimecres 27 de 
juliol s’ha celebrat la primera 
festa d’oci alternatiu pro-
moguda pel Punt i l’àrea de 
Joventut de l’Ajuntament.  

Durant el mes d’agost es 
portaran a terme dos tallers, 
dins del Pla Comarcal d’Im-
migració, d'alfabetització 
digital en horari de matí i 
amb una durada de 20 ho-
res lectives, per potenciar 
l'aprenentatge d'eines de 
P r o g r a m a r i  L l i u r e .  
(http://blog.xarxa-omnia.org/laseu/) 
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De prop 
Roger Príncep  

I acomiadem un històric al Projecte, Pere Angrill!! 

Adela López, usuària del Punt 
Òmnia de Gao Kaló, a Barcelona. 

“Me gusta mucho aprender el pro-
grama Open Office para escribir 
textos. También para colocar bien 
los dedos en el teclado y hacerlo de 
la manera correcta.” 

Si t’haguessis de quedar amb un únic record, quin triaries? Sense cap mena de dubte, la gent 
que ha passat pel Punt. 

Bona sort Pere i fins aviat! 

Ciutadania Òmnia 

Mariama Drameh, usuària del 
Punt Òmnia de Banyoles. 

“Quan toca fer deures em va 
molt bé que el Jaume m’ajudi 
una mica, ja que a casa no dis-
poso d’eines per fer-los.” 

En Joaquim Pujol té 61 anys i 
en Lluís Dalmau en té 68. Tots 
dos són usuaris del Punt Òmnia 
del Casal Cívic Mas Borell de 
Blanes. 

Jose María Ramírez, voluntari del 
Punt Òmnia Torreforta a Tarrago-
n a .  
“La experiencia de voluntario es 
fantástica ya que me siento muy 
bien de poder ayudar a las personas 
que comienzan como yo lo hice en 
su día.” 

“En ser un poble petit, el servei de seguida ha esdevingut popular i això ha fet que molta gent 
s'hagi interessat a participar, i això ha facilitat engegar el projecte.” 

Equip de Coordinació 

DGACC: lmeson@gencat.cat 
Oficina Tècnica: oficina.tecnica@xarxa-omnia.org  
Oficina de Dinamització Comunitària: oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org 

Sergi Nos Garcia,  voluntari del 
Punt Òmnia Grupo Unión a Sant 
Adrià de Besòs. 

Des del mateix bloc del Punt, en 
Sergi deixa recollida la seva expe-
riencia (http://grupounion.cat/blog/2011/06/ni-tant-fred

-ni-tant-calent) que des d’aquí us avan-
cem… ha estat molt positiva! 

Sònia Navarro, voluntària a Maria-
nao a Sant Boi.  

Té 36 anys, des de fa 5 anys, és 
usuària del Punt Òmnia Fundació 
Marianao. Des de fa un any però, la 
Sònia, forma part de l'equip de vo-
luntaris que donen suport al punt.  

Podeu veure les entrevistes completes aquí:  
http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2011/07/22/persones-que-mouen-la-xarxa-capitol-11/ 

Podeu veure les entrevistes completes aquí:  http://blog.xarxa-omnia.org/odc/2011/07/22/ciutadania-omnia-capitol-6/ 


