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FRANCESC GASULLA

Quina és la vostra res-
ponsabilitat en la Di-
recció General d’Acció     

              Comunitària? 
La meva responsabilitat com a cap 
d’aquesta secció es la de proposar 
programes i projectes a desenvolu-
par en una determinada comunitat,  
avaluar els resultats  i coordinar les 
actuacions amb les entitats, institu-
cions i altres administracions que 
puguin estar implicades en la seva 
implantació.

Quin paper té Òmnia dins els 
programes comunitaris? 
Els programes comunitaris tenen 
una funció de cohesió social... 
Però els punts Òmnia dins d’aquest 
objectiu tan genèric, faciliten, mit-
jançant  l’accés i la formació de 
suport a les eines informàtiques, a 
promoure l’autonomia personal, i 
a fomentar la inclusió social de les 
persones que de no existir aquest 
recurs  quedarien excloses de la cul-
tura i la dinàmica de la societat.

Al cap de 12 anys d’existència, 
quin balanç en faríeu?  
Continua vigent la justificació de 
la seva creació.  Els avanços tan ac-
celerats en el món digital, fan que 
la fractura digital, continuï existint 
tot i que l’analfabetisme inicial en 
aquest àmbit hagi canviat de forma 
de presentació,  i en conseqüència 
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“Òmnia té una funció de
cohesió social”
Hi ha 111 Punts Òmnia arreu de Catalunya
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la formació que acompanya a l’ús 
i aprenentatge a donar des dels 
Punts Òmnia.

En un moment de dificultats eco-
nòmiques, per on passa la soste-
nibilitat d’Òmnia? 
En augmentar les dificultats eco-
nòmiques, la seva  continuïtat es 
fa més imprescindible. Els col-
lectius als quals va adreçat són els 

qui més necessiten accedir-hi. La 
seva sostenibilitat  queda reforçada 
en augmentar la dimensió social de 
la missió Òmnia.

Per què considereu que Òmnia és 
un servei per a la inserció socio-
laboral de la ciutadania en risc 
d’exclusió?  
Òmnia en llatí significa TOTHOM. 
En un moment de crisi, on l’atur i 

els índexs de pobressa creixen,  el 
risc  i la exclusió social  augmenten.
La inserció sociolaboral és una de 
les formes de demanda que pren 
més força. 
L’oferta dels Punts Òmnia ha de co-
brir aquesta necessitat. La paraula 
TOTHOM, en aquest context, té en-
cara més sentit com a recurs social 
i d’accés tecnològic a la societat i a 
l’ocupació laboral. 

“Conecta Joven” forma sobre l’ús dels telèfons mòbils 
ELVIRA ALIAGA

En el marc del projecte “Co-
necta Joven”, durant els me-
sos de juny, juliol i setembre, 

dotze joves voluntaris han impartit 
tallers a un total de noranta per-
sones adultes sobre cóm fer ús de 
l’ordinador i com utilitzar i treure 
el màxim partit al telèfon mòbil. Els 
tallers han comptat amb el suport 
de la Fundación Vodafone.

Les tecnologies de la informació i 
la comunicació avancen tan ràpid 
que per a moltes persones grans és 
un repte incorporar certes eines i 
canvis a l’ús que fan, o els agra-
daria fer, d’equips informàtics i 
telèfons mòbils. L’altra realitat 
que ens trobem és que els autèn-
tics especialistas en l’ús de les TIC 
són els i les joves. De manera quasi  
espontània, solen ser els fills i filles 
i els néts i nétes els qui resolen els 
dubtes de la gent gran.

La gent gran necessita utilitzar el telèfon mòbil 

Opinió

Aquest projecte té dues pecu-
liaritats que el fan particularment 
suggerent: D’una banda, hi ha la 
necessitat i l’oportunitat del fet 
en sí, que comporta la immersió 
de la gent gran en l’ús de la telefo-
nia mòbil i internet per augmen-
tar la seva llibertat, autonomia, 
seguretat i la seva tranquil.litat i 
la del seu entorn. D’altra banda, 
hi ha un fet important: la manera 
en que això es realitza; és a dir, el 
procés, tal i com està plantejat, 
és una “escola de solidaritat” per 

als joves que tenen l’ocasió me-
ravellosa de poder ensenyar allò 
que millor saben fer: utilitzar la 
tecnologia. 
Reconeixem que no és impor-
tant només el resultat, sinó els 
mètodes utilitzats per dur-ho a 
terme. Fundació Vodafone Es-
paña s’adhereix amb entusiasme 
al lema proposat per  Fundación 
Esplai: “La solidaritat no només 
és el valor que s’ensenya, també 
és la metodologia que s’utilitza 
per aprendre”. 

Escola de solidaritat
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“Conecta Joven” ha donat un pas 
més a l’incorporar  un mòdul for-
matiu dedicat a ensenyar l’ús dels 
telèfons mòbils. Amb una metodo-
logia senzilla, la gent gran aprèn a 
identificar quin tipus de mòbil els 
cal o quina tarifa els convé, a més 
d’entendre el funcionament dels 
missatges instantanis o de connec-
tar-se a internet.

Tallers en 6 organitzacions
Les primeres tandes formatives que 
incorporen el mòdul sobre telefo-
nia mòbil s’han desenvolupat a les 
organitzacions: Abierto Asturias, 
Femuro-CDR Portas Abertas (a 
Verín), AFEMJO Ciudad Real, 
AFEMJO Toledo, Fundación To-
millo y Asociación La Rueca (amb-
dues de Madrid). 

Nou cicle 
formatiu online 
de Fundación 
Esplai
ELVIRA ALIAGA

Durant el darrer trimestre de 
l’any s’estan desenvolupant  
amb gran èxit els cursos del 
nou cicle formatiu de Fundaci-
ón Esplai, una iniciativa que es 
va posar en marxa el 2005 i que, 
amb la present edició, arriba al 
seu número divuit.  

Les formacions estan dirigides 
a responsables, dinamitzadors, 
voluntaris i personal tècnic d’es-
pais d’accés a les TIC, telecen-
tres i organitzacions socials. 

Les i els alumnes procedeixen 
de totes les comunitats autòno-
mes, de municipis rurals i de 
ciutats. I també hi ha un grup  
de llatinoamericans, de xarxes 
de telecentres de l’òrbita de Te-
lecentre.org. 

Les novetats d’aquest cicle són 
dos títols nous: “Elements per 
gestionar la seguretat a Inter-
net” i “Editar i compartir vídeo 
al telecentre”.  A més, tots els 
cursos estan actualitzats quant 
a continguts i la seva estructura 
s’ha unificat i millorat gràcies 
a la recent participació de Fun-
dación Esplai en un projecte 
europeu.

Els cursos estan agrupats en tres 
nivells que responen, a les prio-
ritats que l’alumne ha d’atendre 
segons la seva  formació prèvia 
o la seva experiència laboral.  
Aquests nivells dibuixen, a més, 
un itinerari curricular especial-
ment adreçat a dinamitzadors de 
telecentres; encara que cada curs 
pot realitzar-se per separat i està 
obert a tot tipus de professionals 
i voluntaris d’entitats socials. 

Enllaç a la Academia
www.moodle.esplai.org


