
UN PROJECTE QUE VA NÉIXER EL 1999 PER INICIATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Fundació Catalana de l’Esplai
dinamitza la Xarxa Òmnia 
Actualment hi ha 123 Punts Òmnia arreu de Catalunya

MANOLITA SANZ  

La Fundació Catalana de l'Es-
plai s'encarrega de la posada
en marxa i del funcionament

de l'Oficina de Dinamització Comu-
nitària de la Xarxa Òmnia, que ha
de ser un servei de referència per a
les persones dinamitzadores dels
Punts Òmnia i de la Xarxa Punt TIC.
Això és així, perquè, des dels inicis
de 2009, la Fundació Catalana de
l'Esplai fa la dinamització de la Xarxa
Òmnia de Catalunya. L'Administra-
ció va adjudicar aquesta coordina-
ció a través d'un concurs públic.
Des de 1999 la Fundació ha estat
col·laborant en aquest projecte.

El projecte Òmnia és una estratè-
gia d'inclusió social, per fer arribar
les tecnologies de la informació i
la comunicació a totes aquelles
persones que, per la seva situació
econòmica, social o d'aïllament
geogràfic, tenen el risc de quedar-
ne al marge. La seva finalitat és
garantir l'accés a les TIC i evitar la
fractura i l'analfabetisme digitals. 

Tres línies d’actuació
En el funcionament dels Punts es
contemplen tres línies d'actuació
del projecte, que s'articulen entre
elles de manera transversal, i són:
l'ús comunitari, la inserció social i
laboral i la formació. 

Ús comunitari. Es pretén facili-
tar el lliure accés a les TIC per a

tothom ja siguin persones indivi-
duals, entitats, grups i col·lectius i
esdevenir un espai per a l'ús de la
comunitat.

Inserció social i laboral. És un
recurs que permet augmentar les
possibilitats d'ocupació de les per-
sones oferint eines formatives,

suport en la recerca de feina. 
Formació. Es vol garantir que

totes les persones amb majors difi-
cultats puguin obtenir una forma-
ció adient en el camp de les
Tecnologies de la Informació i
Comunicació-TIC, evitant així la
seva exclusió. 

Oficina de Dinamització 
Comunitària
Des de gener 2009 per dur a terme
la dinamització dels punts Òmnia i
donar suport metodològic a les per-
sones dinamitzadores ha començat
a funcionar l'Oficina de Dinamitza-
ció Comunitària (ODC) per part de
la Fundació Catalana de l'Esplai.
L'ODC està formada per un equip
de 9 persones treballant distribuit
per tot el territori català per la glo-
balitat del projecte, amb el suport
d'un equip multidisciplinar i junta-
ment amb l'Oficina Tècnica de 
la Xarxa Òmnia, tot sota la respon-
sabilitat de la Direcció General
d'Acció Comunitària.

Objectiu descentralitzador
L'equip té l'objectiu d'implantar un
model de dinamització i coordina-
ció unificat que incideixi en la pro-
jecció i visualització de la Xarxa
Òmnia, amb una proposta dirigida
a treballar per la transversalitat
dels projectes i programes que es
poden trobar actuant en un mateix
territori. També té l'objectiu de
descentralitzar l'acció a través de
definir un equip situat al mateix
territori.

L'equip responsable de l'Oficina de Dinamització Comunitària 
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Més de 210.000 persones de tota
Espanya han participat ja a la ini-
ciativa Connecta Ara que impul-
sen Microsoft i Fundación Esplai i
que busca millorar les oportuni-
tats laborals dels participants a

través de les noves tecnologies.
Part fonamental d'aquesta iniciati-
va és el programa Red Conecta,
que al 2009 ja ha posat en marxa
tres nous centres a Madrid,
Gavarda (València) i Càceres.

El Red Conecta de Madrid es va
inaugurar el 21 de gener i està
situat a l'Associació Lumbre, una
de les entitats que forma part de la
Federación de Plataformas Socia-
les Pinardi i amb la qual ja s'han

obert altres centres. El de Gavarda,
a la comarca de la Ribera Alta
valenciana, es va posar en marxa el
24 de febrer i, en aquest cas, va
comptar amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'aquesta localitat.

Finalment, el 13 de març va entrar
en funcionament el de Cáceres,
que ha estat possible gràcies al
suport de la Fundación Secretaria-
do Gitano i de l'Ajuntament de
Càceres.

A la foto de l’esquerra: el Red Conecta de Lumbre beneficia cada any unes 150 persones. A la foto de la dreta: d’esquerra a dreta, Maite Suárez, de la Fundación Secretariado
Gitano; Carmen Heras, alcaldessa de Càceres; Pedro Aguilera, de Fundación Esplai i Olvido Nicolás, de Microsoft
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Connecta Ara, el projecte impulsat per Microsoft i
“L’Esplai” ja ha arribat a més de 210.000 persones

Òmnia és un programa dirigit pel
Departament de Governació i
Administracions Públiques, a través
de la Direcció General d'Acció
Comunitària-DGACO i de la Secre-
taria de Telecomunicacions i Socie-
tat de la Informació-STSI. El progra-
ma va partir l'any 1999 a través
d'una iniciativa del Departament de
Benestar i Família i el Departament
d'Universitats, Recerca i Societat
de la Informació. A partir de l'any
2003, Òmnia s'incorpora a la Xarxa
de Telecentres de Catalunya, ara
Xarxa Punt TIC. 

Actualment, el projecte Òmnia està
adscrit al Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques.
La Direcció General d'Acció Comu-
nitària és la responsable dels con-
tinguts socials, metodològics i de
dinamització comunitària i la Direc-
ció Societat del Coneixement és la
responsable dels continguts TIC. El
16 de maig de 2008 en el marc de la
3a Jornada de la Internet Social es
va presentar, des de la Conselleria
de Governació de la Generalitat de
Catalunya, el nou model i estructu-
ra de la Xarxa Punt TIC de Catalun-
ya amb el repte de treballar per una
xarxa única generant sinèrgies entre
les diferents comunitats que la con-
formen.

Què és la Xarxa Òmnia?  

PORTAL de Xarxa Òmnia
http://www.xarxa-omnia.org

BLOC de L'ODC 
blog.xarxa-omnia.org/odc
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