
A un grup d’alumnes del centre educatiu Mare de Déu
de l’Assumpció de Badalona (Barcelona) se’ls reconei-
xerà el servei fet com dinamitzadors/es al Connecta
Jove, el programa d'alfabetització digital impulsat per
l’Associació Casal La Formiga, Microsoft, Wrigley i
Fundación Esplai, en forma de pujada de nota.

Així, els 16 joves d'aquest centre escolar que parti-
cipen aquest any al Connecta Jove que es desenvo-
lupa a l’Associació Casal La Formiga es beneficien
del conveni de col·laboració entre l’entitat i el cen-
tre educatiu i que ja va permetre l’any passat que els
i les voluntàries obtinguessin un punt extra pel tre-
ball realitzat en aquest programa. El centre educatiu
valora part d’aquest aprenentatge-servei com a pun-
tuació extra d’alguna de las matèries.

Actualment, un grup de 4 joves que ja van participar
al projecte l’any passat ja estan impartint classes
d’informàtica a 16 persones adultes amb risc d'ex-
clusió social, mentre que els altres 12 s’estan for-
mant ara i a partir de gener impartiran les classes a
les persones adultes. 

Més de 80 usuaris/ies, tres entitats que fan tallers i 10
activitats programades són les xifres del balanç del
primer any de vida de la CiberCaixa de Badalona
Sud, un aula d’accés a les noves tecnologies impulsa-
da per l’Obra Social “la Caixa” i que gestionen el
Consorci de Badalona Sud i la Fundación Esplai. 

Aquest espai va néixer com un lloc destinat a què
nenes i nens del barri de Sant Roc de Badalona
poguessin participar en activitats educatives relacio-
nades amb les tecnologies de la informació i la comu-
nicació a la vegada que permet la conciliació entre la
vida laboral i familiar. D’altra banda, aviat van
començar a sumar-se altres col·lectius i entitats, la
qual cosa va fer créixer els tallers que s’oferien i el
públic destinatari convertint aquest espai en un centre
de dinamització comunitària a través de les TIC.

Un exemple de la tasca que desenvolupa la CiberCai-
xa és el taller Fent Xarxa! on participen persones
adultes. Així, van introduir un article sobre la Ciber-
Caixa de Badalona Sud a la Viquipèdia, l’enciclopè-
dia on line després d'haver treballat les wikis.

Un any d'intensa vida
digital de la CiberCaixa
de Badalona

Una iniciativa      
(aprenentatge-servei)
amb el Connecta Jove 
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Microsoft, Telefònica, Hew-
lett-Packard, l’Ajuntament
de Villaviciosa i la Funda-

ción Esplai van posar en marxa un
nou Red Conecta a la localitat astu-
riana de Sietes el 22 d'octubre. 
L’inici del funcionament d'aquest
centre va coincidir amb el llança-
ment de Windows 7, ja que Micro-
soft va triar aquest petit poble del
consell asturià de Villaviciosa per
llençar el seu últim sistema opera-
tiu i mostrar el seu compromís en
reduir la bretxa digital i acostar les
tecnologies de la informació i la 
comunicació a les persones que
mai han usat un ordinador.

L’acte va comptar amb la presència
dels i les habitants de Sietes i de
poblacions veïnes, així como de l'al-
calde de Villaviciosa, Manuel Bus-
to, la consellera d'Administracions
Públiques del Govern d'Asturias,
Ana Rosa Migoya, la presidenta de
Microsoft Ibérica, María Garaña, i
representants de Fundación Esplai 
i Telefònica.

Noves oportunitats laborals
Aquest centre Red Conecta d’ac-
cés a les tecnologies de la informa-
ció està dirigit bàsicament a
persones de l’entorn rural de Sie-
tes, amb una població d’uns 40
habitants, i a persones sense feina
de localitats properes com Villavi-
ciosa que volen millorar la seva

formació amb l’objectiu de trobar
feina. En total, es podran benefi-
ciar del nou Red Conecta unes
2.000 persones de tot l’entorn.
Els usuaris i les usuàries poden
accedir a cursos gratuïts sobre com
redactar un currículum, usar els
portals d’Internet de recerca de
feina o com els poden ajudar les
xarxes socials a trobar nous recur-
sos laborals.

La posada en marxa d’aquest aula
d’alfabetització digital va coinci-
dir amb el llançament de Win-
dows 7, l’últim sistema operatiu
de Microsoft i vol posar de relleu
la voluntat de l'empresa d’acostar

les tecnologies de la informació i
la comunicació a totes les persones.

76 centres a tota Espanya
El Red Conecta de Sietes està ubi-
cat a la Casa del Horru i té 15
ordinadors amb connexió a Inter-
net, webcam i impressora i, el més
important, un dinamitzador que
imparteix cursos gratuïts a les
persones que van a l’aula.

En total, a tota Espanya ja hi ha 76
centres d’aquesta xarxa impulsada
per Microsoft i la Fundación
Esplai i al Principat d’Asturias és
el quart, després dels d’Avilés,
Gijón i Oviedo. 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLAVICIOSA A ASTÚRIES

El nou Red Conecta de Sietes
acull el llançament de Windows 7
La xarxa de Fundación Esplai i Microsoft arriba als 76 centres per tota Espanya
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Els usuaris i les usuàries accediran a nous recursos laboralsMaria Garaña, presidenta de Microsoft Ibèrica, durant la inauguració

“Tecleando futuro”, el programa
d’alfabetització digital dirigit a la
població reclusa de Castella i
Lleó, impulsat per la Junta de Cas-
tella i Lleó i que dinamitza la Fun-
dación Esplai ha rebut la Medalla
al Mèrit Social Penitenciari que
atorga el Ministeri d’Interior. 

Aquest guardó reconeix el treball
a favor de la reinserció social dels
col·lectius privats de llibertat d'or-
ganismes i institucions.El lliura-
ment d'aquest premi va tenir lloc

el 24 de setembre a Madrid i va
recollir la medalla el conseller de
Foment de la Junta de Castella i
Lleó, Antonio Silván, de mans del
ministre d'Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba. 

“Tecleando Futuro” ofereix cur-
sos i tallers de TIC pensats per
reduir la bretxa digital de les per-
sones privades de llibertat i així
millorar les seves possibilitats
d'integració social i laboral una
vegada abandonin la presó. 

Premi a “Tecleando Futuro”

L’equip que ha treballat al programa “Tecleando futuro”
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