
HI HA 11 ESPLAIS DE LA XARXA

Òmnia celebra l’aniversari amb
el lema "10 anys + fent Òmnia"
És el programa de la Generalitat per fer arribar les TIC arreu 

CESK GASULLA 

El passat desembre la Xarxa
Òmnia va celebrar la seva Jor-
nada anyal plantejant noves

línies de treball com ara Accessibi-
litat, Voluntariat, Xarxa, Formació
TIC i Ocupabilitat... continguts que
han de contribuir a definir nous
horitzons per seguir sent un pro-
jecte capdavanter en el món de 
l’e-inclusió, quan s’ha celebrat el
10è. Aniversari de la xarxa. 

Va ser l’any 1999 quan donava les
seves primeres passes la Xarxa
Òmnia amb l’objectiu de fer arribar
les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació-TIC per lluitar contra
l’escletxa digital a través de tres
eixos com ara l’inserció sociolabo-
ral, l’ús comunitari i la formació.
Un projecte amb més de 120 Punts
Òmnia distribuït per les 7 vegue-
ries de Catalunya acollit i gestionat
per Associacions de Veïns, Funda-
cions, Administracions locals i
Comarcals...i Esplais.
La Fundació Catalana de l’Esplai és
present a la xarxa amb 11 centres
d’Esplai, on el Punt Òmnia s’ha
integrat en la dinàmica de l’entitat

oferint un servei d’aprenentatge i
interacció amb les TIC en els barris
on es troba.

Coordinació territorial
Però també, la Fundació forma part
de les organitzacions juntament amb
les Fundacions Fias i Pere Tarrés,
que s’han encarregat de coordinar

territorialment el projecte, des dels
seus inicis.
Ara, des de l’any 2009, i amb els
nous reptes de la Direcció General
d’Acció Comunitària - DGAC,
"L’Esplai" va ser l’organització
seleccionada per posar en funciona-
ment l’Oficina de Dinamitzció
Comunitària-ODC amb el propòsit

de donar un nou impuls i plantejar
nous reptes a nivell metodològic i
de projecció de la Xarxa.
L’equip de l’ODC format per 7
persones, que donen suport meto-
dològic en el territori a les perso-
nes dinamitzadores dels Punts
Òmnia; també treballen des de
Palau de Mar, seu de la DGAC,

per a la qualitat i millora del pro-
jecte i; des de CENTRE ESPLAI
per coordinar, gestionar i desen-
volupar l’Identitat digital de la
xarxa entre altres funcions.

El futur dels telecentres
La jornada, on es van celebrar els
10 anys d’història i recorregut, va
comptar amb la presència del Con-
seller de Governació, Jordi Ausàs.
El doctor de la Universitat Oberta
de Catalunya, Ismael Peña va
impartir la conferència "Inclusió a
la societat Xarxa: el futur dels tele-
centres". I hi van participar 300
persones dinamitzadores del 100
punts Òmnia que van expressar el
desig i la il·lusió de sumar almenys
"10 anys + fent Òmnia". 

Foto de grup amb les lletres del programa            
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Fundación Esplai ha signat un
conveni amb la Xarxa de
Telecentres de la comunitat

de Castella La Manxa perquè els
telecentres que en formen part
comparteixin la metodologia de
Red Conecta, el programa que
impulsen conjuntament Microsoft
i Fundación Esplai. 

La Xarxa de Telecentres de Cas-
tella La Manxa té, actualment,
742 telecentres i està previst que
enguany mateix arribi als 836,
amb un parc de 7.000 ordinadors
que donen servei a la comunitat.
Amb el conveni que Fundación
Esplai acaba de signar aquests
centres passaran a formar part
del programa Red Conecta. Entre
altres qüestions, el conveni pre-
veu un nombre de llicències de
l’eina d’alfabetització digital "Or-
denador práctico", així com la for-
mació de dinamitzadors a la plata-

forma e-learning de Fundación
Esplai. El conveni té una durada
d’un any amb possibilitat de prò-
rroga si així ho acorden les parts. 

Aprofitar la metodologia 
Red Conecta
La metodologia Red Conecta que
s’ha mostrat una eina eficaç per a
la inclusió social en relació a
l’alfabetització digital és la que
impulsen Microsoft i Fundación
Esplai. Ambdues organitzacions
estan compromeses en eixamplar
el projecte a través dels convenis
amb altres xarxes, per aprofitar
una metodologia contrastada que
serveix per formar dinamitzadors
que actuïn com a agents socials a
les aules d’alfabetització digital. 
Aquest conveni amb la comunitat
castellano-manxega és un pas en-
davant molt important en aquest
projecte per divulgar l’educació di-
gital i continuar incorporant nous
col·lectius i usuaris. 

Conveni amb els
telecentres de
Castella La Manxa
La xarxa comprén prop de 800 telecentres

Què és el Consorci de Badalona
Sud i quins són els seus projectes? 
El Consorci Badalona Sud es crea
l’any 2006, per la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Bada-
lona, per coordinar i executar els
programes inclosos en el Pla d’In-
tegració i Transformació de Bada-
lona Sud -Sant Roc, Artigues, Re-
mei, Congrés, La Mora. Treballem
per la inclusió social, per millorar
el dia a dia i les perspectives de 

futur, des de l’equitat i la igualtat
d’oportunitats, amb una actuació
transversal i en xarxa amb tots els
agents que hi intervenen. És una
àrea amb 25.000 persones amb
una casuística - per exemple quant
a nivell de formació, taxa d’atur,
risc d’exclusió social, grau d’enve-
lliment, ús de l’espai públic o anti-
guitat i qualitat del parc d’habi-
tatge- que requereix una especial
atenció i recursos. 

Com fan confluir les diverses
línies de treball i projectes al
territori?
La nostra intervenció única, inte-
gral i transversal la fem, amb una
metodologia de treball participa-
tiva i en xarxa i una visió global de
conjunt; amb un increment pro-
gressiu dels nivells d’implicació i
de participació dels professionals,
tècnics, entitats i veïns i veïnes del
territori i amb seguiment i avalua-
ció contínua de les actuacions que
es generen.

Com s’emmarca la CiberCaixa
en el projecte comunitari del
barri?
El mes de novembre de 2007 el
Consorci Badalona Sud i la Funda-
ció "La Caixa" varen signar el con-
veni per la implementació del pro-
grama "CiberCaixa. Quedem des-
prés de classe", que té per objectiu
facilitar recursos i activitats lúdico-
educatives i incorporar tecnologies
de la comunicació i informació, per
atendre, fora de l’horari escolar,
menors de famílies amb problemes
de conciliació entre la vida familiar
i la laboral.

Quins són els aspectes més im-
portants de la Cibercaixa? 
La CiberCaixa és un recurs de qua-
litat, ben dotat per facilitar la forma-
ció dels menors en els valors. La
principal tasca de la CiberCaixa són
el treball en el desenvolupament de
les actituds i els valors que afavo-
reixen el creixement dels menors i
la seva formació com a persones. 

ENTREVISTA A MIQUEL DOSTA, GERENT DEL CONSORCI BADALONA SUD

"Afavorim la conciliació 
familiar i laboral"  
Des de l’inici la Fundació dinamitza l’espai de la Cibercaixa

BLOC ODC
http://blog.xarxa-omnia.org/

odc/2009/12/09/10-anys-
fent-omnia-es-clar/ 

CONFERÈNCIA ISMAEL PEÑA 
http://www.slideshare.net/

ictlogist/inclusi-a-la-societat-
xarxa-el-futur-dels-telecentres 

Miquel Dosta

Diari 60-primera part ok.qxd  23/04/2010  13:05  PÆgina 12


