
MANOLITA SANZ 
Fa dos anys que va néixer aquest
espai al barri de Sant Roc de Bada-
lona, per a que els infants partici-
pessin en activitats educatives i re-
lacionades amb les tecnologies de

la informació, després de classe,
permetent a més la conciliació entre
la vida familiar i laboral dels pares i
mares. D'altra banda, es van co-
mençar a fer tallers, amb la partici-
pació de les entitats del barri. És un

espai que forma part dels projectes
del Consorci de Badalona Sud,
equipat per “la Caixa” i dinamitzat,
des del seu inici, per la Fundació
Catalana de l’Esplai. El Consorci
Badalona Sud fa una intervenció 

integral i transversal treballant per
la inclusió social i per milliorar les
perspectives del barri, desde l’equi-
tat i la igualtat d'oportunitats. Tam-
bé fan un seguiment i avaluació
contínua de les actuacions que ge-

nera. En aquest número del Diari, es
recullen les valoracions de persones
que participen a la CiberCaixa, en
diferents programes i des de l'òptica
de les diferents edats. Aquí es recu-
llen les activitats i valoracions. 

Pulsant l'opinió dels usuaris i usuàries 
de la Cibercaixa de Badalona 

FRANCESC GASULLA  

La Direcció General d'Acció
Comunitària-DGACO de la
Secretaria d'Acció Ciutadana-

SAC de la Generalitat de Catalunya,
durant els mesos de maig i juny, ha
endegat una iniciativa formativa pio-
nera a la conselleria per potenciar la
interacció entre els quatre progra-
mes marc de la Direcció: Plans 
de Desenvolupament Comunitari-
PDC, Xarxa Òmnia, Aprendre a
Aprendre-AaA i Pla Integral del
Poble Gitano-PIPG.

La Fundació Catalana de l'Esplai a
través dels membres de l'equip de
l'Oficina de Dinamització Comu-
nitària-ODC de la Xarxa Òmnia, ha
estat l'encarregat de dinamitzar i
plantejar els reptes de la transversa-
litat entre les diferents persones
professionals dels programes amb
l'objectiu de potenciar el creixe-
ment, les sinèrgies i l'impacte dels
projectes en el territori.

Arreu de Catalunya
Han estat 12 sessions executades,
dividides en dues jornades descen-
tralitzades que han tingut seu a
Manresa, Salt, Tarragona, Lleida i

Barcelona (dues vegades les dues
jornades) fent arribar d'aquesta
manera la formació a més de 200
persones d'arreu de Catalunya.

Des de FCE amb la proposta de
dinamització i continguts s'ha bus-
cat fomentar el valor de sumar
esforços per multiplicar l'impacte

en l'acció comunitària. Tanmateix
s'ha potenciat el treballa per la
qualitat i l'obertura dels programes
a noves iniciatives així com,

desenvolupar un espai virtual d'in-
tercanvi de coneixement i treball
en xarxa entre les persones profes-
sionals en l'àmbit comunitari amb
l'objectiu d'innovar i créixer. 

“Joc del Treball Comunitari”
Entre les propostes per iniciar els
primers passos en la transversalitat
entre programes cal destacar la crea-
ció del “Joc del Treball Comunita-
ri”, una experiència lúdica de més de
50 preguntes i respostes que per-
metrà donar conèixer a la ciutadania
i als diferents agents les virtuts i la
tasca que es desenvolupa en els dife-
rents programes de la DGACO.
La formació comunitària ha estat
un punt de partida per “conèixer i
reconèixer-se” a les persones que
dia rere dia actuen vers el treball
comunitari a Catalunya. S'ha de
remarcar que, entre totes, han fet
més de 250 reflexions i aporta-
cions per millorar el treball amb
la comunitat i, a la vegada, la
visualització i el valors socials
dels diferents programes. 

LA FUNDACIÓ HA DINAMITZAT DE MANERA LÚDICA EL CONEIXEMENT DEL PROGRAMES MARC DE LA DGACO   

Acció Comunitària potencia la
interacció entre programes marc 
Més de 200 persones han participat a les sessions de formació 

Han fet més de 250 aportacions
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Encara no tinc deures
“Em porten els meus pares. El que
més m'agrada és anar al parc, la bi-
blioteca i l'ordinador, on jugo al
Club Súper 3. Hi vinc cada dia, des-
prés de l'escola. A mi, encara no em
manen deures, només jugo. També
m'agrada llegir”. 

Ens hem comprat un ordinador
“Una amiga del gimnàs me'n va par-
lar i he aprés a navegar per Internet,
obrir correus, entrar a Picasa, reto-
car fotografies... Arran d'això, a casa
ens vam comprar un portàtil. Estic
contenta perquè aprofito el temps;
tinc cura de la meva sogra que té 91
anys i em va bé fer activitats curtes.
També canto a una coral.”    

Vull anar a la Universitat
“Sóc del barri i vaig venir quan ho
van inaugurar i em vaig apuntar de
seguida. Amb altres joves hem fet
uns pwp i una revista digital, amb
articles sobre els ecosistemes, la
moda, entreteniments... També vam
organitzar un taller per a adults de
còmics. No sé encara què estudiaré,
però vull anar a la Universitat.”

Faig amics
“La meva família va venir de Mali el
juliol de 2009. De seguida vaig venir
aquí. El que més m'agrada és que
faig amics. Aprenc a manejar l'ordi-
nador i a jugar a Internet. També
m'agrada llegir llibres i dibuixar”.

Aprenc i sóc voluntari
“Vinc aquí des del principi. He fet ja
tres cursets, he aprés Internet, co-
rreu, fins i tot a fer blogs. Com estic al
Casal de Gent Gran on tenim 4 ordi-
nadors, allí sóc voluntari per ajudar
els altres. Vaig ser molt actiu de jove.
Ara, estic jubilat i tinc temps i em de-
dico a tot arreu. M'agrada tot el que
sigui educació i cultura.”

Alejandro
Segura 
6 anys 
P-5 

Amor
Fora
62 anys 
A l'atur, 
administrativa 

Eric
Ramos
14 anys 
2n ESO 

Ramatou
Doumbia
11 anys 
5è de 
primària

Francisco
Ondoño
69 anys 
Jubilat

Un equipament intergeneracional molt dinàmic

http://formaciocomunitaria.cat
http://treballcomunitari.ning.com
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