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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, inauguracions de Conecta a Cabezo de Torres (Murcia); Burjassot (València); Ayerbe (Osca) i Barcelona

JOSEP Ma. VALLS

Enguany el projecte Conecta
Ahora celebrarà el seu 10è 
aniversari. Des  que al 2001 

es va inaugurar el primer centre 
Conecta a Sant Feliu de Llobre-
gat  ja han estat més de 380.000 
les persones que s’han beneficiat 
d’aquest programa d’inclusió digi-
tal. I el projecte segueix amb força: 
només en aquests primers mesos 
de l’any 2011 s’han inaugurat tres 
noves aules Conecta a Múrcia, Osca 
i Barcelona i s’ha presentat un nou 
grup de Conecta Jove a Burjassot 
(València). Properament, s’inaugu-
rarà un nou centre a Bilbao, amb el 
qual ja seran 80 les aules Conecta
distribuïdes arreu de l’estat.

El 28 de febrer es va inaugurar a 
Cabezo de Torres (Murcia) una 
aula Conecta a la seu de la Funda-
ción Síndrome de Down. L’espai 
està equipat amb 20 ordinadors 
amb software adaptat per a perso-
nes amb diversitat funcional.  L’ac-
te va estar presidit per Juan José 
Muñoz, alcalde pedani de Cabezo 
i per Pedro Martínez López, direc-
tor de la Fundación Síndrome de 
Down, segons el qual “la inaugu-
ració de l’ aula és una oportunitat 
per a que les persones amb disca-
pacitat intel·lectual participin dels 
avenços de les TIC”.

Un nou Conecta Joven a València
El 28 de març es va celebrar a Bur-
jassot  l’acte d’inici del projecte 
Conecta Joven a la seu de l’Insti-
tut Municipal de Cultura y Joventut 
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Sevilla va ser la seu del Pri-
mer Congrés Internacional 
de Telecentres, organitzat 

per l’Associació de Comunitats de 
Xarxes de Telecentres d’Espanya, 
el 24 i 25 de gener. La Fundació 
hi va participar difonent els seus 
projectes d’e-inclusió i presentant 
tres iniciatives: la metodologia dels 
“7 passos per a la millora de l’em-
pleabilitat en els telecentres”, el 
Key Competences for All (KC4All 
– www.keycompetences.eu) i el 
Vocational Education and Training 
Solutions for e-facilitators for so-
cial inclusion (VET 4 e-inclusion – 
www.efacilitator.eu).

La presentació de la metodolo-

EL PROGRAMA DE MICROSOFT I FUNDACIÓN ESPLAI HA FORMAT 380.000 PERSONES

“Conecta Ahora”, 10 anys per la
inclusió digital i l’empleabilitat
Al  2011 s’han inaugurat quatre nous centres a Múrcia, València, Osca i Barcelona

de l’ajuntament d’aquesta localitat 
valenciana. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde de  Burjas-
sot, José Luis Andrés Chavarrías; 
el responsable territorial d’Admi-
nistració Pública de la Comunitat 
Valenciana de Microsoft Ibèrica, 
Javier López Jiménez i la patrona 
de Fundación Esplai, Nieves Dios, 
que va destacar el valor educatiu, 
social i institucional del projecte 
Conecta Joven, que permetrà que 
30 joves voluntaris de Burjassot 
“es converteixin en promotors de 

la societat de la informació i en 
protagonistes de la solidaritat, el 
compromís i la responsabilitat, en-
senyant informàtica a prop de 200 
persones adultes del municipi”.

La primera aula Conecta d’Osca
L’11 de abril va arribar el torn a 
Ayerbe, un poble de la província 
d’Osca on es va inaugurar una aula 
Conecta amb 17 ordinadors que 
beneficiarà a més de 200 persones 
amb risc d’exclusió digital. L’acte 
també va comptar amb la presència 

de l’alcalde, José Antonio Sarasa, 
Ester García, gerent de la Fundació 
Esplai y  el director de desenvo-
lupament corporatiu de Microsoft 
Ibèrica, Carlos de la Iglesia, que va 
subratllar que “aquest nou centre 
permetrà als veïns accedir a tots 
els avantatges que ofereix la tec-
nologia i, a més, millorar la seva 
qualitat de vida i oportunitats de 
treball”.

La darrera inauguració es va ce-
lebrar a Barcelona el 13 d’abril a 

la seu de la Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya 
(Fedelatina), amb la presència 
d’Andrea Borràs Armengol, mem-
bre de l’equip de Grans Comptes 
a Barcelona de Microsoft Ibèrica 
i de Javier Bonomi, president de 
Fedelatina, que va explicar que 
“gràcies a aquest centre Conecta 
i  la col·laboració amb la Fundaci-
ón Esplai i Microsoft, les persones 
immigrants de països llatinoame-
ricans milloraran les seves capa-
citats d’empleabilitat”.

gia “7 passos per a la millora
de l’empleabilitat” va ser pro-
gramada dins del taller “Inclusió 
digital i evolució de l’alfabetit-
zació tecnològica”, on també 
van participar la Fundació Oran-
ge i el projecte Hungary Centri 
Programme.

Durant la seva intervenció, la 
Fundació va plantejar la neces-
sitat de dotar les persones dina-
mitzadores de telecentres d’una 
certificació professional per mi-
llorar i realitzar les seves com-
petències en qualsevol lloc i amb 
criteris similars i de qualitat, així 
com l’efecte multiplicador que la 
formació de dinamitzadores/és 
provoca en les persones usuàries 
i en la societat. 

La Fundació al 1r Congrés
Internacional de Telecentres
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La Fundació Dédalo, que 
gestiona el Cibercentre 
Municipal de Tudela, i la 

Fundación Esplai que promou, 
conjuntament amb Microsoft 
Ibèrica, la iniciativa estatal Co-
necta, van signar el 23 de febrer 
un conveni.

La primera acció conjunta 
d’aquestes dues fundacions va 
tenir lloc  del 28 de febrer al 5 de 
març, dins de la Setmana “Get 
Online Week 2011”, organitza-
da per la Comissió Europea i on 
han participat 200.000 persones 
de 28 països. 

Promoure l’empleabilitat
Una altra de les accions, que 

ja està en marxa, és la denomina-
da “Dinamizanet 2.0”. Es tracta 
d’una xarxa social per a respon-
sables i tècnics de telecentres 
d’accés públic a Internet en la 
qual comparteixen recursos, ex-
periències i eines. 

Finalment, en properes dates, 
començarà el programa “Compe-
tències clau per a tots”, dirigit a 
adults amb baixa qualificació pro-
fessional per millorar-ne l’emple-
abilitat, a través d’un enfocament 
d’aprenentatge alternatiu. 

Fundación Dédalo i Fundación
Esplai signen un conveni  

Ester García, gerent de Fundación Esplai, Fernando Ferrer i Rodrigo García, 
president i director de Fundación Dédalo, a l’acte de signatura del conveni
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