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c o n n e c t a ’ t  25

celebrat a belgrad el 24 i 25 de maig 

fundación esplai i ian finalitzen 
“click to europe” sobre e-inclusió  
microsoft va explicar els recursos que destina al Tercer Sector 

Almudena García, del miTyc, a la presentació a Sèrbia. A la dreta, ricard Faura. 

VirGiniA PArejA 

Fundación Esplai i el seu part-
ner serbi Internacional Aid 
Network (IAN) van organit-

zar dins del projecte europeu que 
comparteixen sobre transferencia 
i intercanvi de bones practiques 
en materia d’e-inclusió (“Click to 
Europe”), que ara arriba a la seva 
fi, la Conferència Internacional 
“e-Inclusió: una nova oportunitat 
o una nova bretxa”, a Belgrad els 
dies 24 i 25 de maig, amb l’objec-
tiu de promoure i contribuir a la 
inclusió digital de les persones, 
les empreses i les comunitats a la 
República Sèrbia. 

Durant la primera jornada es van 
presentar les estratègies publi-
ques en inclusió digital a Sèrbia, 
des de  la Secretaria d’Estat per 
a l’Agenda Digital Jasna Matic 
i, a Espanya, per part d’Almude-
na García Padilla, Coordinadora 
de la Línia Estratègica de Ciuta-
dania Digital en la Direcció de 
Planificació de Programes deed.
es (MITYC), que va presentar el 
Pla Avanza com exemple d’èxit 
de política pública global per a la 
inclusió digital, destacant la im-
portància de la col·laboració amb 
els governs autonòmics i amb les 
ONG  que asseguri que s’arriba 
a tots els col·lectius i territoris, 
cosa que és possible, entre altres 
factors, gràcies a la presencia de 

3.000 telecentres a tot Espanya. 
A la segona jornada, Almudena 
García va presentar les estratègies 
de l’entitat pública empresarial 
Red.es per assolir l’e-inclusió 
a les àrees rurals, situació que 
requereix accions especifiques 
donada la seva complexitat i que 
és un dels reptes actuals de Sèr-
bia, que té també un alt índex de 
població rural.
  
La perspectiva autonòmica va 
ser aportada per Ricard Faura, 

Cap del Servei de Societat de 
Coneixement, a la  STSI de la 
Generalitat de Catalunya, que 
va presentar les estratègies del 
govern català en materia d’in-
clusió digital. A una segona in-
tervenció (“Teixint xarxes per a 
l’e-Inclusió: Cooperació entre 
l’Administració Pública i les 
organitzacions de la societat ci-
vil”) Faura va posar l’accent en 
la importància del treball de col-
laboració entre l’Administració 
i el Tercer Sector. 

Fundación Esplai va intervenir 
en diferents taules amb ponènci-
es sobre “Estratègies de networ-
king i aasociacionisme” (José 
Manuel Pérez, Responsable d’IT 
i Projectes Internacionals); “Pre-
parant l’ accés al mercat laboral 
des deel telecentre: les TIC com 
eina d’empleabilitat” i “Empode-
rament de dones  ROMA en TIC” 
(Pedro Aguilera) o “Projecte Co-
necta Joven” i “TIC a la presó: 
Empoderant  persones en entorns 
tancats” (Virginia Pareja, Cap 

del Projecte “Click to Europe” a 
L’Esplai).

Yolanda San José, Cap d’Opera-
cions de la Delegació de la UE a 
Sèrbia; Jasmina Stanic, Secretària 
Provincial d’Ocupació i Igualtat 
de Gènere; Vladan Živanovic, 
Director Nacional de Microsoft 
Sèrbia; Nikola Markovic, Presi-
dent de la Societat de Tecnologia 
i Coneixement de Sèrbia; Ian Clif-
ford, Cap de Desenvolupament 
de Negoci, centres UK online & 
Vicepresident de Telecentre.Eu-
ropa; Gabriela Barna, Presidenta 
de la Junta de Telecentre Europa; 
i diversos representants d’entitats 
del tercer sector de diversos països 
europeus, inclosos els anfitrions 
IAN, van completar el cartell 
d’aquesta conferència on es va 
posar de relleu la necessitat de se-
guir treballant per aconseguir que 
la totalitat de la població s’integri 
a la societat de la informació i el 
coneixement. Microsoft, va tenir 
un espai reservat per  celebrar per 
primer cop a Sèrbia el seu “NGO 
Connection Day”, donant a co-
nèixer els recursos i solucions 
que el gegant de les TIC ofereix 
al Tecer Sector, com part del seu 
compromís social.  Històries reals 
comptades de primera mà per be-
neficiaris d’alguns dels programes 
desenvolupats per IAN van posar 
el punt final a la trobada. ■

s’inauguren dos nous red conecta a ponferrada i sabadell 

El 7 de juliol es va inaugu-
rar a Ponferrada un centre 
Conecta d’accés a les no-

ves tecnologies, gràcies a la col-
laboració de l’Associació Hechos 
a Ponferrada, l’ajuntament, Micro-
soft Ibérica i Fundación Esplai. 

Es va comptar amb la participación 
d’Enrique del Árbol, coordinador 
de la Associació Hechos a Ponfer-
rada; Francesc Gasulla responsable 
de l’Àrea d’E-Inclusió de Fundaci-
ón Esplai; Simón Menéndez, Direc-
tor general de la Associació Hechos 
i Global Fellow 2010 per la Interna-
tional Youth Fundation i Luis An-
tonio Moreno Rodríguez, regidor 
d’Acció Social de l’Ajuntament de 
Ponferrada. A l’acte, Luis Antonio 
Moreno va destacar la importan-
cia d’aquest tipus d’iniciatives que 
promouen el desenvolupament de 
les noves tecnologies a Ponferrada. 
Per la seva banda, Francesc Gasulla 
va subratllar les múltiples oportu-
nitats que comportarà el desenvo-

L’11 de maig, un grup de 32 es-
tudiants i professors del  Grau de 
Treball Social de la Universitat de 
Salamanca, van visitar CENTRE 
ESPLAI -on es van allotjar- per 
tal de conèixer els projectes d’e-
inclusió que es desenvolupen des 
de la Fundación Esplai. Van visi-
tar  la Generalitat  i van conèixer 
els Plans de Dinamització Comu-
nitària, el Programa Aprendre a 
Aprendre i el Programa Òmnia. 
Dins la Xarxa Òmnia van  realit-
zar diferents visites a centres on 
es desenvolupa, com Sant Roc a 
Badalona, Trinitat Nova i el Casal 
d’Infants del Raval. 

També van conèixer el Citilab -Cen-
tre per a la Innovació Social i digi-
tal- a Cornellà i Ravalnet. En aques-
tes visites han estat acompanyats i 
guiats per persones de l’equip de 
l’Oficina de Dinamització Comu-
nitària que coordina aquesta bes-
sant des de la Fundació Catalana 
de l’Esplai ■

estudiants de 
salamanca amb 
Òmnia

lupament de la iniciativa Conecta 
Ahora al municipi, “els centres del 
projecte Conecta Ahora ofereixen 
la possibilitat d’incorporar els usos 
útils de les TIC a la vida quotidiana 
i ajudar a la integració social de tots 
els col·lectius, un objectiu que no 
seria possible sense la col·laboració 
d’ entitats, administracions i empre-
ses com Microsoft Ibérica”.

El nou centre Conecta a Ponfer-
rada està totalment equipat tecno-
lògicament amb 11 ordinadors, el 
software més avançat de Micro-
soft i accés a Internet. 

red conecta al casal latino
D’altra banda, el 14 de juliol es va 
inaugurar un altre punt Conecta 
al Casal Latino de Sabadell, una 

entitat que està bolcada en els 
immigrants llatinoamericans. 
En aquesta ocasió hi van parti-
cipar Ligia Castelo, Presidenta 
Associació Llatinoamericana 
de Sabadell i coordinadora 
del Casal Latino de Sabadell; 
Ester García, gerent de Fun-
dación Esplai; Quim Carner, 
regidor de Drets Civils i Ciuta-
dania i Montserrat Capdevila, 
Tinent d’Alcalde de Formació, 
Treball, indústria i Innovació 
de l’Ajuntament de Sabadell 
i vicepresidenta delegada del 
Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental.
En el transcurs de l’acte, Ligia 
Castelo va declarat que “gràcies 
a aquest centre Connecta i a la 
col·laboració amb Fundación 
Esplai i Microsoft, les persones 
immigrants de països llatinoa-
mericans milloraran les seves 
capacitats d’ocupabilitat, el que 
resulta bàsic per a elles” ■
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ligia castelo, Quim carner i ester García, durant la inauguració 
del centre conecta al casal latino de Sabadell, el 14 de juliol.


