
Xerrada 'La seva dignitat és també la meva' al 
Punt Òmnia Centre de Promoció Social 
Francesc Palau 
 
 

- La taula rodona vol informar sobre les oportunitats, les 
mancances i els reptes en l'acompanyament a la inserció. 

- La xerrada pretén fer visible el creixement exponencial de 
les persones nouvingudes a El Prat de Llobregat i 
denunciar la manca de recursos. 

- A la xerrada hi participaran quatre persones relacionades 
amb l’àmbit de la inserció sociolaboral que compten amb 
punts de vista diferenciats. 

- La Xarxa Òmnia és un programa de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) preventiu, 
socioeducatiu, de promoció i de suport a col·lectius amb 
risc de vulnerabilitat. 

 
 
 
 
El Punt Òmnia Centre de Promoció Social Francesc Palau (El Prat de 
Llobregat) ha programat una xerrada sobre el veïnatge al municipi d'El Prat de 
Llobregat. Donades les dificultats de la dinamitzadora del Punt a l'hora 
d'orientar laboralment els usuaris i usuàries nouvinguts, el Punt Òmnia s'ha 
decidit a organitzar una taula rodona sobre les oportunitats, les mancances i els 
reptes en l'acompanyament a la inserció sociolaboral de les persones 
immigrades. 
 
El motor , segons la dinamitzadora, és la realitat viscuda al Punt en el darrer 
anys: des de l'estiu passat el Punt Òmnia (i l'entitat gestora) ha hagut d'assumir 
una xifra substancialment superior de persones nouvingudes, les quals no ha 
pogut atendre de manera íntegra ja que les persones són vulnerables quant a 
habitatge, a temes legals, a accés a sanitat i educació, a l'atenció social... 
D'aquesta realitat sorgeix aquesta xerrada de denúncia amb la què el Punt 
Òmnia Centre de Promoció Social Francesc Palau vol fer visible aquesta crua 
realitat així com el creixement exponencial de les persones nouvingudes a El 
Prat de Llobregat.  
 
La taula rodona comptarà amb la participació d'una germana carmelita experta 
en l'atenció a persones immigrades, una tècnica CIE de Madrid, un membre del 
FICAT (entitat que ofereix servei sociojurídic a la immigració) i un home del 
Senegal que explicarà la seva experiència com a immigrant. El proper 9 de 
maig a partir de les 17,30 hores als Jardins de la Pau d'El Prat de Llobregat 
(Jardins de la Pau, s/n, 08820 El Prat de Llobregat). 



La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un 
programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb 
major risc de vulnerabilitat de més de 20 anys de durada. Òmnia, és un 
programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les 
eines TIC, pretén millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la 
inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.  
 
El programa Òmnia s’adreça a la població general, però amb discriminació 
positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves 
capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies 
d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial 
èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies. 
 

 

 
 
 

 


