Dos Punts Òmnia de Lleida celebren la I Jornada
d’Òmnies Lleida el proper 18 de maig
- Els dos Punts Òmnia preparen una macrojornada de més
de 12 h de durada
- La Jornada vol promoure el treball social en xarxa i
l’intercanvi
de
coneixements
entre
veïns
amb
l’organització de 5 tallers
- La iniciativa conjunta respon a una proposta de la
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de
Catalunya (FAVBIC)
- La Xarxa Òmnia és un programa preventiu, socioeducatiu,
de promoció i de suport a col·lectius amb risc de
vulnerabilitat de la Generalitat de Catalunya

El proper 18 de maig a partir de les 10 hores dos Punts Òmnia de la ciutat de
Lleida uniran els seus esforços per a organitzar la primera Jornada d’Òmnies
Lleida, una trobada transversal que unirà els usuaris dels 2 punts.
Els Punts Òmnia Casal Cívic Lleida – A-V- Joan Carles i el Punt Òmnia A.V.
Pius XII han treballat de manera coordinada per a organitzar un total de 5
tallers al llarg del matí i la tarda del dia 18 de maig, amb l’objectiu que els veïns
i veïnes usuaris dels Punts es coneguin entre ells, i intercanviïn experiències i
aprenentatges.
La I Jornada d’Òmnies Lleida, un autèntica experiència comunitària a la capital
de Lleida, vol ser el punt de partida del treball social en xarxa a la comarca, i
liderar, d’aquesta manera l’intercanvi de coneixements i d’experiències teixides
des de la transversalitat, el treball comunitari i la promoció de l’ocupabilitat i la
participació ciutadana.
La I Jornada d’Òmnies Lleida ha estat iniciativa de l’Associació de Veïns
d’Habitatge Social de Catalunya (FAVBIC), una associació arrelada a tot el
mapa català que és entitat gestora dels Punts Òmnia organitzadors.
La iniciativa començarà a les 10 hores amb un taller de pintura acrílica que se
celebrarà a els instal·lacions del Punt Òmnia Casal Cívic Lleida – A-V- joan
Carles, i posteriorment, continuarà amb un taller de papiroflèxia que es durà a
terme al Punt Òmnia A.V. Pius XII. Cap a quarts d’una del mig dia donarà el tret
de sortida el taller de d’edició d’imatges digitals en smartphone que durà a
terme el Punt Òmnia Casal Cívic Lleida - A.V. Joan Carles, i finalment, la tarda
del dia 18 de maig comptarà amb dos tallers: un de dansa country que es durà
a terme a les instal·lacions del Punt Òmnia A.V. Pius XII i un altre que acollirà

una xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre seguretat a la xarxa (es farà al Punt
Òmnia Casal Cívic Lleida – A.V. Joan Carles).
La Xarxa Òmnia és un programa preventiu, socioeducatiu, de promoció i de
suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El projecte Òmnia usa les TIC
per millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la
vinculació de les persones a la comunitat, així com l’ocupabilitat del territori i la
participació ciutadana.
El projecte Òmnia és un servei gratuït adreçat 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.
La Xarxa Òmnia busca ser un recurs que participa, conjuntament amb la resta
de dispositius del territori, en la consecució dels objectius d’integració i cohesió
social de la població del seu entorn. Per això, la Xarxa Òmnia ofereix espais i
equipaments TIC d’utilització pública i compta amb el suport d’un professional,
que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries del Punt. El paper del
dinamitzador/a és fonamental per desenvolupar el programa a cada territori i
aconseguir que cada Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació,
d’aprenentatge, de so cialització i de participació en la co munitat.

