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JORNADA ÒMNIA 2023
El treball comunitari de les Entitats Gestores amb l’Òmnia



Serveis especialitzats en la millora de l’ocupabilitat i el 
desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció 
comunitària, la formació, el mentoratge i l’orientació sociolaboral.
Amb especial incidència en col·lectius que presenten 
vulnerabilitat.
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Aconseguir la inclusió social d’alguns dels col·lectius més 
desfavorits utilitzant la feina i la formació laboral com a motors 
per a una millor valoració personal i per aconseguir el respecte i
l’acceptació social a la diversitat cultural i social.

MISSIÓ
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VALORS

Lideratge i Treball en Equip
Complementarietat i Col·laboració
Responsabilitat Social
Transparència, Compromís i Justícia Social
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Dos projectes col·laboratius i transversals del 
Punt Òmnia Bon pastor de Figueres:

Els Mini contes de les tres paraules
Brodant les Violències

Fundació Gentis 
Coordinadora Tere Gómez
Dinamitzadora Mònica Bertran Romaní
Punt Òmnia Bon Pastor
Figueres
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Els Mini Contes de les Tres Paraules

1. El QUÈ i PERQUÈ del projecte
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Els Mini Contes de les Tres Paraules
Contes exquisits Punt Òmnia i IES Alexandre Deulofeu
Els mini contes de les tres paraules Punt Òmnia  Transversal
Des de 2021, 6 edicions i 411 mini contes 
Lectures Compartides Punt Òmnia i Càrites Figueres 
Contes il·lustrats P. Òmnia Creativitat a Puntades 

Dins del curs de català avançat ens vam adonar de la necessitat 
de crear alguna activitat que permetés, a les participants, 
consolidar els aprenentatges teòrics i desenvolupar l'escriptura 
creativa.



2. El QUI i AMB QUI del projecte

16 participants de diversos cursos del Punt Òmnia
Població en general sobretot persones grans i la majoria dones.
200 nois i noies de l’IES Alexandre Deulofeu
12 participants del curs de català inicial per a nouvinguts de 
Càritas Figueres
5 participants del taller de Creativitat a Puntades
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Els Mini Contes de les Tres Paraules



3. El COM i QUAN del projecte

Contes exquisits: Cadàver Exquisit
Mini Contes: 
● Grup de WhatsApp les tres paraules setmanals
● Els mini contes per privat de WhatsApp o correu electrònic
● La correcció també per privat i afegir al document 
● Al final de cada trimestre es comparteix
Lectures Compartides: 2 sessions
Contes Il·lustrats: esbós, cerca imatges, confecció i vídeo
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Els Mini Contes de les Tres Paraules



Els mini contes de les tres paraules

4. El VALOR AFEGIT i APRENENTATGES del projecte

Amb els mini contes de les tres paraules hem consolidat els 
aprenentatges, hem compartit vivències, hem desenvolupat 
l’escriptura creativa, hem descobert el voluntariat per la 
llengua i, hem explicat i il·lustrat contes amb fil i agulla.
Els mini contes de les tres paraules estan en forma i sembla 
que tindrem noves edicions.
I ens agradaria poder fer una publicació amb tots els mini 
contes de les tres paraules.
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Mini conte il·lustrat Mireia Brugat

https://youtu.be/XtUOwbanzrU


Brodant les Violències
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1. El QUÈ i PERQUÈ del projecte

Brodant les Violències
Projecte iniciat pel 
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Figueres i 
el SIE (Servei d’Intervenció especialitzada) de l'Alt Empordà.

Sensibilització envers les violències masclistes a través de 
la tècnica del brodat.

2021 Brodat lliure 30x30cm
2022 Pancarta



Brodant les Violències
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2. El QUI i AMB QUI del projecte

116 brodats 
116 participants dones de diferents 
entitats de la ciutat de Figueres.
Nois i noies de batxillerat de diversos 
instituts de secundària
5 del Taller de Creativitat a Puntades del 
Punt Òmnia

2021



Brodant les Violències
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2022

Dones de diverses entitats 
SIAD, SIE, Ksameu, etc
Nois i noies de batxillerat de 
diversos Instituts
i 18 dones del Taller de 
Creativitat a Puntades del Punt 
Òmnia



Brodant les Violències
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3. El COM i QUAN del projecte

Gràcies a Pilar Garcia ens assabentem d’aquesta iniciativa

2021 disseny lliure. Brodat a casa o en trobades. 
Presentació col·lectiva al Casal de la Gent Gran.
 
2022 Decidir frase. Brodar a casa o en trobades. 
Confeccionar la pancarta. Penjar la pancarta. Portar la 
pancarta a la plaça de l’Ajuntament de Figueres el 25N



Brodant les Violències
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4. El VALOR AFEGIT i APRENENTATGES del projecte
Acció col·laborativa i comunitària. 
Hem teixit una xarxa, els fils de la qual, son les mans de totes les dones, les 
noies i nois que han participat en aquest projecte de sensibilització envers les 
violències masclistes.
Hem compartit molts moments de rialles, confidències, inquietuds, plors…
Els materials que hem utilitzat els han aportat el SIAD, el SIE, les participants i 
la dinamitzadora.
I, malauradament, caldrà seguint Brodant Contra Les Violències Masclistes

Brodant les Violències 2

https://www.youtube.com/watch?v=YH7DHSwWC7g
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Gràcies a totes les participants, entitats i tècniques que fan possible aquests dos projectes!
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