Èxit de convocatòria en la I Jornada d'Òmnies Lleida
- La diada ha aconseguit reunir més de 60 usuaris i
usuàries, tots veïns de la ciutat de Lleida
- La Jornada ha promogut el treball social en xarxa i
l’intercanvi de coneixements entre veïns
- Els tallers programats han potenicat l’ús d’eines TIC entre
sectors de la població majors de 65 anys
- 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 passat 18 de maig dos Punts Òmnia de Lleida, el Punt Òmnia Casal Cívic
Lleida-A. V. Joan Carlesi el Punt Òmnia Associació de Veïns Pius XIIGermanor, s’han coordinat per a la celebració de la I Jornada Òmnies Lleida,
una diada que s’ha desenvolupat durant tot el matí i la tarda, i que ha celebrat
un molt notable poder de convocatòria: ha tingut la participació de més de 60
usuaris i usuàries.
L'activitat ha permès l’intercanvi d’usuaris entre ambdós punts, la promoció del
treball en xarxa i la implicació dels usuaris i usuàries en l'activitat regular dels
Òmnia. La I Jornada d’Òmnies Lleida ha estat una proposta de la Federació
d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVBIC), entitat
gestora dels punts òmnia participants i.
L'original iniciativa va ser clara: els punts Òmnia participants van proposar a
alguns dels usuaris fer de dinamitzadors per un dia i fer, així, una I Jornada
d'Òmnies Lleida participativa, compromesa amb el treball comunitari i molt
amena.
La primera de les Jornades Òmnia Lleida ha donat el tret de sortida a les 10
hores al Punt Òmnia Associació de Veïns Pius XII-Germanor amb un taller de
pintura acrílica dirigit a la gent gran. L'activitat, de dues hores de durada, ha
reunit 14 usuaris (8 dones i 6 homes) de més de 60 anys que han pintat
il·lustracions
en
blanc
i
negre.
Posteriorment, la primera Jornada Òmnies Lleida ha comptat amb un taller de
papiroflèxia, eminentment participat per dones i realitzat al Punt Òmnia Casal
Cívic Lleida-A. V. Joan Carles. L'activitat, que ha reunit 6 usuàries d'edats
avançades i que va durar una hora, ha consistit en la creació d'un punt de llibre
de paper tractat i decorat a través de l'ús de diferents tècniques mecàniques.

De manera simultània, el mateix punt ha acollit un taller d'edició d'imatges
digitals en smartphone. Aquesta activitat, una de les principals de la primera
Jornada dels Òmnia Lleida, ha acollit 12 usuaris i usuàries de més de 50 anys
que van poder aprendre a retocar i editar imatges pròpies des dels seus
telèfons intel·ligents.
Finalment, la jornada ha conclòs amb un taller de dansa country i una xerrada
informativa dels Mossos d'Esquadra sobre els perills i les oportunitats que
ofereixen les TIC en la vida diària de les persones.
En aquesta jornada, els usuaris assistents han tingut l’oportunitat de preguntar
dubtes i incerteses sobre la xarxa internet i els perills que aquesta comporta als
usuaris a l’hora de comprar productes via PayPal.
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.

