
Oficina tècnica Programa Òmnia 20/12/2021

Resum Jornada Òmnia 2021
Dades principals sobre la Jornada celebrada el 3 de 
desembre 2021 al Palau Macaya i amb retransmissió
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Programa
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Inscripcions
● D’un total de 126 persones inscrites, 120 ho van 

fer mitjançant el formulari i 6 fora de termini. 
● 56 persones es van inscriure en la modalitat en 

línia i 70 en la presencial.

44,44%
55,56%

Inscripció per modalitat de seguiment

En línia
Presencial
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Participació
● Hi han participat un total de 128 persones

– 5 persones inscrites no han vingut
– 5 persones han vingut sense inscripció en 

format presencial
– 14 persones han vingut sense inscripció en 

modalitat en línia 
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Participació
● Hi han participat:

– 72 persones en format presencial
– 56 persones en format en línia

43,75%

56,25%

Proporció de participació segons format

En línia
Presencial
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Participació

● Persones participants segons el seu rol 

11,72%

65,63%

12,50%

2,34%
6,25%

Administració pública
Dinamitzadora
Entitat gestora
Entitat social
Oficina tècnica
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Participació

● Persones participants per gènere

53,91%
46,09% Dones

Homes
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Participació als grups de treball
● 93 persones han participat als grups de treball

– 55 ho van fer de manera presencial i 
– 38 en format en línia

19,35%

27,96%

52,69%

Comunicació Òmnia

Espais de trobada Òmnia

Perfil professional de la dina-
mització social i digital
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Estratègies de comunicació

● Imatge gràfica
● Comunicació interna: correu electrònic + 

Mattermost 
● Xarxes: Twitter i Facebook
● Web: destacat + 4 notícies
● Butlletins externs: Acció comunitària Ajuntament 

Barcelona
● Presentació Instagram
● Nota de premsa post Jornada
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Impacte de comunicació web
● Pàgina jornada + Destacat jornada

– El dia de la jornada: 3 de desembre

● 90 visites / 87 visites úniques / durada mitjana 1:46 minuts

– Del 26/10 al 17/12

● 544 visites / 530 visites úniques / durada mitjana 1:47 minuts

https://xarxaomnia.gencat.cat/jornada
https://xarxaomnia.gencat.cat/noticies/el-3-de-desembre-celebrem-la-jornada-mnia-2021
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Qui parla de la Jornada Òmnia?

https://xarxanet.org/agenda/jornada-omnia-2021
https://govern.cat/salapremsa/agenda-govern/358173/inauguracio-jornada-omnia-2021
https://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/1037-presentacio-nou-pla-estrategic-xarxa-omnia-inclusio-digital-social-accio-comunitaria
https://bloc.xarxa-omnia.org/lasalut/
https://xarxaomnia.gencat.cat/jornada
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Resum Twitter
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Impacte xarxes: Twitter

Impressions

Reach

Contributors
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Resum Facebook
● 6 posts propis + 4 posts de tercers
● 39 likes
● 3 retweets
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Avaluació de la Jornada Òmnia
● De les 128 persones participants a la Jornada, el 

50% o 64 han respost al formulari de valoració  

– 57,14% i 32 en la modalitat en línia
– 44,44% o 32 en la modalitat presencial
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Valoració: procés d’inscripció

● La mitjana de la valoració del procés d’inscripció 
és d’un 8,93 de 10 de global. 

● Només dues persones consideren que ha estat 
poc bo i cap persona considera que hagi estat 
gens bo. 
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Valoració: accés
● Les participants en línia valoren amb un 8,15 

sobre 10 l’accés a la Jornada. 

– D’aquestes, només 4 persones consideren que 
sigui poc bona, i cap gens bona.

● Les participants que ho van fer presencialment 
valoren amb un 9,3 sobre 10 el procés 
d’acreditacions.

– D’aquestes, cap considera que hagi estat ni 
poc, ni gens bo.

● La valoració del Palau Macaya és de 8,83 sobre 
10.
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Valoració: assignació de temps
● La mitjana de la valoració global de l’assignació 

de temps per als parts del programa és de 7,85 
sobre 10. Sent la benvinguda i la pausa les parts 
millor valorades.

Benvinguda Presentació Torn obert Estratègia Pausa Joc Cloenda Mitjana
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

7,95 7,75 7,58 7,75 8,05
7,2 6,88

7,59

8,78

7,03
7,83 7,9

8,68
8,13 8,5 8,128,36

7,39 7,7 7,83
8,36

7,66 7,69 7,85

Valoració de l'assignació de temps per cada part de la Jornada

En línia

Presencial

Global
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Valoració: Pla estratègic i Estratègia 
Òmnia
● Valoració de la Presentació del Pla Estratègic 

Òmnia: 7,46 sobre 10. 
● Valoració de la dinàmica sobre l’Estratègia 

Òmnia: 7,86 sobre 10.

Pla estratègic Estratègia Òmnia
7,00

7,10

7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

7,58

7,83

7,35

7,9

7,46

7,86

Presentacions: Pla estratègic i Estratègia Òmnia

En línia

Presencial

Global
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Valoració del grup de treball: Perfil professional 
de la dinamització social i digital 

● La mitjana de valoració d’aquest grup de treball 
és de 6,96 sobre 10.

Temps total Temps d’intervencions Dinàmica de treball Temàtica Mitjana
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

5,95

7,03 7,03

7,98

6,99
6,38

6,83

5,9

8,63

6,93

6,16

6,93
6,46

8,3

6,96

Valoració del grup de treball: perfil professional

En línia

Presencial

Global
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Valoració del grup de treball: Espais de trobada 

● En global, la mitjana de valoració d’aquest grup 
de treball és de 7,31 sobre 10.

Temps total Temps d’intervencions Dinàmica de treball Temàtica Mitjana
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

7,5 7,5

5,5

7,5
76,88

7,78
7,23

8,6

7,62
7,19

7,64

6,36

8,05
7,31

Valoració del grup de treball: espais de trobada Òmnia

En línia

Presencial

Global
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Valoració del grup de debat: Comunicació Òmnia 

● En global, la mitjana de valoració d’aquest grup 
de treball és de 6,94 sobre 10.

●

Temps total Temps d’intervencions Dinàmica de treball Temàtica Mitjana
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

7
7,5

8
8,5

7,75

4

6,5 6,25

7,75

6,13
5,5

7 7,13

8,13

6,94

Valoració del grup de treball: Comunicació Òmnia

En línia

Presencial

Global
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Valoració: Joc interactiu
● Activitat millor valorada en format presencial 

amb un 8,53 sobre 10, i en línia ha sigut 
valorada amb un 7,35.  

Joc interactiu
6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

7,35

8,53

7,94

Valoració per parts de la JO

En línia

Presencial

Global
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Valoració global de les 
participants
● Les participants han valorat el global de la 

Jornada amb un 6,71 sobre 10.
● Només dues persones han votat per sota del 5 al 

format presencial (amb un 4 i un 2). I només una 
al format en línia (amb un 4).

● És rellevant comentar que no hi ha hagut quasi 
valoracions de «Gens bo» i les que hi ha hagut 
han estat respecte qüestions temporals. 
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Valoracions qualitatives i comentaris: 
seguiment en línia

Vaig tenir la sensació que no es va 
arribar a cap conclusió durant la reunió 
de dinamitzadors i considero que era 
molt important acabar d'abordar el tema 
dels models que proposava la Ilka. Potser 
hauria estat millor acabar aquest tema 
abans del joc del Jingle on molta gent va 
marxar. Però en general molt bé. Va 
haver-hi un esperit crític molt 
interessant.

Estic content de la qualitat de poder seguir tota la Jornada via 
telemàtica i de participar també interactivament. Crec que va 
estar molt ben organitzada en aquest sentit i es va veure la 
feina que hi havia darrere.
No estic content amb parlar d'un Pla Estratègic ambiciós i no 
parlar d'una millora en la partida pressupostària Òmnia, que 
millori sobretot les condicions de les persones dinamitzadores. 
Em va semblar un acudit i filosofia social, sense més. No es 
poden canviar les coses si no s'aposta clarament pel projecte. 
No serveix de res ni convenç a ningú ja, si no s'aposta 
clarament pel programa i s'arregla el perfil professional de les 
treballadores i treballadors Òmnia. Tota la resta, és parlar per 
parlar. Gràcies.

Més temps per als debats

Més temps per debatre i compartir problemàtiques i necessitats de les 
persones dinamitzadores Òmnia en termes laborals.
I, em permeto donar la meva opinió-desig en relació a la lluita per un perfil 
professional, s'hauria de centrar la lluita i l'acció en exigir uns mínims a les 
entitats a l'hora de tenir-nos en categories inferiors a les que requereix la 
nostra feina.

El temps de debat de la taula va ser molt curt i 
no va donar temps a res.
Em va agradar que em vaig sentir partícip de la 
jornada tot i no estar presencialment sinó en 
streaming.

Els grups de treball no els faria al mateix 
temps. Donaria més protagonisme a les 
persones treballadores i participants.
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Valoracions qualitatives i comentaris: 
seguiment presencial

Donar més temps al torn de paraula 
i més veu ala dinamitzadors.

Sempre hi ha coses a millorar, però 
també s'ha de valorar les coses 
realitzades que són positives i poder 
repetir-les o treure-li més profit[...] 
explotaria més la interconnexió entre els 
companys i tots els professionals, i 
reduiria l'explicació "política", tot i que 
s'entén que hi ha de ser. Dit això, la 
conclusió és molt positiva (no ens 
quedem només amb lo negatiu!). Gràcies 
per tot!

Jornada poc dinàmica, masses estones amb xerrades 
magistrals poc dinamitzades (sobretot la part de 
presentació més institucional) i poc realista amb la 
situació que es viu a primera línia. Potser una 
formació més enriquidora i útil per al dia a dia seria 
millor.

Ampliar la part de jocs interactius. L'espai és 
preciós (un regal), però hauria de ser més 
accessible. El temps dels grups de treball es 
queda molt curt.

Personalment, crec que el grup de debat (espais de trobada 
òmnia) no era el que jo tenia en ment, que era quines formes 
podem fer servir els omnies per trobar-nos i créixer conjuntament. 
[...]. També vaig trobar que es volia saber el paper de les entitats 
gestores en aquestes trobades, quan no hi havia entitats gestores 
en el grup de debat.  El temps va ser molt escàs i es va voler 
donar més temps a respondre les inquietuds de la Generalitat, que 
no pas les dels dinamitzadors i dinamitzadores

La gestió del temps en general, 
algunes parts van tenir massa 
temps i altres com el grup de 
debat massa poc.

La presentació del pla estratègic es 
podria haver avançat una part en pdf 
o en vídeo per dedicar menys temps 
a aquesta part i haver dedicat més 
temps als grups de treball, ja que just 
quan començaven a sortir propostes 
interessants ja era el moment de 
finalitzar. Tot i això. felicitats per la 
feina feta.
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Valoracions qualitatives i comentaris: 
seguiment presencial

Al meu parer haria de ser una Jornada on no es repetisin 
constantment alguns aspectes que ja portem a la pràctica 
des de fa molts anys i se'ns expliquen com si ho haguessim 
de fer.
Les estratègies estan molt bé al paper però hem de veure 
resultats, tan a nivell comunitari com a nivell del paper de 
les dinamitzadores i dinamitzadors, que creiem que ja és 
hora de que se'ns doni la importància de la nostra feina.

La coordinació, la participació de les persones dinamitzadores, 
la cooperació amb altres projectes tecnològics i educatius del 
país, la supervisió de la tasca de les entitats i de l'aplicació de 
les clàusules dels concursos, la democratització del projecte, el 
reconeixement professional, laboral i retributiu de les persones 
dinamitzadores, la dotació de maquinari dels punts...

Personalment trobo que va ser una llàstima 
tallar els grups de treball en els moments en 
que es començava a parlar i estaven més 
interessants, per anar a fer una dinàmica que 
a mi no em va acabar d'interessar. Tan de bo 
s'hagués pogut destinar força més temps als 
grups de treball (incloent el del 'joc 
interactiu').

Merci per tot l'esforç fet! Per l’organització! 

PD: El moment de la pausa va ser una mica 
incòmode pel fet d'haver de compartir un 
espai tancat amb molta gent que, per força, 
no duia la mascareta per poder menjar i 
beure. És un problema, però, que entenc que 
té molt difícil solució.

Crec que ha estat prou bé, potser faltaria més 
interactuació entre els diferents assistents de cada 
punt Òmnia, però en general ha estat prou bé. Bona 
feina!
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Conclusions
● Millores tècniques i organitzatives respecte l’any 

passat.
● En general, satisfacció per part dels i les 

participants.
● Es podria revisar quant de temps se li dedica a 

què, els i les participants ho creuen necessari. 
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