Comunicat sobre la participació de l’associació al proces participatiu
‘Repensem la Xarxa Òmnia’.
A la reunió que vam tenir amb la direcció del programa Xarxa Òmnia a finals de
novembre del 2018 se’ns va comentar que la Xarxa començarà durant el 2019 un
procés de participació per repensar el marc conceptual del programa i cercar un nou
model.
Aquest procés es faria amb la col·laboració de la Direcció de Participació de la
Generalitat i s’articularia de forma similar a altres procesos de la Generalitat.
Aquest proces ja esta en marxa i esta anunciat al portal Participa de la Generalitat
(
https://participa.gencat.cat/processes/puntsomnia) i s’ha fet public a la web de la
XarxaÒmnia
(
http://xarxaomnia.gencat.cat/noticies/el-proc-s-participatiu-repensem-mnia)
Aquests processos comptem amb la creació dels anomenats de “grups motors” on
diferents agents vetllen per facilitar la participació i la dinamització de tot el procés.
A la reunió abans anomenada, la DGACC ens va convidar a participar en aquest
procés i grup motor i en un principi ja vam comunicar que estarem oberts a fer-ho.
Després de consultar-ho a junta, vam decidir participar-hi dins de les nostres
capacitats i recursos. Aquesta decisió va ser presa per consens de la junta però
tenint en compte que no som només l’associació dels dinamitzadors/es Òmnia sino
dels professionals que es dediquen a aquestes tasques en diferents projectes,
xarxes i organitzacions.
A la primera reunió d’aquest grup motor es va presentar com seria el procés i com
s’articularia a territori. Les i els dinamitzadors/es Òmnia ja han rebut peticions de
recollida d’informació i detecció de participants a les futures trobades que es faran a
territori.
També es van presentar els primers documents que serveixen per definir i
emmarcar tot el procés i se’ns va demanar la seva validació.
Un d’aquest documents es el Marc de referencia, document que conté els objectius,
eixos del debat, límits, mapa d'actor i disseny del procés participatiu dels Punts
Òmnia.

Entre els seus apartats, el de límits, el document deixa molt clar que dissenyar el
perfil professional de dinamitzador i les seves condicions laborals no sera l’objecte
d’aquest procés participatiu.
També indica que malgrat això el procés participatiu esdevé una oportunitat de
reflexió per treballar de cara a una futura acció en aquest sentit.
A la junta vam estar valorant si validar o no el marc i fins i tot, la nostra participació
al grup motor al saber d’aquest punt.
Al final vam decidir validar el document entenent que aquesta proposta és
interessant i que tenim un deure cap les socies dinamitzadores Òmnia (i la resta de
socies de l’associació) per participar i fomentar els espais de participació, treball i
reflexió sobre el programa.
També vam decidir continuar al grup impulsor entenent que es el lloc on podem
aportar molt i on podem presentar les nostres propostes i reflexions per la millora del
dia a dia de molts i moltes companyes encara que no siguin sòcies.
Però aquesta validació i aquesta participació queda condicionada a aquesta
“oportunitat” de poder tractar el nostre perfil professional dins de la Xarxa Òmnia.
A la reunió que van tenir al mes de novembre, la DGACC ja ens va parlar de iniciar
una taula de treball per tractar aquestes qüestions. Vam parlar que aquesta taula de
treball tractaria del perfil professional dels dinamitzadors/es Òmnia, del perfil
aptitudinal, de la seva formació i la seva categoria professional.
Entenem que aquesta taula de treball (que hauria de ser conjunta amb altres agents
de la Xarxa Òmnia) es l’oportunit de la que parla el marc de referencia del proces
participatiu i des de l’associació tornem a demanar que s’inicii en quan sigui posible.
Aquestes reflexions ja s’han realitzat en els espais compartits amb la DGACC i el
grup motor del proces de participació però ens semblava fer-ho public, sobretot com
un exercici de transparencia de les nostres decisions i formes de treballar.
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