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MANIFEST dels PUNTS OMNIA de l'HOSPITALET

Les  entitats  gestores  dels  Punts  Omnia  vam  rebre  durant  aquest  mes  de  juliol,  la 
notificació oficial de la Generalitat de Catalunya (amb data 5 de juliol del 2011) que ens 
comunicava la  retallada d'un 10% amb efecte retroactiu,  equivalent  a una retallada 
concentrada entre els mesos d'octubre a desembre,  amb una reducció de 192 hores. 
Davant d'aquesta decisió governamental, volem aportar les següents consideracions al 
Departament de Benestar i Família:

Agafant de base els tres eixos inicials i històrics en els quals es fonamenta el Programa 
Òmnia,  creiem  que  aquestes  retallades  i  la  manera  com  es  porten  a  terme  són 
completament incompatibles amb la filosofia d'aquest perquè:

1. Ús comunitari: espais i accessibilitat per a tothom.
        
Degut  a  les  reduccions  que  s'imposen  de  192  hores  menys  a  aplicar  de  forma 
concentrada en tres mesos, les quals coincideixen en l'inici  del  nostre curs,  s'afectarà 
greument a la qualitat del servei als/les usuàries ja que:
        
La programació quedarà reduïda a gairebé la meitat, amb la qual cosa haurem de deixar 
de fer programes que ja tenim en marxa i molts tallers no es podran realitzar.
                
Hi  haurà  una  meitat  d'  usuaris  dels  Punts  Òmnia  que  quedaran  exclosos  de  la 
programació, i en barris amb alta llista d'espera això suposa que els/les usuàries hauran 
d'esperar més d'un any per poder tenir plaça en el punt.
                
S'hauran de tancar espais formatius, amb tot el que això suposa de perjudici no només 
per les persones usuàries si no pel barri en general.
                
El  treball  en  xarxa  quedarà  greument  afectat,  ja  que  amb  el  nou  horari  laboral  el 
dinamitzador no tindrà temps per poder fer reunions ni connectar amb altres associacions, 
organitzacions del barri o de la zona.
        

2. Inserció laboral
        
En aquest punt, evidentment degut a la nova jornada laboral que se'ns auto imposa, es 
gaire  bé  impossible  seguir  endavant  amb  projectes  que  col·laboràvem de  la  mateixa 
Generalitat de Catalunya com són: el CONNECTA'T i l'ÀCTIC. Ja que eren hores que 
havíem d'agafar d'altres tallers per poder-los inserir,  evidentment amb la nova jornada 
serà impossible encabir-los.
       
A més a més hi ha un punt d'incongruència de voler ajudar a les persones amb problemes 
laborals o en recerca de feina, si la persona que l'ha d'ajudar i atendre té una situació 
laboral  incerta, per tant és un moment especialment dur per reduir la jornada laboral dels 
dinamitzadors/es.
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I per últim, en un moment en que hi ha una taxa d'atur del 21,3% a l'Estat Espanyol, reduir  
serveis socials que treballen en aquesta línia, és una iniciativa poc encertada.

        
3. Formació
                                            
El trimestre que va d'octubre a desembre és especialment important per tot el curs, ja que 
marca tota la programació i les activitats que es duran a terme durant aquest. Fer una 
retallada en aquests nivells suposa que tot el  curs 2011-12 quedarà greument afectat.

Hi haurà un deteriorament de l'oferta formativa, no per manca de professionalitat  dels 
dinamitzador/des, si no per falta de temps per poder invertir en la seva feina. Ja que les 
hores del dinamitzador/a es divideixen entre tallers, cursos, treball intern i l'espai obert, 
evidentment en 24h/setmanals no es poden encabir totes aquestes activitats.

Per tant,  com se suposa que s'ha de comunicar a les nostres persones usuàries una 
retallada que els afecta directament,  ja que suposa que pràcticament la meitat  de les 
persones usuàries s'haurien de quedar sense servei?. El fet de tancar els espais en el 
primer trimestre del curs escolar, afectarà greument el funcionament de tot el curs.

Afegir, que els professionals dinamitzadors i dinamitzadores estan contractades durant tot 
l'any i  les entitats  també han de fer-se càrrec, tant de nòmines com de despeses de  
Seguretat Social durant tot el curs anual, i que la retallada proposada no compensa les 
pèrdues afegides per l'entitat amb efecte retroactiu. Quines són les úniques dos opcions 
que se li presenta a les entitats? Baixar el sou amb caràcter retroactiu del dinamitzador/a  
(implicaria que el dinamitzador/a durant l'últim mes estigués treballant a cost 0) o que 
l'entitat es faci càrrec de les despeses, que és el que les entitats signants considerem just 
i farem amb responsabilitat, assumint unes pèrdues per aquest any molt perjudicials pel 
nostre funcionament intern. El conveni va signar-se al 2010 i es va renovar el 2011, en 
correspondència amb un pressupost reservat i programat que tenia l'entitat a l'inici de l'any 
i que ha estat modificat a meitat d'any, alterant tota la seva previsió.

La retallada als Punts Òmnia són un clar retrocés. Un dels objectius de les polítiques 
socials  d'un  país  és  la  prevenció:  recordem  que  les  mesures  preventives  són  més 
racionals  i  sostenibles  econòmicament  que  les  mesures  pal·liatives,  d'aplicació  a 
posteriori.  Els Punts  Òmnia són recursos socials,  d'ensenyament no formal  i  de salut 
comunitària: no malbaratem la inversió realitzada fins els nostres dies.

Tretze  anys  de  servei  ininterromput  a  Catalunya  avalen  el  programa  Òmnia  com un 
programa  social  i  tecnològic  capdavanter,  amb  una  experiència  acumulada  de  servei 
públic que enriqueix la nostra terra. Aquest any 2011 ha estat l'any en que la Unesco ha 
declarat Internet con un dret ciutadà universal: no volem que sigui recordat com l'any en 
que el govern de Catalunya va decidir degradar l'accés a aquest dret universal.
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Per tot això, demanem:

-Un replantejament del caràcter retroactiu de la retallada global del projecte concentrada 
en aquests 3 mesos. Ja que les entitats no podran fer-se càrrec d'aquesta reducció de 
192 hores de servei públic durant els 3 últims mesos de l'any.

Entenem el context actual de la crisi, però de cap manera amb aquest caire retroactiu que 
perjudicarà en primer lloc a l'atenció de les nostres persones usuàries i per extensió al 
interès públic i social del país.

-Un compromís clar i públic per part de l'Administració, de no continuar aprofundint les  
retallades al programa Òmnia durant l'any 2012, ja que el deteriorament del servei seria 
inexorable i les conseqüències -d'empobriment en uns barris desafavorits que són els que 
acullen els Punts Òmnia- molt greus.

L'Hospitalet, octubre de 2011

Segueix la campanya anti-retallades Òmnia a:
http://bloglhosfera.wordpress.com

http://bloglhosfera.wordpress.com/

