Introducció
A partir de conèixer la possibilitat de poder ser amfritions de la festa del grup local
d'Ubuntu pel llançament d'una de les distribucions vam pensar que era un punt de partida
perfecte per realitzar una activitat al barri i dinamitzar la vida digital del mateix.
Antecedents i connexions
La nostra experiència dins el Punt Òmnia és que desde fa tres anys tots els nostres
equips funcionen sota una distribució d'ubuntu i des de fa dos anys tota la nostra proposta
formativa (cursos, espais i tallers) es fan sota aquest sistema operatiu. Més enllà, des de
fa cinc anys intentem que totes les nostres eines siguin de programari lliure encara que
sota entorn Windows.
Entenem que l'aposta per l'ús del programari lliure és la més adient dins d'un programa
com el de la Xarxa Òmnia que vol treballar per la superació de l'anomenada escletxa
digital (ja sigui d'ús, d'accés o de formació)
A més la tasca realitzada per el Punt Òmnia del Grupo Unión es veu complementada per
la del projecte desdelamina.net, un portal web comunitari del barri on es treballa la
comunicació i el coneixement de la realitat del barri a partir dels seus propis protagonistes.
El Grupo Unión és una entitat que treballa, des de fa més de 30 anys, amb infants, joves i
adults del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Des d'aleshores ha estat atenta a les
necessitats d'aquests infants i joves, per tal de donar-hi resposta des d'una acció
educativa en l'àmbit de l'educació, del temps de lleure i de l'educació formal.
Així la nostra proposta per la festa ubuntu 12.04 té diferents objectius:
– alfabetització del nostre entorn presentant una alternativa al programari propietari i
les dinàmiques que normalment genera
– dinamització del nostre entorn més proper a partir de propostes interessants i
adients a la nostra realitat
– apropar el barri i la seva gent a col·lectius i associacions que normalment no
tindrien contacte directe
– normalitzar la vida al barri i el seu entorn
– donar una imatge pública positiva

L'entorn
El barri de la Mina pertany al terme municipal de Sant Adrià de Besòs, encara que limita
amb el municipi de Barcelona (més proper que el propi centre de Sant Adrià, del qual el
separa el riu Besòs i la Ronda del Litoral).
El barri de la Mina és el resultat d’una actuació sorgida el 1969, l’objectiu de la qual era
l'eradicació de diferents nuclis de barraques a l’àrea metropolitana de Barcelona (Camp
de la Bota, Pekín, la Perona, Can Tunis, Montjuïc, entre altres). Les urgències del moment
van accelerar el procés de construcció del barri, sense tenir en compte la dotació de
serveis finals.
El 1975, la Mina tenia ja més de 15.000 habitants i 2.029 habitatges. Per tant, ens trobem
amb un barri de “creació instantània”, fruit del reallotjament de diferents grups de població
i en molts casos amb dèficits socials, laborals, culturals o econòmics. Malgrat les
inversions realitzades al barri, la manca de coordinació de les actuacions i el difícil
compromís d’inversió a llarg termini han impedit que es produís un canvi efectiu de la
situació social del barri
La situació social i urbanística condicionen la realitat del barri:
• Conflictes culturals, fruit de posar en contacte directe persones de procedències
molt diferents i en un entorn poc propici per al desenvolupament de relacions i
aproximació entre grups socials.
• El deteriorament de l’entorn ambiental, producte de la proximitat d’instal·lacions
amb un elevat impacte mediambiental (depuradora, incineradora i central tèrmica).
• La insuficiència dels recursos destinats durant molts anys a millorar les condicions
de vida de la comunitat i a pal·liar els efectes i procurar la solució a les
problemàtiques socials, laborals i econòmiques del barri.
• La poca qualificació professional i la falta d’ocupació laboral d’una part de la
població, que pot acumular també altres problemàtiques socials (exclusió social,
drogodependències, situacions penals).
• Una baixa implicació dels residents amb el seu entorn comunitari més immediat.
• El deteriorament de l’entorn urbanístic, a vegades producte de conductes
incíviques.
Es pot trobar més informació a la web del projecte, de la Xarxa Òmnia i de les
administracions locals i municipals.
www.gruponunion.cat
www.grupounion.cat/omnia
www.desdelamina.net
www.xarxa-omnia.org/grupounion
www.xarxa-omnia.org
www.barrimina.cat
www.sant-adria.net

Proposta
La nostra idea és realitzar una trobada d'un dia (un dissabte) a l'espai cultural del barri i la
biblioteca (són al mateix edifici).
L'Espai Cultural Font de La Mina compta amb dos espais ben diferenciats: una sala
polivalent que normalment es fa servir per exposicions i actes amb gran públic (concerts,
actuacions diverses, presentacions,...) i una sala de conferències que es pot dividir en dos
espais.
La nostra proposta inicial és fer servir l'espai de passarel·la que dóna accés a la sala de
conferències com espai polivalent on poder estar conectats i treballant amb la gent que
participi a la festa.
La sala de conferències es pot dividir en dos espais i fer servir un per a les xerrades i
presentacions i l'altre per als tallers i espais de treballs concrets.
La conexió a internet es podria realitzar o via la wifi de la Biblioteca o bé muntar una petita
xarxa interna per la festa (per uns 24 equips) També podriem comptar amb l'ajuda del
projecte NodoMovil o de Guifinet per donar cobertura a la trobada.
A més nosaltres prodiem tenir alguns equips (fins a quatre) per poder fer demostracions
del funcionament del nou sistema operatiu a la gent que s'apropi sense un equip propi.
També comptem amb projectors i un equip de so per a les presentacions i les xerrades.
Per el moment de dinar es podria organitzar alguna mena de catering o de dinar de
germanor encara que com entitat no podem assumir el cost així que cada participant
tindria que assumir el preu (per aquesta qüestió ho faríem en coordinació amb algun
restaurant o bar del barri).
Els continguts concrets de la festa ho deixariem per més endavant però des de la nostra
experiència podriem plantejar els següents tallers:
– iniciació a l'ús de l'ordinador amb l'Ubuntu
– edició bàsica d'imatge digital amb GIMP
– disseny de webs amb eines de programari lliure
Per la dinàmica dels nostres projectes estaríem interessats per la realització d'alguna
activitat/taller relacionat amb el video i l'edició audiovisual.
L'espai cultural està centric al barri i es pot arribar facilment amb transport públic (hi ha
una parada de Tram tot just al costat, una altra a cinc minuts, metro a uns deu i amb
combinacions amb tren i busos a menys de 20 minuts) També hi ha un aparcament
habilitat tot just davant l'edifici de la biblioteca i la connexió a les rondes és ràpida i fàcil.

Difusió
La nostra proposta és plantejar aquesta festa com un dels actes del Punt Òmnia i per tant
fer difusió tant entre els destinataris del nostre projecte i del programa a nivell de
Catalunya.
A més la nostra entitat i projectes són referents al municipi com a entitat d'educació social
i podriem comptar amb la col·laboració de la regidoria d'educació.
També el Punt i el desdelamina.net són projectes molt actius a les xarxes socials i podem
fer una bona campanya de difusió fent servir aquestes eïnes.

