CONTACTE
Andreu Campanario Ponga
Meravelles, 1 17248 s’Agaro
(Girona )
+34 633248763
MacAndriOO@gmail.com
https://sites.google.com/site/
revitalitzador/

Assessor Acompanyant i Orientador
per Reactivació Tecnològica Emocional Comercial
presentació i oferiment de col∙laboració

Il∙lustríssim Senyor Alcalde 
Puig Martorell
Vull compartir amb vostè una 
grata experiència viscuda a Palamósi que ofereix 
vfp
i promoure
la comunicació en boca dels protagonìstes , en aquest cas en “els teclats” de “les dones”, dones de
Palamós que diuen ja amb orgull que son les promotores de una gran Xarxa la Xarxa
Comunicad’Or@ Costa Brava. Li detallo alguns aspectes en l’annexe.
Vull oferir, també, la meva col∙laboració amb vostè i el consistori de Palamós per tal de estendre
aquesta iniciativa i per aplicar “les seves bases” Orientat i Re Empren en altres col∙lectius i grups de
dones del municipi com ara dones grans , no tant grans , dones comerciants, dones professionals
dones mares, dones joves, i dones sense feina ( especialment dones mes grans de 50 anys i dones
amb una permanència de mes de 5 anys en la desocupació)
No hem tingut oportunitat de conèixe’ns, per la qual cosa li adjunto també una presentació.
Espero poder ampliar aquesta proposta , al llarg d’ una entrevista personal tot i esperant que sigui del
seu interès i consideri que el que li proposo està en sintonia amb els objectius que tenen marcats
Salutacions cordials
Andreu Campanario Ponga
633 248 763

PD 
Moltes felicitats 
per el seu nomenament com alcalde de Palamós i els millors auguris per la feina
al llarg de tota la legislatura. Per el que comenten els veïns i les veines , per el carrer, totohom te
moltes i bones expectatives .
Li agrairé , faci, extensives les felicitacions al seu equip i a la resta de regidors i regidores del
consistori, es una molt bona legislatura ben segur i esta plena d’oportunitats per 
“donar forma a les
noves idees”
i per invertir en les persones i per generar consens darrera consens.

8 de Juliol de 2015
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Xarxa Comunicad’Or @ 
La experiència en Palamós
esta generant una gran satisfacció i un gran creixement de la auto estima en les protagonìstes i els
seus voltants , (un grup de dones de Palamós amb càncer de mama ha estat el grup inicial) ,
esta generant tant creixement en l’autoestima i satisfacció de les participants com ho varen estar les
“actuacions i programes” que he promogut en altres ocasions per tal de mostrar i donar a coneixer els
atractius de Internet i les seves eines per comunicar més i compartir més a grups i col∙lectius que
segons “les creences instal∙lades en la societat” no son capaços, no poden.

Li relaciono alguns exemples : Associacions de Gent Gran del Bages, amb la co∙laboració de l’area
de Benestar social i del diari local Regió 7, Associacions de la gent gran del tarragonès , amb la
col∙laboració de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal, EL PUNT de Tarragona, el Col∙legi
de Periodistes i el patronat de Turisme , el llençament de 
www.losmayores.com
en Madrid, Andalucia,
La Mancha, Valencia i Aragó amb la participació de RNE, Diario de Burgos, TeleMadrid Radio, i els
seus voltants , familiars i amics d’aquí i de allà , de tot arreu
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Xarxa Comunicador@ Costa Brava , la llavor
La varem “plantar” a finals de Febrer, en una reunió de les que fan habitualment, la
“primera presentació pública en la meva 64 primavera” , davant d’un grup de dones
“afectades per el càncer de mama ” en una senzilla workShop improvisada a un grup
de dones ….
Per qué no comunicar més i fer ho en “el núvol” (en la xarxa, en Internet) , per què no
compartir + els sentiments , les experiències , els éxits, les barreres , les formules per
superar les i per què no ho fem entre poemes i cròniques , articles i testimonis de ben fer
i capsules de veu.
Xarxa Comunicad'Or@ Costa Brava , la germinació
Les primeres interessades, Imma, Conchi, Montse i Motserrat em van animar a que els hi
dones algunes orientacions , volien “compartir” i “comunicar” , tenien moltes coses a dir.
Varem anar a una reunió amb la direcció de Oncolliga Girona, no hi veien futur i, sobretot
no hi veien “de on treuriem els diners per fer …” . Encara que els hi vaig parlar de varies
experiències que havia tingut al llarg dels anys en Catalunya i algunes regions de Espanya
, no ho varen veure d’ interes.
Ens varem organitzar per continuar .
No varen aconseguir que ens deixessin un aula per “aprendre” algunes petites coses en el
punt jove de Palamós que tenien terminals i una pantalla per fer presentacions.
O sigui que vam iniciar la primera “sessió” en casa de Imma un dia, en el saló, un altre dia
en la cafeteria Catalunya que tenien Wiffi i en casa de Conchi, ja finalment, que te una
mena de garatge condicionat per reunions i dinars amb familiars i amics, el chamizo li diu
el seu home que es manxego.

3

Xarxa Comunicad’Or @
Palamós  Costa Brava  Empordà

idees per el canvi .....
de chip

Dona i comunicad’Or@ es
Dones en Xarxa
4

Xarxa Comunicad'Or@ Costa Brava , el creixement
Varem fer 4 sessions, no es tractava de ensenyar a fer servir l’Internet, a navegar, a fer
dibuixos. Es tractava de animar a despertar el potencial de persones “normals i corrents”
com ara, Conchi que cada da escriu poesies en el seu blog, que ha rebut el
reconeixement de tota la seva familia , en Palamos , en Alacant i en Huesa (Jaen) on es
nascuda i on la han rebut fa uns dies que va anar de vacances com si fos la “primera
poeta” dona i que ningu sabia el que es capaç de escriure (jo els hi dic a ella i a Montse
que escriuen amb el cor) el potencial
Han passat uns pocs mesos i els resultats son molt bons i molt satisfactoris

Xarxa Comunicad'Or@ va deixant continguts de gran
atractiu per compartir amb el planeta
(seguim un programa que facilita despertar el potencial de les persones)
(alguns exemples)
Cuando me ofrecieron esto de escribir no lo tenia muy claro;pensaba ¿que voy a escribir? poco a
poco se me iban ocurriendo las ideas.
Todo lo que escribo es real y lo voy contando por etapas de mi vida o capítulos como ustedes
quieran Ante todo pido respeto y si alguien se siente aludido o molesto por lo que escribo,des de
aquí pido disculpas.;no es mi intención hacerlo.
Llevo escritos 3 por este orden: 
1/ LA PRESENTACIÓN 2/ NAVIDADES BLANCAS
3/ UNA INFANCIA PERDIDA ylas siguientes son: 
4/ LOS VIAJES 5/ EL GRAN ERROR 6/ LA
MEJOR ÉPOCA 7/ UN AMIGO 8/ EL CÁNCER N
UESTROS MAYORES 
HUMANIDAD 

MI GRAN

BATALLA 
ALMA DE POETA 
pésame 
primaveras 
ANDALUCIA CUENTA . 
el dolor de una Madre
!!!Buenos dias !!! Hoy el dia se ha levantado lluv… 
ACEITUNEROS 
SER PALOMA SI MI ALMA FUESE
AVE VOLARI...
MI PUEBLO 
amigues i comunicadores en xarxa 
el despertar de Concepción
Comenzare presentándome 
Andalucia en el corazon
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Xarxa Comunicad'Or@ en Palamós

El primer resultat esperat : Sinergies en
creixement 
(
mesurable
Indicadors del canvi

)
Sinergies entre les dones de Palamós dones de
associacions dones de les botigues . Sinergies entre dones
comerciants i dones propietàries de negocis , dones
directives i sòcies. Sinergies i idees per els petits negocis.
Sinergies i idees per els espais comercials amb
personalitat pròpia
Sinergies generadores de 
noves ocupacions

i de 

noves
fonts d' ingrés 
(rendiment social, polític i econòmic )
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Xarxa Comunicad'Or@ en Palamós

La noticia …….
Comunicar + , Compartir + , Cooperar + ser mes
tecnològic , mes emocional, mes comercial …..
en Palamós es més fàcil. més assequible, més útil i
més divertit amb Xarxa Comunicad’Or@
El consistori predica amb l’exemple

amb una meta comú genera Sinergies i promou una millor Actitud , mes
Entusiasme, Il·lusió, Optimisme , i mostra que es útil treballar Units per els
resultats esperats
I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet
,familiaritzantse amb els instruments que permeten la seva
utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a
aquells/es qui col∙laboren com a “veïns/es actius/ves” i aquells/es
que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i
innovadors” de la zona.
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Presentació 
Andreu Campanario Ponga 

(+ Informació)
Soc nascut a Barcelona , en el 51, he viscut en aquesta meravellosa i enriquidora ciutat fins Febrer
de 2013 en que m’he traslladat amb part de la meva família a S’Agaró, Els darrers 13 anys compartia
“viure i treballar” entre Madrid i Barcelona
Vivim la meva dona i jo en una petita i agradable caseta al carrer Meravelles que varem comprar al
89. Tinc dos fill bessons de 38 anys i una “petita” que ja en te 14
De professió informàtic , des de els 14 anys , ara fa 50 . He estat empleat , empresari i autònom

Empleat
1965  1976 , Saenger operador equips IBM (targetes perforades) , Programador IBM S7360 Grup
Solvay Analista SIC (Servicios Informaticos Condal) Director de Informàtica Banco Condal

Empresari
1976  1994 Promotor de empreses propies en el sector de la informàtica INSER Serveis informàtics i
desenvolupament de projectes claus en mà per petites i Mitjanes empreses. En el món de la salut i
de la Logística (Terra mar i Aire) des de les idees fins al SW estandard , soci IBM Europa

Autònom
1994  2015 Disseny campanyes comunicació i realització : Green Peace , Metges sense Fronteres i
Associacions de Gent Gran . Promotor de start ups Sercopyme (incubadora de plataformes del grup
del Banco de Santander) losmayores.com i Tasqor (elearning) en Assessoria estratègica per alta
direcció en Cajas Rurales i Banco Cooperativo , Argentaria (Caja Postal Banco Exterior Banco
hipotecario) , Banesto , Hispamer, La Caixa, Fundacions de Caixa Catalunya,

Ensenyant 
des de el 18 anys que vaig impartir el primer curs de programació en el Institut Fich i

Ofasem, en Barcelona, fins als programes de Excel∙lència conèixement de “el cervell “ i les eines que
proporciona , programes que desperten el potencial de les persones, programes personalitzats i
impartits entre sectors diversos : Banca , Escoles, Perruqueries, Exercit, Policia , Gent Gran ,
voluntariat , tercer sector
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Xarxa Comunicad'Or@ 
Re Activar Palamós amb les
persones
amb les persones 
aconseguint que 
tothom 
faci servir
de forma intel∙ligent i personalitzada 
Internet
amb les

persones 
aconseguint que 
tothom 
estigui familiaritzat
amb i les 
eines i oportunitats 
que proporciona

Re Activar amb les persones
es més 

fácil
,
Re Activar amb les
persones
es més 
assequible
Re Activar amb les persones
es més 
útil 
Re Activar amb les persones
es més 
divertit

La Memòria es un Motor
per les noves ocupacions
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