
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Xerrada sobre noves tecnologies en el marc del Pla Estratègic

Dimarts 27 d'abril de 2004
La Regidoria del Pla Estratègic de l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha organitzat
per demà dimecres, 28 d'abril, a les 20.00h a Ca l'Alberola una xerrada sobre noves
tecnologies que oferirà el Secretari General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, Oriol Ferran. L'acte serà presentat per Francesc Miralles, professor de la
Universitat Pompeu Fabra i especialista en noves tecnologies. L'objectiu d'aquesta
conferència és donar informació als ciutadans i explorar quines possibilitats i
alternatives hi ha a Castellar, en l'accés a les noves tecnologies. En aquest sentit, un
dels aspectes que s'abordarà en la xerrada serà l'arribada de la banda ampla a
Castellar, com una via que faciliti la connexió a les noves tecnologies. "Si bé és
veritat que tant a nivell d'empresa, com d'administració i a nivell participar hi
ha molta gent connectada a Internet, també és cert que en molts d'aquests
casos les connexions estan saturades i és important, que la banda ampla pugui
arribar a Castellar", ha explicat el regidor del Pla Estratègic, Jordi Permanyer.
Aquesta voluntat d'avançar en el camp de les noves tecnologies, ha dit Permanyer,
va enfocada, bàsicament, de cara a donar servei a la població, tant al teixit industrial
com a la població en general. Per això, "també es parlarà de quins sistemes es
poden implantar a nivell municipal per garantir l'accés a la xarxa. Quins punts
de connexió directes i gratuïts a Internet es poden habilitar, per tal de facilitar
l'accés a les noves tecnologies a tothom, tinguin o no ordinador a casa seva", ha
afegit Permanyer. Presentació de la Xarxa d'Entitats La conferència sobre noves
tecnologies i la presència del Secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat a Castellar, s'aprofitarà per presentar públicament la
recent posada en marxa, Xarxa d'Entitats. Un servei que l'Ajuntament de Castellar
presta a entitats i associacions de la vila a través del web municipal,
www.castellarvalles.org, i amb el qual, els cedeix un espai a la xarxa en què les
mateixes entitats hi poden introduir les seves dades i les informacions que volen
destacar. A l'acte, que és obert al conjunt de la població, hi són convidades totes les
entitats i associacions de la vila. Més d'una quarantena d'aquestes, ja formen part de
la Xarxa d'Entitats.
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