
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El web de l'Ajuntament registra més de 6.000 visites en el seu
primer mes

Dimecres 8 d'octubre de 2003
En el primer mes en funcionament del nou web de l'Ajuntament,
www.castellarvalles.org, inaugurat el 9 de setembre passat, s'han registrat més de
6.000 visites, amb una mitjana d'unes 200 visites diàries. Unes dades que, a priori, i
sense cap referència per comparar-les, es veuen amb bons ulls. "La valoració en
principi és positiva, tot i que és només el primer indicador i només fa un mes
que vam posar en marxa la pàgina web, però ja veiem per on van els trets", ha
explicat la regidora de Comunicació, Montse Gatell. De moment encara no es
coneixen dades de les pàgines que han registrat més accessos, però les estadístiques
sí que reflecteixen una bona acceptació de les eines de participació ciutadana. En
aquest mes, s'han comptat 85 missatges al fòrum general de participació i s'han
rebut prop de 70 missatges via correu electrònic. "Una vintena d'aquests
missatges són d'opinió de la mateixa web, en general força positiva, una
quinzena fan referència a temes de seguretat ciutadana i en els últims dies,
també s'han incrementat les queixes, consultes i suggeriments sobre temes
relacionats amb via pública, transport públic, l'agenda cultural, l'habitatge i la
borsa de treball", ha afegit Gatell. Les 6.000 visites efectuades en aquest primer
mes, s'han repartit entre 4.500 visites al mes de setembre i 1.500 en el què portem
d'octubre. Els dies de més afluència va ser per Festa Major, amb un màxim registrat
el 16 de setembre, de 485 visites. D'altra banda, en aquest primer mes s'han
connectat al web 1.312 màquines diferents. La majoria d'aquests accessos es fan des
de Castellar, però també s'han registrat, curiosament, visites des d'altres països
europeus, com Alemanya, França, Itàlia, Dinamarca o Noruega, des dels Estats
Units, l'Amèrica Llatina, el Japó, l'Aràbia Saudita i les Scheychelles.
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