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Actualitat

Es recullen les primeres propostes per a una implantació òptima de
les TIC a Castellar

Dijous 17 de febrer de 2005
El proper dilluns, 21 de febrer, començarà la segona ronda de trobades de les
diverses comissions de treball que acullen el debat ciutadà del Pla Director de la
Societat del Coneixement. Durant les dues últimes setmanes s'ha portat a terme la
primera reunió de cadascuna de les quatre comissions (e-societat, e-govern,
infraestructures i empresa), en què s'han començat a perfilar alguns continguts
bàsics del projecte. La comissió d'e-societat es va reunir el 7 de febrer i s'hi va
proposar, entre d'altres, crear més punts públics d'accés a Internet al municipi,
afavorir la cultura de la informàtica a l'aula entre professors i alumnes, promoure la
dinamització dels telecentres i oferir cursos d'informàtica i Internet orientats a
aspectes pràctics de la vida diària (com comprar per Internet, preparar viatges, com
fer un tràmit per Internet a l'Ajuntament). El 9 de febrer es va trobar per primera
vegada la comissió d'infraestructures, en què es va posar de manifest que la banda
ampla al municipi es limita a l'ADSL, la necessitat que l'administració intervingui
en el desplegament d'infraestructures vista la manca d'interès dels operadors privats,
la necessitat d'afavorir una normativa que faci incorporar les TIC en els nous plans
urbanístics i també els problemes de cobertura de la telefonia mòbil, entre moltes
d'altres qüestions. Pel què fa a la comissió d'e-govern, que es va reunir el 14 de
febrer, va posar damunt la taula l'estat de l'e-govern al municipi i va recopilar
suggeriments per la modernització tecnològica de l'Ajuntament , tenint en compte
les necessitats de la ciutadania. Finalment, la comissió d'empresa, reunida ahir
dijous, 16 de febrer, va servir per posar al damunt la taula la necessitat de la
incorporació de les TIC a les empreses per tal que aconsegueixin una millora en la
seva competitivitat. Des del proper dilluns i durant les dues pròximes setmanes, es
portarà a terme una segona ronda de reunions a cada comissió. Així, la comissió d'e-
societat es reunirà el 21 de febrer; la d'infraestructures, el 23 de febrer; la d'e-
govern, el 28 de febrer, i la comissió d'empresa, el 2 de març. Tot seguit, es donarà
inici a la tercera i última ronda de trobades, que finalitzaran a mitjans de març. A
partir d'aquest moment el municipi disposarà d'un document marc per impulsar les
TIC al conjunt de la societat. Tots els ciutadans que no formin part de les
comissions, estan convidats a participar en el procés d'elaboració del Pla Director de
la Societat i Coneixement fent arribar els seus suggeriments a través de la
plataforma Consensus, al web municipal www.castellarvalles.org.
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