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El telecentre del Punt registra 5.458 sessions en el seu primer any

Dijous 6 de juliol de 2006
El 27 de maig es va complir un any de la posada en marxa del Telecentre, ubicat a la
nova seu del Punt d'Informació a la plaça Major. Durant aquest any, en què ha estat
obert durant 214 dies, s'han registrat un total de 5.458 sessions realitzades. Això
suposa una mitjana de 25 sessions diàries. Del total de sessions, 2.236 s'han efectuat
mitjançant reserva anticipada del terminal, mentre que la resta han estat sessions
sense reserva o ràpides (d'entre 10 i 20 minuts, en funció del terminal). En el darrer
any s'han registrat 169 persones, i és que per poder reservar l'ús de terminals, el
telecentre requereix que l'usuari es registri. Destaca l'ús majoritari d'usuaris fins als
25 anys, que suposen gairebé un 80% de la totalitat dels usuaris registrats. Pel que fa
al sexe, un 50,3% d'usuaris han estat homes, i un 49,7%, dones. De la totalitat de
sessions realitzades, destaca especialment l'horari de 19.00 a 20.00 hores. En
aquesta franja horària s'han realitzat el 40% de la totalitat de sessions. També cal
destacar que el telecentre ha estat utilitzat com a aula de formació dels cursos
d'informàtica i internet, així com a aula utilitzada sovint pel projecte TRIA de la
Regidoria de Benestar Social. Durant els propers mesos es corregiran alguns
problemes existents a les pantalles multifunció, com algun USB i carregadors de
targeta digital, i s'obrirà l'accés WIFI de tot el local. A més, es realitzarà un entorn
concret que faciliti l'accés a les pàgines més interessants associades a El Punt
d'Informació Juvenil, i s'oferirà el servei d'impressió. També s'ha limitat l'ús del
programa Messenger, amb l'objectiu de prioritzar els usos no exclusivament lúdics
que pot tenir el telecentre i millorar la gestió de la sala per part del dinamitzador. El
telecentre disposa de sis punts d'ús lliure i gratuït amb accés a Internet i amb eines
d'ofimàtica basades en software lliure.
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