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Actualitat

L'Ajuntament presenta un projecte de portal associatiu davant de
prop de 50 entitats de la vila

Dijous 18 de gener de 2007
Prop de 50 entitats castellarenques es van aplegar ahir al vespre a Ca l'Alberola per
assistir a una sessió informativa sobre el nou Portal d'Entitats de Castellar del
Vallès, que es posarà en funcionament en els propers mesos. El Portal d'Entitats és
un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona al qual Castellar s'ha sumat
"amb la voluntat d'oferir a totes les associacions una aplicació còmode, de fàcil
gestió i manteniment", va manifestar l'alcaldessa de Castellar, Montse Gatell.
L'alcaldessa va afegir que la nova eina "suposarà un salt qualitatiu endavant
respecte l'actual xarxa d'entitats que funciona al web municipal". El nou Portal
d'Entitats és un servei gratuït que ofereix a les entitats una eina que porta per nom
Clicportal i que permet a les associacions crear el seu propi web, totalment
autònom. A més, les entitats podran formar part d'un portal comú de les
associacions del municipi, des d'on els usuaris podran accedir a les notícies, agenda
d'actes i serveis de totes les entitats vinculades al projecte. D'altra banda, les entitats
adherides passaran a incorporar-se a un portal provincial amb tots aquells municipis
que formen part del projecte. Per tal de poder utilitzar aquesta eina, l'Ajuntament
oferirà a les entitats interessades la formació necessària a través d'uns tallers que
s'iniciaran el mes de febrer. L'acte va comptar a més amb la presència d'un
representant del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona, Txetxu Sanz, i de Jaume Roqué, director de Districte Digital, S.L.,
empresa que ha elaborat l'eina.
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