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Castellar davant del repte digital

Dimarts 1 de febrer de 2005
Castellar del Vallès es troba en bones condicions per fer un salt endavant en
l'assoliment de nous reptes digitals. La seva situació de partida i possibilitats són
bones i, fins i tot, força millors que les de municipis catalans semblants. Així ho
reflecteix la diagnosi inicia del Pla Director de la Societat del Coneixement,
presentada ahir al vespre davant d'una cinquantena d'assistents a Ca l'Alberola.
L'alcaldessa, Montse Gatell, va manifestar que "el Pla Director ha de ser el full de
ruta per implementar les TICs al municipi" i aquesta diagnosi, va dir, "és una
bona base per extreure conclusions i començar a treballar". Respecte els
resultats, l'alcaldessa es va mostrar satisfeta i va apuntar que, "malgrat que en
certs aspectes d'accés i ús a les TIC estem per sota dels nostres objectius, en
global les perspectives són molt bones". La diagnosi s'ha elaborat a partir
d'enquestes a la població, entrevistes, un estudi sobre la penetració de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als Ajuntaments i un estudi
sobre l'arribada de la banda ampla als municipis catalans. El document deixa palès
que "Castellar pot consolidar un perfil de municipi pilot pel què fa les noves
tecnologies, que li permetria ser capdavanter a Catalunya a l'hora d'innovar i
oferir noves possibilitats als seus habitants", tal com va afirmar el president
d'Àgora Estudis –empresa encarregada d'elaborar la diagnosi-, Antoni Biarnes. El
document incideix en els quatre àmbits que marcaran les quatre comissions de
treball que acolliran el debat ciutadà del Pla Director: e-govern, e-societat, empresa
i infraestructures. Pel què fa al govern, la diagnosi apunta que Castellar compta amb
un Ajuntament conscienciat en el tema de les TIC i que juga un paper de motor per
construir la societat digital. Així ho mostren iniciatives en curs com el TRAM
(tràmits per Internet), el Pla Director Tecnològic i el Pla Corporatiu de
Telecomunicacions. Respecte la societat, la diagnosi assenyala que Castellar té un
alt grau de familiarització amb les noves tecnologies, i que per això cal aprofitar les
TIC per oferir nous i millors serveis als ciutadans. Tot i això, la fractura digital no
és absent, de manera que s'ha de treballar en la sensibilitació, la formació i en
facilitar l'accés a les TIC i, alhora, incentivar l'ús de les noves tecnologies pensant
en allò que pot interessar a col·lectius determinats (joves, gent gran, entitats,
urbanitzacions, estudiants,...). Pel què fa a l'economia, el document reflecteix que la
presència de les TIC a les empreses de Castellar és encara baixa i que, la utilització
de les tecnologies de la informació i la comunicació va estretament lligada amb el
tamany de l'empresa, de manera que quan més petita, menys implantació de les TIC.
Finalment, pel què fa a les infraestructures, la diagnosi deixa palès que, tot i l'alt
grau d'utilització de l'ADSL, la connexió és cara i, a més, hi ha problemes amb la
cobertura del telèfon mòbil. En aquest sentit, els principals objectius en aquest
àmbit és oferir als ciutadans una telefonia i un accés a Internet de qualitat i a un preu
raonable i fer que les noves construccions estiguin adaptades per tenir un accés fàcil
a les noves tecnologies.
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