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Diàriament podem assitir a la prensa, la
televisió o a Internet a un nou “miracle
tecnològic”, una nova revolució en els
sistemes de comunicació o al naixement
de noves propostes socials que tornen a
superar distàncies físiques, culturals i
ideològiques .
La tecnologia, al servei de la comunicació és, sens dubte, el gran salt del
nostre temps; L´hem fet nostra, propera,
quotidiana i imprescindible.
Com a resposta en aquest marc actual i
des del seu compromís de servei,
l´Ajuntament de Tagamanent s´ha fixat
com a objectiu prioritari la dinamització
d´iniciatives que permetin una millor
comunicació amb els seus veïns alhora
que es fomenti la utilització dels
recursos i equipaments municipals que
actualment tenim en funcionament en
l´àmbit de les TIC o tecnologies de la
informació i la comunicació .
En aquest contex i com a primera
proposta us oferim aquest butlletí
especial Tagapunt-Net on presentem
informació general sobre les tres línies
estratègiques que volem desenvolupar:
Tagapunt, e-Tram i guifi.net
Paral. lelament i amb el mateix objectiu,
l´Ajuntament vol dur a terme durant els
propers mesos tot un seguit
d´actuacions de les que anirem
informant puntualment en successius
butlletins, a la nostra pàgina web i altres
mitjans ja en marxa.

Cap a l´administració oberta

Però la nostra tasca no pot ser exclusivament informativa. Entenem que hi-ha un
component formatiu fonamental per
assolir els nostres objectius. És per això
que tambè treballem en projectes de
formació i comunicació com són:

El municipi de Tagamanent és un
territori de muntanya actualment en
procés de reequilibri territorial arran de
la seva inclusió en els processos de
periferització metropolitana de
Barcelona. Es tracta en realitat d´un
veritable “territori frontissa” que mostra
trets alhora metropolitans i de zona de
la Catalunya interior i de muntanya.

• Creació d´un departament específic a
l´Ajuntament dedicat a les TIC i les noves
propostes.
• Xerrades informatives sobre les noves
inciatives relacionades amb les TIC
• Cursos formatius d´iniciació en l´ús
d´eines informatiques i Internet.
• Tallers tècnics.
• Apertura de fòrum tecnològic a la nostra
web.

En aquest context, l´Ajuntament entén
que han de ser promogudes totes les
iniciatives possibles dirigides a difondre
la societat de la informació per tal de
millorar la connexió entre la ciutadania i
l´Ajuntament i, simultàniament, han de
ser dissenyades i implementades en
funció de les característiques específiques de l´entorn local.

Finalment voldriem expressar el nostre
desig de transformar totes aquestes
iniciatives en un exemple de participació
ciutadana, de debat i de propostes.
Animem a tots els veïns a fer seu aquest
pas endavant cap a un nou esquema de
comunicació i de relació entre els
ciutadans de Tagamanent i la seva
administració local.

Jordi Morera i Cortines
Alcalde de Tagamanent

Per a mes informació visiteu la pàgina
web de l´Ajuntament :
www.tagamanent.cat

Per a més informació visiteu la pàgina web de l’Ajuntament:
www.tagamanent.cat

l´Ajuntament de Tagamanent presenta
tres inciatives dirigides a establir nous
canals de comunicació pels veïns de
Tagamanent amb el seu consistori i,
alhora, fomentar la utilització de les TIC
(tecnologies d´informació i comunicació)
com a eines fonamentals de progrés i
millora del nostre servei al ciutadà.

En aquest contex us volem oferir aquest
número especial del butlletí municipal
dedicat a les TIC, on presentem la
informació general sobre les tres
iniciatives que volem dinamitzar:

Tagapunt
E-Tram
guifi-net
Aquestes tres inciatives són:
• Tagapunt. Servei lliure i obert d´accés
a ordinadors, perifèrics i Internet.
• E-Tram. Servei online per a la gestió de
trámits administratius.
• Guifi-net. Accés a la xarxa oberta de
telecomunicacion Guifi-net.

