
 
Comissionat per a la Societat de la Informació 

 
 

Comença la 3a edició del Curs de creació de webs pe r a 
entitats amb el nou gestor de continguts del Comiss ionat 

 
 
Dilluns 6 de març a la tarda va començar un nou Curs de creació de webs per a 
entitats, l’objectiu del qual és que el màxim d’entitats de la nostra població 
puguin crear i mantenir els seu propi web. El setembre del 2005 el Comissionat 
per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí va estrenar el nou 
gestor de continguts per a la creació de webs, una eina creada pensant en les 
necessitats de les entitats, i fins al moment ja s’han realitzat dos cursos de 
creació de webs amb aquesta nova eina. Com a novetat, en aquesta tercera 
edició s’ha redefinit la programació partint de l’experiència dels cursos anteriors 
i tenint en compte la disponibilitat de les entitats; així, s’han reduït el nombre 
d’hores i el nombre d’entitats que realitzen el curs per tal d’oferir una formació 
més intensiva i personalitzada. Aquest nou curs s’impartirà del 6 al 29 de març, 
els dilluns i dimecres de 18 a 19,30 h a l’aula C de l’edifici Rubí 
Desenvolupament. En total seran 12 hores. 
 
Els primers cursos de creació de webs per a entitats es van dur a terme el 
2002, i utilitzaven programes d’edició de webs i d’FTP. Des d’aleshores fins al 
2005, en que s’ha començat la formació amb el nou gestor de continguts, s’han 
realitzat els següents cursos: 
 
Curs de creació de webs per a entitats 
 Cursos Places Hores 
2002 2 20 72 
2003 1 10 36 
2004 1 9 32 
 
El setembre del 2005 es va fer el primer curs utilitzant el nou gestor de 
continguts, i comptant els alumnes d’aquesta tercera edició aquestes són les 
entitats que han realitzat el curs: 
 
Del 19.09.05 al 20.10.05  (dilluns i dimecres de 17.00 a 20.00 h, aula TC) 
 
Associació d’Animació Cultural del Carrer Sant Jaume 
Associació Prominusvàlids Psíquics de Rubí 
Coral Unió Rubinenca 
Asociación Rociera de Rubí 
Hermandad Rociera de Rubí 
Grup Fotogràfic el Gra 



Del 24.10.05 al 24.11.05  (dilluns i dimecres de 17.00 a 20.00 h, aula TC) 
 
Associació Cultural Sant Galderic 
Coordinadora d’Entitats de Rubí 
Comunidad Bahai de Rubí 
Associació de Veïns Zona Mercat 
(2 entitats més van començar el curs però no el van acabar) 
 
 
Del 06.03.06 al 29.03.06  (dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h, aula C) 
 
Associació d’Amics del Col·leccionisme de Rubí 
Casal Mendocino de Rubí 
Associació de Veïns del Portal de Ca n’Oriol 
Colla de Diables de la Riera 
 
En total, doncs, entre l’any 2002 i avui, el Comissionat ha format un total de 53 
entitats amb l’objectiu que disposin de web a la xarxa i tinguin els coneixements 
necessaris per mantenir-los.  
 
 
 
Rubí, 10 de març de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


