
El web del Comissionat rep prop de 240.000 visites en un any

Durant  l'any 2007 el  web del  Comissionat per a la Societat  de la Informació va rebre 

239.937, un augment significatiu si el comparem amb l'any 2006 quan les visites van ser 

prop de les 135.000.

En aquest cas, l'entrada en funcionament del portal agregat Fem Xarxa amb el servei de 

blocs, àlbum de fotografies, vídeos, classificats i espai en disc ha ajudat sens dubte a 

rellançar el nostre web i servei

El període que el web va rebre més visites va ser el darrer trimestre de l’any, d’octubre a 

desembre.

Un  dels  serveis  que  s'ha  consolidat  definitivament  és  el  servei  dels  10SMS gratuïts, 

actualment prop de 3000 ciutadans fan ús d'aquest servei, així mateix, 6.200 ciutadans 

estan subscrits a les llistes per rebre informació institucional, via sms. 

Cadascun dels visitants que ha entrat dins el web de  www.rubidigital.cat ha visitat una 

mitjana  de  6,01  pàgines,  mentre  que  l’usuari/usuària  que  ha  navegat  per 

http://femxarxa.rubidigital.cat/ ha visitat una mitjana de 5,73 pàgines.

Pel que respecte a la durada de les visites han augmentat les que es troben a les franges 

dels 5’ a més d’1h, passant del 15,64% de l’any 2006 al 18.61% de l’any 2007. Això es 

tradueix que la mitjana de temps que un usuari/usuària està connectat al web és de 6’30” i 

en un 85,1% tenen el web www.rubidigital.cat dins l’apartat de favorits.

La majoria dels usuaris/usuàries accedeixen al web per la portada, sent la pàgina més 

visitada juntament amb les pàgines de correu ciutadà i el servei del 10SMS; en funció de 

l’època de l’any, es detecta que altres planes com la de formació, els capítols 2 i 5 del 

llibre  d’Iniciació  al  Programari  Lliure,  i  el  receptari  d’Estiu  i  Nadal  són dels  llocs  més 

visitats. 
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Pel que respecte, el lloc d’on es connecten els usuaris/usuàries aquest és molt divers, 

atès que es recullen connexions dels cinc continents, com: Xina, Nova Zelanda, Perú, 

Guatemala, Malàisia per posar uns exemples. No obstant, dels països que rebem més 

connexions  a  banda  d’Espanya,  són  Estats  Units,  Alemanya,  Gran  Bretanya,  Suïssa, 

França i Holanda. 

Valoració del primer torn de la campanya de formació 2007-08

Per a la campanya de formació en noves tecnologies del curs 2007-2008, el Comissionat 

per a la Societat de la Informació de l'Ajuntament de Rubí va programar 75 cursos, 16 

més que el curs passat (06-07), amb una oferta total de 1.144 hores (356 més que l'any 

passat) i 656 places (54 més que l'any passat). 

En aquesta edició s'ha seguit  utilitzant programari  lliure,  tots els cursos s'han realitzat 

sobre el sistema operatiu GNU/Linux, distribució Ubuntu i s'han treballat amb la versió live 
del CD editat pel Comissionat, i amb pendrives als quals s'ha instal·lat Ubuntu.

Com  a  novetat,  aquest  any  s’està  realitzant  un  àlbum  de  fotografies  a  Internet  amb 

imatges  de  tots  els  grups  que  estan  fent  la formació.  L’àlbum,  que  es  pot  visitar  a 

http://femxarxa.rubidigital.cat, ha tingut molt bona acollida entre els participants i ha estat 

una eina més de treball, ja que ha estat un incentiu per visitar el portal Fem Xarxa.

Com a material de curs s’ha entregat als alumnes manuals elaborats amb material lliure i 

els dos manuals editats pel Comissionat per a la Societat de la Informació a: Iniciació al  
programari lliure (2006) i Manual de serveis de Rubidigital (2007). A més d’aquest material 

també es lliura als alumnes una carpeta corporativa de la formació en noves tecnologies i 

una memòria USB de 512 MB que també utilitzen als cursos. 

Des de l’inici de la campanya, a l’octubre, fins al 28 de febrer del 2008 s'han realitzat un 

total de 32 cursos, del total de 75 cursos programats, i, han participat 263 alumnes.

El 65,9% dels alumnes inscrits són dones, i les persones majors de 60 anys representen 

el 16,7% del total. El 9% dels inscrits són persones d’origen immigrat

Al final de cada curs els alumnes responen una enquesta de satisfacció segons la qual tot 

els cursos han estat valorats amb una mitjana de notable alt entre 7,9 i 9,6 sobre 10.

Des del 3 de març i fins el 19 de juny resten per fer 43 cursos, per als quals ja hi ha 

inscrits uns 350 rubinencs i  rubinenques. Una de les novetats més destacades per al 



segon torn de formació són els cursos de tractament d’imatges i d’àudio per a joves que ja 

s’estan duent a terme a l’Espai Jove, Torre Bassas. 

Actualment hi ha unes 200 persones en llista d’espera per als diferents cursos, la majoria 

de les quals  sol·liciten fer  el curs d’Iniciació a la informàtica. Aquesta darrera dada ens 

mostra l'alta demanda de la ciutadania per formar-se i poder estar al dia en el món actual, 

amb el que les noves tecnologies i la societat de la informació exigeix. 

El Comissionat per a al Societat de la Informació de l'Ajuntament de Rubí, té com a missió 

minvar l'escletxa digital.  Tant els serveis web com la formació, són elements clau que 

contribueixen  a  posar  a  l'abast  dels  rubinencs  i  les  rubinenques  l'ús  de  les  noves 

tecnologies 

Des del Comissionat per a la Societat de la Informació de l'Ajuntament de Rubí es treballa 

i es tenen en compte les  dues vessants més socials, la primera, el fet de dur a terme el 

procés de l'alfabetització digital a la ciutadania, i la segona, és la prestació de serveis en 

línia adequats a les necessitats de primer ordre per a desenvolupar-se socialment.


