GRUP MUNICIPAL CUP-TORELLÓ-SP-AMUNT per garantir l'accés universal i
igualitari a internet i l'alfabetització digital de tothom
La rapidesa amb què està avançant la digitalització en la nostra societat fa que la bretxa
digital i social s’accentuï, especialment en determinats col·lectius com és ara la gent
gran o les persones amb menys recursos econòmics.
A hores d’ara la tecnologia i la digitalització tenen implicacions en la majoria d’aspectes
de la vida quotidiana de les persones i ja hi ha serveis als quals pràcticament només s’hi
pot accedir a través de les tecnologies.
Alhora, però, hi ha moltes persones que tenen dificultats per accedir-hi perquè no
disposen d’equipaments informàtics, perquè no tenen recursos per pagar l’accés a
Internet o perquè no tenen els coneixements per fer-ho.
Als Ajuntaments ens correspon vetllar per garantir els drets del conjunt de la ciutadania.
Entre aquests drets hi ha el de garantir l’accés universal i igualitari a internet i
l’alfabetització digital de tothom.
A la Biblioteca Dos Rius es disposa d’accés a Internet i puntualment es fan alguns cursos
a La Cooperativa, però això no és suficient.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa d'Administració i Hisenda,
i de Seguretat ciutadana i mobilitat, els acords que segueixen:
Primer.- Habilitar la Biblioteca del Barri de Montserrat com a espai TIC, amb accés a
Internet, a equipaments informàtics (ordinadors i tauletes) i als programes d’ús habitual
amb programari lliure o de codi obert i en català.
Segon.- Definir un pla d’usos d’aquest espai, que també hauria de funcionar com a sala
d’estudi en determinats períodes lectius com és ara la selectivitat.
Tercer.- Definir un pla de formació digital ambiciós que es desplegui des d’aquest espai
però que vagi destinat al conjunt del municipi i que inclogui tallers de capacitació digital
bàsica amb l’objectiu de reduir la bretxa digital entre els col·lectius més vulnerables (gent
gran, persones amb dificultats socioeconòmiques...). Comunicar-ho adequadament i per
diferents canals, fent si cal un pla comunicatiu, per tal d’assegurar que arriba a tothom,
sobretot als col·lectius més vulnerables.
Quart.- Garantir, mitjançant la formació adequada, que el personal de l’administració
podrà acompanyar la ciutadania en aquells tràmits que s’han de fer per Internet.
Cinquè.- Dotar el pressupost de 2022 de les partides pressupostàries corresponents
pel compliment dels acords precedents.
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