
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Wi-FiImage not found or type unknown

Wi-Fi

Castellar del Vallès disposa de tres nous punts Wi-Fi a Sant Feliu
del Racó i a l’Aire-Sol D

Dilluns 28 de març de 2011

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha ampliat la xarxa d’accés Wi-Fi a tres nous
equipaments de la vila situats fora del nucli urbà. Les noves zones de connexió es
troben situades al Casino del Racó, el Centre Feliuenc i el Complex Esportiu de
l’Aire-Sol D. D’aquesta manera, el municipi compta ja amb 26 punts d’accés Wi-Fi,
el que suposa una ràtio d’un punt per cada 900 habitants.

L’actuació, que ha anat a càrrec de l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives,
SL, ha estat finançada íntegrament a través del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local. Aquesta es completarà properament amb la instal·lació d’un
27è punt d’accés a l’equipament de la Penya Arlequinada de Ca n’Avellaneda i que
es posarà en marxa coincidint amb la finalització de les obres del nou local social de
l’entitat.

El servei, que funciona dins l’horari de cada espai, és obert a qualsevol persona que
tingui un dispositiu (ordinador portàtil, PDA, telèfon mòbil...) amb servei de
connexió Wi-Fi. El sistema permet connectar-se anònimament a la xarxa un màxim
de tres sessions de 120 minuts cadascuna, tot i que si es vol utilitzar habitualment és
més recomanable la inscripció prèvia. Així, els usuaris registrats disposen d’un total
de 15 sessions mensuals de 120 minuts cadascuna.

Per formalitzar la inscripció, l’usuari s’ha de donar d’alta presencialment a El
Mirador, el Servei d’Atenció Ciutadana, la Biblioteca Antoni Tort, l’OAC de
l’Espai Tolrà o l’Espai Jove. Els menors de 14 anys hauran d’aportar, a més, una
autorització signada pels pares o tutors. La utilització del servei comporta
l’acceptació d’unes condicions generals d’ús que es poden consultar al mateix portal
d’accés a la xarxa Wi-Fi, que s’ha renovat totalment i ofereix accés il·limitat a una
sèrie d’enllaços recomanats, com ara www.castellarvalles.cat, www.lactual.cat,
entitatscastellar.cat o www.elmiradorcastellar.cat.

Més de 2.000 usuaris registrats

Des que es va crear el servei Wi-Fi el maig de 2007 i fins a l’actualitat, s’han
registrat un total de 2.086 usuaris, els quals han dut a terme un total de 8.201
sessions.

En els darrers tres mesos, i des que es va ampliar el nombre de punts de connexió, el
nombre d’usuaris s’ha ampliat en més de 300 persones, el que suposa ja un 75%
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dels usuaris que es van registrar l’any 2010. El nombre de sessions d’usuaris
registrats en els darrers tres mesos també s’ha incrementat espectacularment. En el
que portem d’aquest 2011, per exemple, ja s’han dut a terme 1.899 sessions, el que
suposa el 81% de les que es van realitzar l’any 2010.

Per edats, els 37% del usuaris registrats tenen entre 26 i 40 anys, el 23% entre 41 i
60 anys, i el 21% entre 18 i 25 anys. Pel que fa al sexe, el 54,5% dels usuaris
registrats són homes i el 45,5% són dones.

A aquestes xifres cal sumar-hi les sessions d’usuaris anònims. Des que es va crear el
servei un total de 2.896 usuaris anònims han dut a terme de 6.893 sessions. Així
doncs, des del 2007 s’han dut a terme un total de 15.094 sessions, entre les
realitzades per usuaris registrats i els usuaris anònims.

Casino del Racó
C. de Brutau, 19
Centre Feliuenc
Pl. del Doctor Puig

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/14374/equipament/359/
/14374/equipament/20/

