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Èxit en la jornada de premsa digital i TIC de Ripoll 
 
L’acte, transmès en directe a través d’ElRipollès.info, reuneix nombrosos 
representants dels àmbits polític, econòmic i social de la comarca.   
 
 
Ripoll, 22 de novembre de 2008 
 
La jornada sobre TIC i premsa digital, organitzada a Ripoll avui, s’ha dut a terme amb gran éxit i ha 
reunit una quarentena de persones a la sala Eudald Pradell de l’Ajuntament entre els quals 
nombrosos representants de l’aspectre social, econòmic i polític de la comarca. La iniciativa ha 
servit per posar en comú les experiències relacionades amb les noves tecnologies d’entitats 
públiques i privades de la comarca, com l’Ajuntament de Ripoll, el Consell Comarcal, la Fundació 
Televall i la Unió de Botiguers de Ripoll i ha comptat amb ponents com Josuè Sallent, director 
general de la Societat de la Informació; Eudald Domènech, empresari pioner a Interner, i Arnau 
Urgell, responsable d’ElRipollès.info. 
 
Sallent ha explicat els projectes de present i futur del govern català per impulsar la Societat de la 
Informació en el camp de la formació, l’empresa i les infraestructures i ha destacat que l’orografia 
d’El Ripollès dificulta el desplegament de “la banda ampla que també es dóna perquè per als 
operador no els és rendible”.  Ha senyalat la importància de la xarxa de telecentres (ara punts TIC), 
com el de la Fundació Televall, que permeten al govern català impulsar les TIC a cada territori.   
 
Per la seva banda, l’empresari ripollès Eudald Domènech, un dels pioners d’Internet, ha apostat per 
anar cap a la ‘societat conectada’ i per construir la ‘comunitat intel·ligent’ per bé que reconeix la 
dificultat que suposa la falta d’infraestructures si ens comparem “amb països com Corea del Sud 
que té una banda ampla de 100 megues”. Arnau Urgell, responsable d’ElRipollès.info, ha destacat 
la interacció que dóna un mitjà digital amb el lector per bé que ha reconegut que encara hi ha un 
segment de públic que només s’informa a través dels mitjans tradicionals. 
 
Diferents entitats públiques i privades del Ripollès han explicat les seves experiències i projectes a 
la Xarxa i amb les TIC. Per exemple, Teresa Jordà, alcaldessa de Ripoll, que ha avançat alguns 
detalls del nou web de l’Ajuntament que estarà operatiu pròximament, que estarà dividit en tres 
parts, sobre el municipi, el consistori i turisme, i serà “clar, dinàmic i sobretot molt funcional”. 
Roger Peñarroya, conseller de noves tecnologies del Consell Comarcal del Ripollés, ha instat als 
assistents a utilitzar les gestions on-line que permet fer al ciutadà el portal del consorci de 
recaptació de Ripollès-La Cerdanya. Roser Rigola, dinamitzadora de la Unió de Botiguers de 
Ripoll, ha xifrat en un centenar les visites que rep el nou web de l’entitat, feta amb programari lliure 
i que representa un “començament” de la aposta per Internet i les TIC dels comerciants ripollesos. 
Albert Pujol, de la Fundació Televall, ha dit que “cal atacar la manca d’equipaments” i ha explicat 
que estan treballant en un nou projecte que pretén fer arribar les TIC a la gent gran. 
 
Organitzada per Grup Nació Digital, la jornada ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripoll, Monmar Comunicació, Informa-TIC, SITIC i Eurona. 


