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Empresa

La comarca del Garraf sera la primera de Catalunya que implantara
un servei avancat de telecomunicacions per a empreses consistent
en un sistema de vídeotex. El servei oterirá, entre d'altres, informació
municipal i local de Vilanova i la Geltrú, informació sobre altres

ajuntaments del Garraf i informaci6 sobre I'UPC de Vilanova. El cost
deis equips i la seva instal.laci6 és d'uns quinze milions de pessetes.
Segons I'alcalde vilanoví, Jaume Casanovas, un deis objectius que
es persegueix amb aquest sistema és atraure noves indústries.

Un deis abjectius és atraure naves indústries

El Garraf sera la primera comarca catalana que
implantara un sistema de videotex p~ra empreses

La comarca del Garraf sera
la primera de Catalunya en im-
plantar un servei avancat de
telecomunicacions per a em-
preses. Aquest servei constara
d'un centre servidor de videotex
que oíerírá informació municipal
i local de Vilanova i la Geltrú,
informació sobre altres ajunta-
rnents del Garraf i informació
sobre l'Escola Universitaria
Politecnica de Vilanova i la
Geltrú.

L'alcalde de Vilanova, Jau-
me Casanovas, i el director
general d'Audiotex España,
Gabriel Navarro, van firmar di-
jous passat, 11 d'abril, el con-
tracte que perrnetrá posar en
marxa aquest servei telemátlc
el mes de desembre d'enguany.
Audiotex España, empresa que
oesenvolupará el centre servi-
dor de videctex de l'Ajuntament
vilanoví, ha realitzat
instal.lacions tan importants
com la del servei de videotex de
l'Ajuntamentde Barcelona o els
videotex d'informació empre-
sarial de les Cambres de Co-
rnerc espanyoles.

L'acord per instal.lar aquest
sistema s'emmarca dins del pla
de I'Oficina de Serveis de Te-
temática (OSIT), depenent de
Promoció Industrial Vilanova
Societat Municipal (PIVSAM),
que preveu l'aiut a la implanta-
ció deis serveis avancats de
telecomunicacions en les em-
preses del Garraf.

I¡~TERCANVI
D'INFORMACIÓ

El servei que s'ínstal.lará a
Vilanova també inclou un di-
rectori d'empreses del Garraf
amb una fulla videotex per a
empresa, ampliable a sol.licitub
deis empresaris, i servirá per
missatgeria electrónica lIogant
bústies telemátques. Mitjan~ant
aquest sistema, els usuaris
podran intercanviar informaciÓ
de manera confidencial, ja que
seran necessárres élaus
d'accés. La telecomanda, con-
sistent en la reserva i sol.licitud
de tramesa de productes des
del domicili de I'usuari a ,qual-
sevol hora del dia, és un altre
deis serveis que ofereix el centre
vilanoví.

El sistema de comunicació
per videotex permet I'accés rá-

Vilanova implanta un servei pilot de videotex par atrarure, entre d'altres, noves indústries DIARI

pid i a cost recuit a grans
quantitats d'informació, ja que
les tarifes són independents de
la distancia.

Per utilitzar aquest sistema
de comunicació és necessari
disposar d'una terminal ade-
quada o un ordinador personal
amb una placa lbertex.

Altres aventatges del video-
tex són I'interactivitat i facilitat
d'ús per a usuaris sense co-
neixemenls intormáñcs.

des.
Segons I'alcalde, la pre-

tensló que es perseguelx
amb aquesta Iniciativa no és

només servir Vllanova slnó
també el seu entorno

El costdels equips vídeotex
i la seva instal.lació suposa una

inversió d'uns quinze milions
depessetes. Quatre comarques
més estudien la incorporació
d'aquest nou servei.
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Ualcalde de Vilanova i la
Geltrú, Jaume Casanovas, ha
manifestat al DIARI DE VILA-
NOVA que lquest servel és
una base complementaria
mol! Important a les grans
In!rastructures pesants i que
suposa un atractlu .lmpresJ
clndlble per etraúre noves
Indústrles a Vllanova I la
Geltrú 1, en general; a les ea-
marques del Garra! I el Pen&-


