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Feu click aqui per escoltar en directe amb Winamp o WindowsMedia

 04/03/2008 - És hora que els veterans facin un pas endavant
 04/02/2008 - Sobresalt i convicció
 31/03/2008 - Per primer cop aquesta campanya, a dos punts de la salvació
 +info

 Escolta els gols del Nàstic!

 ARA FEM 

07:00 13:30

temps de programa: 5h 55min

 + informació

 PROMOCIONS

 DESTAQUEM
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El 60% de tarragonins tenen connexió i són usuaris
d'Internet

 Tarragona - 04/02/2008

Un 60% dels tarragonins té connexió a Internet i l’utilitza de manera regular.
Aquesta xifra supera en 4 punts la mitjana catalana i en 8 l’espanyola. És una de
les dades que recull l’enquesta realitzada per l’Organisme Autònom de la
Societat de la Informació (OASI) que fa seguiment de l’accés a les noves
tecnologies a la demarcació de Tarragona. L’enquesta detecta un increment del
3% en l’ús regular d’Internet respecte l’any passat. L’augment és especialment
notable entre les mestresses de casa. Els joves continuen sent els principals
usuaris de la xarxa. Pel que fa al tipus de connexió s’imposa l’ADSL i la tarifa
plana. La majoria d’usuaris utilitza Internet per navegar i el correu electrònic,
però cada cop més gent l’usa per fer tràmits i comprar. El director d’OASI, Enric
Brull, diu que això demostra una creixent confiança en la xarxa. El president
d’OASI, Alejandro Fernández, considera que la creació de la xarxa Tinet l’any 95
és clau per entendre l’àmplia implantació d’Internet a la demarcació. El portal de
Tinet està a punt d’arribar als 25 mil usuaris. Ho celebrarà el tretze de maig.
Aquest portal acull actualment més de 5 mil webs i uns 350 blogs personals. Els
usuaris valoren els seus serveis amb un 7 i mig. 

Redaccio - redaccio@tarragonaradio.com
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