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+ El 61% de les llars tenen
connexió a internet. Foto: J.F.
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Tres de cada quatre internautes de la demarcació es connecten cada dia

Ho mostra l'enquesta d'OASI, feta a 1.056 residents de Tarragona

E. VALCÁRCEL. Tarragona
Tres de cada quatre internautes de la demarcació es connecten a internet cad a dia i un 44% tenen connexió des de fa
cinc o més anys, segons indica l'enquesta de l'Organisme Autònom per a la So cietat de la Informació (OASI) de la
Diputació. L'informe diu que el 61% de les llars tenen connexió a internet, i que l'ús de la banca electrònica i les compres
en línia ha augmentat més d'un 10%. Pel que fa a Tinet, l'enquesta mostra un  augment de les valoracions positives dels
usuaris del correu i de la web.

L'informe mostra un increment de la tinença d'ordinadors a les llars, ja que un 69%
d'habitatges tarragonins tenen ordinador, un 3% més que l'any passat. El Baix Camp
és la comarca on les llars disposen de més ordinadors, amb un 77%, seguida del
Baix Penedès, amb un 73%. El Baix Ebre i el Montsià són les comarques on hi ha
menys ordinadors per cada llar, amb un 59% i un 61%, respectivament.

Segons l'enquesta, un 59% dels tarragonins usen internet. En aquest aspecte el Baix 
Camp es torna a situar al capdavant amb un 67%, seguit del Baix Penedès i la Rivera
d'Ebre, totes dues amb un 60%. El Montsià i la Terra Alta se situen a la cua amb un
47% i un 50%, respectivament.

El director de l'OASI, Enric Brull, va destacar que en aspectes com ara el nombre d'ordinadors o l'ús d'internet la
província de Tarragona «està per damunt de la mitjana catalana i espanyola, i en alguns casos per damunt de
països com ara França, Itàlia o Alemanya». El president d'OASI, Alejandro Fernández, explicava que aquest informe
és «un instrument clau per conèixer la conjuntura i per establir noves línies d'acció». Amb referència als resultats
de l'enquesta, Fernández ha manifestat que les comarques de Tarragona van en el «bon camí per complir el nostre
objectiu, la difusió de les tecnologies de la comunicació a les comarques tarragonines».

L'enquesta encarregada per OASI, que estudia anualment la connectivitat i l'ús d'Internet a la demarcació de
Tarragona, es va fer telefònicament a 1.056 persones de quinze anys o més residents a la demarcació, entre els
dies 15 i 22 de gener del 2008.

TENEN ORDINADOR
Any 2008 - 69% de la població

Any 2007 - 66% de la població

TENEN INTERNET
Any 2008 - 61% de la població

Any 2007 - 55% de la població

TIPUS DE CONNEXIÓ - 81% ADSL
- 3% Cable
- 1% Parabòlica
- 1% Altres
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- 5% Ns/Nc

FREQÜÈNCIA D'ÚS - 72% el fan servir cada dia
- 21% l'utilitzen un o dos cops per setmana
- 3% l'utilitzen un o més cops al mes
- 3%només l'usen alguna vegada

TEMPS DE NAVEGACIÓ A LA SETMANA - 5% s'hi estan menys de 15 minuts
- 16% entre 15 minuts i 1 hora
- 31% entre 1 i 4 hores
- 25% entre 4 i 10 hores
- 23% més de 10 hores
- 1% Ns/Nc

 NOTÍCIES RELACIONADES

>25.000 usuaris de Tinet

>Tres de cada quatre tarragonins es connecten cada dia a la xarxa
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