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Girona no arriba a la mitjana
lana en utilització d'Internet

Agfa deixarà
0) de fabricar
UJ

O i escànners petits
L'empresa Agfa, una de
les principals del món en fotografia i imatge, deixarà de
produir cameres fotogràfiques digitals i escànners
petits afinats d'any.
Afga argumenta el cessament en aquestes dues
àrees de negocis en el fet
que son productes amb* escassa rendibilitat í perquè
hi ha poca sinerg'ia amb les
activitats principals d'Agfa,
que se centren en la pel·lícula i el paper fotogràfic,
juntament amb equips
; analògics i digitals de tabo•: ràtòri,; incident els serveis
d'Internet als associats.
A pesar del cessament
tfaquèstés:; àètWtati.de rte-'
goci, l'empresa garanteix
•que martfindrft étsuport i èí
séfvél tèèhíc per a les cameres digitals i escànners
petits venuts fins ara i els
què estan en el comerç i es
venguin en el futur.

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ XIFRA EN UN 2 1 % LES LLARS DE LA
DEMARCACIÓ AMB CONNEXIÓ A LA XARXA QUAN A CATALUNYA ÉS DEL 27%

L

es comarques de Girona
estan per sota de la mitjana catalana quant a ús de
les noves tecnologies, tant
pel que fa a presència d'ordinadors a les llars com pel que fa
a connexions a Internet, segons va
explicar ahir Carles Martín, secretari per a la Societat de la Informació.
Pel que fa a les empreses gironines,
també estan per sota del 85% de
la mitjana catalana tot i que no hi
ha dades concretes.
Martín va explicar ahir que han organitzat unes jornades per intentar
augmentar el nombre d'usuaris de
les noves tecnologies a la demarcació. Segons ell, les comarques
de Girona estan per sota de la mitjana catalana quant a utilització d'ordinadors i connexions a Internet. Així,
quant a presència d'ordinadors a les
llars a Catalunya la mitjana està en
el 45,7% i a Girona al 39,2% i respecte les connexions a Internet per
llar a Catalunya la mitjana està en
el 27,1 % i a Girona 21 %. Aquestes mitjanes estan per darrere de
Barcelona i Tarragona. Pel que refereix a les empreses, la mitjana catalana d'ús de les noves tecnologies
és d'un 85% i a Girona també s'està
per sota, tot i que el responsable
de la Generalitat per a la Societat de
la Informació no ha aportat dades
concretes.

En aquest sentit, l'Associació
d'Empreses de Noves Tecnologies
de Girona (AENTEG), en col·laboració amb la Secretaria per a la Societat de la Informació ha organitzat
unes jornades per difondre l'ús de
les noves tecnologies a les empreses. Aquestes jornades, informatives i que duraran tres hores, es faran a les diferents capitals de ca-

HP estima que
el mercat de PC
UI es recuperarà
l'any vinent

Presentació. Les jornades es van iniciar ahir a la Cambra de Comerç de Girona.

El saló de noves tecnologies
se celebra al març a Girona
L'Associació organitza al
març el primer saló de les Noves Tecnologies on hi seran
representades empreses del
sector. Els organitzadors, que
han escollit el Palau de Fires
per a la mostra diferencien
l'espai en tres apartats: un
primer on hi haurà els estands, que ocuparan les dues
plantes del Palau, un segon

apartat, amb connexió gratuïta a Internet i xarxa de fibra òptica a disposició dels visitants i una tercera sala, amb
cabuda per a 250 persones,
en què es realitzaran activitats
programades de caire tècnic
i dirigides a professionals. El
saló obrirà les portes el 14 de
març i s'allargarà fins al 16,
destinat al públic en general.

dascuna de les comarques gironines
i s'informarà els empresaris respecte als tipus de comunicacions, els
avantatges de l'ús de les noves tecnologies i l'experiència d'un empresari de la mateixa comarca.
L'objectiu de la secretaria per a
la Societat de la Informació és que
la gent treballi a través d'Internet i
que utilitzi les noves tecnologies i així
incrementar la mitjana que hi ha a
les comarques de Girona. La Generalitat augmentarà la presència de
centres de teletreball i fomentarà l'ús
dels nous mitjans als ajuntaments,
consells comarcals i centres educatius.
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Hewlett-Packard (HP)
estima que el mercat de PC
a Espanya experimentarà
una certa recuperació l'any
vinent, amb creixements
més petits que en exercicis passats, però positius en
relació a l'actual. Així mateix, ha pronosticat que l'últim trimestre de l'any revelarà «millors resultats» que
els registrats en els tres primers degut en part a les
vendes de Nadal. El 2002
les operacions es reactivaran, segons el sector.
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