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El CETEI ofereix espais a empreses,
entitats, estudiants i emprenedors
Per afavorir l’intercanvi de coneixements i facilitar la immersió de la població en les noves tecnologies
El Centre de Tecnologies Ituarte (CETEI), ubicat a Bellvitge i
vinculat a la Fundació Joan
XXIII, té l’objectiu per a aquest
any 2006 de posar a disposició d’emprenedors, estudiants,
empreses i entitats espais per
tal d’afavorir l’intercanvi de
coneixements i oportunitats.
Aquesta iniciativa es fa en estreta vinculació amb l’àrea de formació i amb els serveis d’informació laboral i empresarial del mateix
centre.
Aquests espais estan pensats
per a projectes que es caracteritzin
per l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com
a mitjà o finalitat d’un negoci o per
aquells projectes de recerca i innovació que es facin en col·laboració
amb empreses o entitats i que tinguin com a objectiu la definició
d’un nou producte, servei o millora
d’un procés i que utilitzin les TIC
per al seu desenvolupament.
En aquest sentit, el centre vol
promoure l’observatori TIC de L’Hospitalet que ”permetrà conèixer l’estat de les noves tecnologies a la
ciutat i les necessitats existents”, ha
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Les aules i els espais del centre estan destinats a afavorir les noves iniciatives

explicat el director del CETEI, Xavier
Riudor. Dintre d’aquest projecte, el
centre té pensat promoure la setmana de les tecnologies a L’H que
inclogui tallers amb aplicacions

pràctiques de les TIC en l’activitat
diària, personal o professional. Per
al director del CETEI “es tracta d’ajudar a desenvolupar la capacitat
emprenedora de la ciutat amb el

suport i l’acompanyament tant del
nostre centre com de l’Ajuntament”.
Així, els espais del CETEI també
es cediran a projectes de col·laboració amb entitats educatives en

qualsevol camp relacionat amb les
TIC o amb l’àmbit educatiu, i s’oferirà l’assessorament i les eines necessàries per engegar qualsevol
projecte. “També –diu Riudor– volem començar a incrementar les activitats amb la societat civil de
L’Hospitalet i amb la petita i mitjana
empresa que tinguin necessitats
tecnològiques per engegar projectes”. El director afegeix que “l’objectiu és crear un circuit, primer de les
necessitats i inquietuds, i després
ajudar a realitzar els projectes amb
espais i infraestructures”.
El CETEI va néixer el juny de
2005 i va iniciar la seva activitat l’últim trimestre de l’any passat. En
aquest temps ha organitzat el Curs
Dona, liderat per la Fundació Joan
XXIII, amb l’objectiu de facilitar la
integració laboral de les dones; ha
iniciat els cursos per catàleg adreçats a professionals i entitats, i també seminaris monogràfics per apropar la societat de la informació a la
ciutadania fomentant un espai de
reflexió i participació. # MARGA SOLÉ
Per a més informació:
www.cetei.info

