Els punts d’accés públic a Internet es troben a:

Ajuntament de Tortosa
Pl. d’Espanya, s/n
977 585 800
aj.tortosa@tortosa.cat

Bítem
C. de Jacint Verdaguer, 23
977 596 542
bitem@tortosa.cat

Podeu consultar els horaris d'aquests serveis
al web www.tortosa.cat

Campredó
C. de Rafael Escardó Valls, s/n
977 597 050
campredo@tortosa.cat
Casal Francesc Llop
C. de Benicarló, 11

Els Reguers
C. de Cabassers, 26-28
977 474 024
reguers@tortosa.cat

Vinallop
Pl. de la Divina Pastora, 2
977 474 399
vinallop@tortosa.cat

Punt d’Informació Juvenil
Av. de l’Estadi, s/n
Casa de Sant Antoni, planta baixa
977 504 573
pij.tortosa@tortosa.cat

Telecentre
Biblioteca Marcel·lí Domingo
C. de la Mercè, 6
977 445 566
bmd@tortosa.cat

EMD de Jesús
Pl. del Pati de la Immaculada, 1
977 500 735
emd.jesus@altanet.org
www.emdjesus.cat

www.tortosa.cat
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- Programes de formació d’iniciació en
informàtica
- Programes de cursos i tallers amb
ordinador, de temàtiques com: navegació
per Internet, tractament d’imatges,
pàgines web, bases de dades, etc.
- Activitats d’autoformació

in

go

Són llocs d’accés públic oberts a tothom,
tot i que es dirigeixen prioritàriament a
la població i als llocs que no disposen
de mitjans propis d’accés a les noves
tecnologies o a la formació.

El Telecentre t’ofereix:
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- Els punts d’accés públic a Internet
són espais dotats amb un equip
informàtic suficient per facilitar l’accés
de la ciutadania a la xarxa i als serveis
que se’n deriven, i que podem trobar en
els diferents nuclis de la geografia del
municipi.
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Amb la voluntat de facilitar l'accés de
tota la població a les noves tecnologies
de la informació i la comunicació, i per
tal d'evitar el risc de fractura digital,
l'Ajuntament de Tortosa disposa de
diferents serveis: els punts d'accés
públic a Internet i el Telecentre.

- El Telecentre és, a més d’un punt
d’accés, un espai d’alfabetització digital
dotat amb equipament i amb ajuda
personalitzada. Un lloc on els usuaris
realitzen accions per a la capacitació
tecnològica, i desenvolupen les habilitats,
les destreses i els coneixements per
incorporar-se a la societat de la
informació i superar la fractura digital.
Al Telecentre, hi ha una sala amb
ordinadors i amb el programari necessari
més habitual, tant en programari lliure
com en entorn Windows actualitzat,
connectats en xarxa amb accés a
Inter net, impressora i escànner.

- Conèixer altres persones que utilitzen
el servei
- Participar en projectes comunitaris, del
barri, que es promoguin des del
Telecentre
- Elaborar treballs de l’escola, l’IES, la
universitat...
- Fer les gestions pròpies de la teva
entitat, associació...
- Informar-te sobre cerca de feina per
Internet
- Accés lliure per utilitzar l’ordinador en
els horaris disponibles
- Accés al portal de la ciutat
www.soctortosa.cat

Els punts d’accés al municipi són:
-

Ajuntament de Tortosa (pati)
Pl. D’Espanya, s/n
Tel. 977 585 800
Horari: de dilluns a divendres
de 09.00 a 14.00 h

-

Punt d’informació juvenil
Av. de l’estadi s/n
Instal·lacions esportives municipals
Casa sant Antoni, planta baixa
Tel. 977 504 573
Horari: de dilluns a divendres
de 09.00 a 14.00 h
de 16.30 a 18.30 h

-

Bítem
C. Jacint Verdaguer, 23
Tel. 977 596 542
Horari: de dilluns a divendres
de 09.00 a 14.00 h

-

Campredó
C. Escardó Valls, s/n
Tel. 977 597 050
Horari: de dilluns a divendres
de 12.00 a 14.00 h
de les 17.00 a 20.00 h (dilluns, dimarts i dijous)

-

Els Reguers
C. Cabassers, 26-28
Tel. 977 474 024
Horari: de dilluns a divendres
de 90.00 a 12.45 h

-

EMD de Jesús
Pl. pati de la Immaculada, 1
Tel. 977 500 735
Horari: de dilluns a divendres
de 10.30 a 13.00 h
de 18.00 a 20.00 h

-

Vinallop
Pl. divina Pastora, 2
Tel. 977 474 399
Horari: dimecres i divendres
de 17.00 a 20.00 h

-

Biblioteca Marcel·lí Domingo
C. de la Mercè, 6
Tel. 977 445 566
Horari: de 10.00 a 13.30 h (dimarts i dijous)
de 10.30 a 13.30 h (dissabtes)
de 16.30 a 20.30 h (de dilluns a divendres)

