Nova agenda web del Consell de Formentera
dilluns, 20 de juny de 2016 19:38

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha presentat avui en roda de premsa la
nova agenda web unificada del Consell que podeu trobar en www.agendaformentera.cat.
Aquesta agenda aglutina en una web totes les activitats organitzades pel Consell de
Formentera o amb les que la institució col•labora, a les que ciutadans o residents poden assistir
com a públic. "Aquesta eina s'ha programat perquè estiguin tots els actes, activitats o
esdeveniments siguin del món cultural, turístic, esportiu o de qualsevol altra àrea, que puguin
tenir un interès públic pels ciutadans de l'illa o els turistes que ens visiten", segons ha
especificat el president.

La web és responsive i s'adapta perfectament al mòbil, "d'on esperem tenir moltes de les
consultes", segons ha afegit Jaume Ferrer. Aquesta és una eina transversal amb la qual
treballen totes les àrees del Consell per dotar-la d'informació, i que també servirà per la
mateixa organització interna de la institució. Es nodrirà en gran part de les àrees de Cultura,
Turisme, i Esports, segons han destacat els responsables d'aquestes àrees, Susana Labrador,
Alejandra Ferrer i Jordi Vidal, en la seva intervenció a l'acte.

Per part seva el conseller de Noves Tecnologies, Rafael González, ha explicat les principals
funcionalitats de l'agenda, "que està organitzada per 6 temàtiques diferents, segons els actes
siguin, Dia, Nit, Esports i Salut, Nens, Cap de Setmana i General". Rafael González també s'ha
referit a la possibilitat de consultar-la pel mòbil, i sobre aquesta qüestió ha parlat sobre la
creació "Llançador" que podrem tenir als nostres mòbils per facilitar la consulta. "Una consulta
que també ens facilitarà el calendari intuïtiu que se li ha implementat", segons ha destacat. A
més els esdeveniments són fàcilment compartibles a les xarxes socials.

Tota aquesta feina de programació ha estat feta per Existalia, una empresa eivissenca, dirigida
per Juan Carlos Flórez, al que el conseller ha agraït la seva presència a l'acte de presentació.
El pressupost ha estat de 3.000 euros. El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, la
consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, i la consellera de Medi Ambient, Daisee
Aguilera, així com el gerent del Consell de Formentera, Isidor Torres, la gerent de la Pimef, Ana
Mateos, i treballadors del Consell també han assistit a aquest acte.
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