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CAPÍTOL 1  INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Endinsats en el segle XXI, en un marc altament capitalista en el qual els desplaçaments 
de persones o mercaderies es produeixen amb una freqüència de segons, i on els 
avenços tecnològics són pràcticament diaris, la societat s’ha trobat amb la problemàtica 
de gestionar i oferir les màximes comoditats i facilitats a aquests moviments. S’ha de 
tenir en compte que l’espai físic és limitat, tant el terrestre, com el marítim, com l’aeri i 
per tant no es poden explotar indiscriminadament. L’home és l’únic ésser viu que ha 
amotllat el medi ambient a les seves necessitats d’una forma massiva, i en les darreres 
dècades ha pres consciència de les limitacions que aquesta voluntat té. Les 
pertorbacions que les infrastructures i els vehicles provoquen en la fauna i flora 
terrestre, així com també ho fan els vaixells i els avions en els seus propis medis, s’estan 
convertint en un dels principals problemes a resoldre tant per les administracions com 
pels altres agents que intervenen en la creació, gestió o realització de nous trajectes. 
 
D’altra banda, ens trobem amb la gran demanda de desplaçaments i sobretot amb 
l’heterogeneïtat d’aquesta. Avui en dia, la visió de les distàncies és completament 
diferent a la de fa només quatre dècades, on la gran majoria de la societat no imaginava 
travessar els límits de la seva comarca i com a molt pensava en anar a la gran ciutat més 
propera. Aquesta nova percepció juntament amb la globalització del sector empresarial 
són els causant d’aquest increment de viatges i l’escurçament dels temps de trajecte. 
 
En el cas dels desplaçaments per carretera, els agents encarregats de gestionar el trànsit 
es troben, principalment, amb dues vies d’actuació per afrontar l’increment constant del 
volum de vehicles en circulació: canvis en les infrastructures –inclou creació de noves 
vies i reformes en les ja existents– i millores en la gestió –inclou l’ús de tecnologies per 
agilitar els fluxos i darrerament polítiques dissuassòries com són la inclusió de tasses de 
circulació–.  
 
És en aquesta segona línia d’actuació on es situa l’ànim d’aquest estudi. Amb la 
voluntat de disminuir l’accidentalitat en les xarxes viàries, les congestions, la manca de 
llocs d’aparcament, etc, s’han posat a l’abast dels usuaris, les administracions, les 
concessionàries, i els operadors un seguit de tecnologies destinades a oferir una millor  i 
més segura mobilitat. Radars, pannells d’informació variables, navegadors de bord, etc, 
són alguns dels dispositius que ja estan en ús, d’altres estan en vies de desenvolupament 
o a punt d’implementar-se.  
 
S’ha pensat en l’ús d’internet sense cables perquè, a priori, reuneix dues qualitats que ja 
de per si fan pensar que té les característiques necessàries per oferir una gran quantitat 
d’aplicacions relacionades amb el trànsit. D’una banda la connexió a la xarxa i de l’altra 
la mobilitat dels terminals. En el primer cas, ens trobem davant d’un gran ventall de 
possibilitats, tenint la facilitat d’accedir a una gran quantitat d’informació i de generar-
la enviant-la a la xarxa, és a dir, un canal de comunicació pels usuaris amb el seu entorn 
amb la facultat de suportar grans volums d’informació. En el segon cas, es tracta d’una 
propietat necessària per donar connexió als vehicles, ja que es tracta d’oferir aquest 
servei continuadament en tot el trajecte. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’aplicació d’una tecnologia existent com és el 
Wireless LAN en l’àmbit del trànsit, des del punt de vista de les potencialitats que 
oferiria als agents relacionats amb la mobilitat i fent una comparativa amb una altra 
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tecnologia ja existent com és la tercera generació de telefonia mòbil. Així com l’anàlisi 
d’un possible cas real, tenint en compte el seu ús en les Rondes de Barcelona, per 
determinar guanys, pèrdues i deficiències. La visió que es vol transmetre de l’ús 
d’internet sense cables és la del caràcter globalitzador i complementari que té envers a 
les tecnologies que ja estan en ús o que es volen posar en ús.   
 




