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  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

3.1 Introducció 

Quan es parla de projectes d’implantació de les noves tecnologies a la societat 
sovint s’oblida que les TIC poden ser un bon mitjà de lleure i de relació per a els 
ciutadans.  

Les TIC es poden fer servir per tirar endavant iniciatives modernes que 
involucrin a les persones de totes les edats en projectes participatius on puguin reflectir 
les seves inquietuds i trobin espais d’oci. 

Gramenautes neix amb l’idea de proporcionar als ciutadans un espai on puguin 
expressar-se lliurement gaudint de tot tipus de serveis multimèdia i serà un mitjà de 
interrelació entre els ciutadans i entre aquests i les noves tecnologies. 

3.2 Objectius 
 

• Crear una comunitat virtual destinada a tots els usuaris d’Internet de Santa 
Coloma de Gramenet que promogui la interrelació i la participació ciutadana. 

• Oferir serveis de valor afegit directament lligats a la ciutat i que no es poden 
trobar en cap altre lloc d’Internet. 

3.3 Especificacions Funcionals 

El club dels Gramenautes tindrà les següents especificacions funcionals: 

• Podrà donar-se d’alta en Gramenautes qualsevol individu que estigui empadronat 
al municipi de Santa Coloma de Gramenet, associacions registrades al Registre 
Municipal d’Entitats i les empreses amb seu social al municipi. 

• Cada usuari podrà triar el login i password que desitgi per accedir al club 
(sempre i quan el login estigui disponible). 

• El login i el password es confidencial i propietat de cada usuari (ja sigui persona 
física o jurídica), per tant l’usuari es responsable de la confidencialitat d’aquests 
identificadors. 

• L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment omplint un formulari on-
line. 

• La informació i els serveis estaran repartits en dues zones: una pública (que serà 
accessible i visible per a tothom) i una privada (on serà necessari estar registrat 
per accedir-hi). 

3.4 Descripció del Projecte 

Gramenautes es una comunitat virtual formada per ciutadans empadronats, 
associacions i empreses de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet que neix amb la 
finalitat de promoure la interrelació entre ciutadans de diferents barris, edats i 
procedència. 

 77



  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es el propietari i gestor de 
l’aplicació, i garanteix a tots els usuaris que subministrin dades personals per registrar-
se, la màxima confidencialitat i privacitat. 

A Gramenautes la informació i els serveis estan repartits en dos espais. Per una 
banda hi haurà una zona pública on podrà accedir tothom sense la necessitat d’estar 
registrat. Aquesta zona engloba el portal i tot un conjunt de planes web amb continguts 
informatius sobre temes molt diversos. Per l’altra banda hi haurà una zona privada, a la 
qual només podran accedir els usuaris registrats, i serà el lloc on s’ubicaran tot un 
conjunt de serveis de valor afegit. 

3.4.1 Zona Pública 

Els serveis disponibles a la zona pública seran: 

• Portal de Gramenautes. Es la plana principal de la web. 
• L’enquesta. Anirà variant periòdicament i es faran sondejos sobre temes que 

estiguin directament relacionats amb la ciutat. 
• Informació d'actualitat sobre la ciutat. 
• Informació sobre els serveis de la ciutat. 
• Articles d’opinió enviats pels Gramenautes. 
• Taulell d’anuncis, ordenat per categories i on tothom podrà posar el seu anunci 

de venda, compra, canvis, ... 
• Zona d’expressió lliure, on qualsevol podrà comunicar activitats, dubtes (com un 

foro però desestructurat). 
• Descarrega de software. Qualsevol visitant a Gramenautes podrà fer descarregues 

de programes freeware (per exemple navegadors web, eines d’us general, Win 
Zip, Acrobat Reader, Win Amp, clients de missatgeria de veu sobre IP, ...) 

• Link a la zona de serveis multimèdia (Espai amb emissions multimèdia:  vídeo i 
radio, vídeos promocionals de la ciutat, ...). 

 

3.4.2 Zona Privada 

Pel fet d’estar registrat, cada usuari de Gramenautes podrà accedir a una zona 
privada pròpia on tindrà accés a uns serveis de valor afegit, els quals constitueixen el 
principal atractiu del club: 

• Correu web gratuït (per exemple amb 5 Mbytes de capacitat). Si l’usuari ho 
desitja, rebrà esporàdicament informacions sobre la ciutat de Santa Coloma. 

• Espai web. Cada usuari disposarà d’un espai pròpi (per exemple 15 Mbytes) 
sense publicitat per posar la seva web personal. L’objectiu es que tothom pugui 
posar la seva web de forma senzilla, encara que no tingui coneixements de 
programació, per això s’oferirà dos possibilitats (igual que al CCV): 

o Presentació Web. Consisteix en un assistent (wizard) basat en HTML que 
va demanant informació a l’usuari i finalment construeix la pàgina web 
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de forma automàtica. Esta orientat per a usuaris que no tinguin molts 
coneixements sobre Internet. 

o Carpeta lliure. Es un espai dintre del servidor on es podran posar els 
arxius que composen la plana web. Els arxius s’enviaran per ftp però a 
partir d’una aplicació HTML que faciliti l’enviament. Aquesta opció 
permet una personalització total del disseny però requereix que l’usuari 
tingui coneixements en l’elaboració de planes webs. 

• Xat. S’habilitarà un espai de xat per que puguin parlar totes les persones que es 
connectin simultaneament a Gramenautes. 

• Foros temàtics. Es crearan foros on els usuaris puguin escollir qualsevol temàtica 
i aportar les seves opinions. 

• Directori de Gramenautes. Tots els usuaris que ho desitgin podran aparèixer en 
aquest directori. En ell sortirà el nom de la persona, la seva adreça de correu 
electrònic i un link cap a la seva web personal. 

• Alertes SMS. Periòdicament, els Gramenautes que ho desitgin rebran al seu 
mòbil missatges de text amb informació general sobre la ciutat (l’agenda cultural, 
esdeveniments, ...). 

 

3.4.3 Formulari de Registre 

Quan un usuari es vulgui donar d’alta haurà d’omplir un formulari com el 
següent. La informació es guardarà a les bases de dades d’usuaris de Gramenautes.   

 

Formulari Alta per a Gramenautes 
 
Nom     NIF 

     
 
Carrer           Numero  Codi Postal Barri 

       
 
Telèfon      

  Vull que aparegui el meu nomb al directori de Gramenautes  
 
Telèfon mòbil  

  Vull rebre alertes SMS amb informació general de la ciutat  
 
E-mail 

   Vull rebre informació de la ciutat al meu correu  
 
Login 

 
 
Password             Repetir password 
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Les bases de dades on estarà allotjada tota la informació de perfils d’usuari, 
correu i planes webs personals dels Gramenautes seran MySQL i compartiran recursos 
amb les de tots els altres serveis de la Xarxa Neutra (CCV, Extranet, ...). L’estructura de 
dades es la mateixa que s’explica al document CCV: 

Dades usuari 
<gram_name> O U String Nom de l’usuari 
<gram_NIF> P U String NIF usuari 
<gram_id> P A Integer ID de l’usuari 
<gram_mail> O/P U String Email usuari 
<gram_carrer> O U String Carrer on viu l’usuari 
<gram_num> O U Integer. Numero casa usuari 
<gram_barri> O U String  Barri on viu l’usuari 
<gram_cp> O U Integer Codi postal de l’usuari 
<gram_tel> P U String Telefon de l’usuari 
<gram_mobil> P U String Telefon mòbil de l’usuari 
<gram_type> P A Integer Funcionari/Subministrador de continguts 

(Gramenautes)/Guest (Ciutadà) 

Taula 11. Estructura de dades usuari Gramenautes 
 
P/O: indica si la informació es consultable per tothom (O) o privada (P). 
A/U: indica si la informació es introduïda per l’usuari (U) o es generada automàticament 
(A). 

De forma molt concreta, l’aplicació Gramenautes accedirà a la base de dades 
SQL server de l’Ajuntament cada vegada que es doni d’alta un nou usuari per tal de 
comprovar si esta empadronat o no a la ciutat. 

3.4.4 Dimensionat del Sistema 

Segons dades estadístiques del DURSI, a finals de l’Any 2002 un 34,7% de la 
població es connectava a Internet un cop o més per setmana. D’aquest grup de gent, un 
73,3 % ho feien per consultar temes d’oci. Si extrapolem aquestes dades a la població de 
Santa Coloma de Gramenet (amb 116.000 habitants) veuríem que hi ha aproximadament 
uns 30.000 colomencs usuaris d’Internet interessats en temes d’oci.   

Aquests 30.000 colomencs son els usuaris potencials de Gramenautes, per tant 
hem de dissenyar un sistema on es pugui arribar a donar cabuda a tots ells.  

El fet que en principi podria limitar més el creixement de Gramenautes es la 
capacitat d’emmagatzematge en disc. En total, cada usuari pot arribar a utilitzar 20 
Mbytes d’espai en el servidor (15 MB per a la web personal i 5 MB pel correu 
electrònic) i per tant un nombre elevat d’usuaris requereix una important capacitat 
emmagatzematge. Per això, el servidor ha de tenir un RAID en el qual es puguin anar 
afegint més discos a mesura que augmenti el nombre d’usuaris.  
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Per a la primera fase de proves de Gramenautes, es pot assignar un únic disc 
SCSI de 36 Gb, que podria donar suport a 1.800 usuaris (en el cas de que cada usuari 
ocupi per complet els seus 20 MB). Dintre d’aquests 1800 usuaris no només s’inclouen 
els Gramenautes sinó també usuaris del Centre Comercial Virtual. A mesura que 
augmentin els usuaris, només serà qüestió d’anar afegint més discos (sense oblidar que 
cada vegada que s’afegeix un nou disc, també s’ha d’incloure el corresponent de 
backup). 

3.5 Gestió i Dinamització 

L’Ens Impulsor de les TIC serà el gestor de continguts de tota la web. Serà 
l’encarregat de posar la informació general sobre la ciutat i sobre els seus serveis. Però la 
major part dels continguts de Gramenautes els crearan els propis usuaris i tothom estarà 
invitat a participar. Hi haurà una bústia de correu electrònic on es podran enviar els 
articles o opinions i l’ITIC escollirà i publicarà els més interessants. L’ITIC també 
s’encarregarà d’escollir i enviar la informació que s’envia als Gramenautes, ja sigui via 
SMS o via e-mail. 

Respecte al l’administració i manteniment de l’aplicació i recursos hardware de 
Gramenautes, serà l’Administració Linux qui s’encarregarà de fer-ho (ja que 
Gramenautes està integrat dintre de la Xarxa Neutra). 

Per tal de que el nombre d’usuaris registrats augmenti de forma ràpida, es 
necessari difondre l’existència de Gramenautes entre els ciutadans. Les aules de lliure 
accés dels centres cívics es el lloc més adient per realitzar aquesta difusió, ja que es pot 
aprofitar la presencia dels becaris per informar i a animar a tothom a que ho utilitzin. 

3.6 Resultats 

Gramenautes serà una de les iniciatives més importants per implantar les TIC al 
sector social de la ciutat. L’èxit de Gramenautes es mesurarà pel nombre d’usuaris 
registrats, la qualitat d’informació generada i la freqüència d’ús dels diferents serveis. 

Com s’ha esmentat anteriorment, la campanya de difusió serà molt important 
per assegurar l’èxit de Gramenautes; la eficàcia de la difusió no només es mesurarà 
segons el nombre de Gramenautes registrats sinó també serà important realitzar 
enquestes ciutadanes per veure el grau de coneixement del projecte dintre de la societat i 
la percepció que tenen els usuaris sobre els serveis oferts. 

Amb la creació de Gramenautes es pretén disposar d’una eina per impulsar l’ús 
de les TIC a la ciutat de manera que la població pugui accedir gratuïtament a recursos de 
lleure, d’interrelació i de participació.  
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