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1 Introducció 

El Projecte d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet conté el 
desenvolupament d’una sèrie d’accions que es poden portar a terme per tal d’accelerar 
la incorporació de la ciutat a la Societat de la Informació i el Coneixement. 

S’han triat i desenvolupat iniciatives concretes i representatives de cadascun 
dels cinc àmbits d’actuació en que s’ha dividit el Pla Director per a la Societat de la 
Informació a Santa Coloma de Gramenet; dintre de cada acció s’han definit objectius 
mesurables per facilitar el seguiment del impacte que representa la seva implantació i 
s’ha realitzat una assignació de recursos per facilitar la seva implementació. 

S’ha englobat el conjunt d’aplicacions software i d’equipament hardware comú 
a moltes iniciatives sota el concepte de Middleware per donar més cohesió a les línies 
d’acció definides i per optimitzar recursos. 

Per tal d’assegurar la implantació gestionable del Projecte s’ha creat l’ens 
Impulsor de les TIC a la ciutat i per realitzar una correcta administració i operació de les 
infrastructures s’han definit les funcions del grup encarregat del seu manteniment. 

La figura següent resumeix les accions desenvolupades al Projecte 
d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet: 
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Figura 9. Projecte d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet 
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2.1 Introducció 

En l’actualitat, Internet es una peça clau per l’avenç social, econòmic y 
tecnològic d’una regió; per això, un dels objectius més importants a seguir si volem 
garantir l’impuls de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, es que tothom tingui accés 
a la Societat de la Informació. 

L’accés a les noves tecnologies s’enfronta a Santa Coloma de Gramenet amb 
dos obstacles principals. Per una banda les famílies amb recursos econòmics limitats no 
es poden permetre el luxe de pagar connexions a Internet que encara son massa cares. 
Per altre banda l’accés a les TIC també s’enfronta amb impediments de tipus cultural ja 
que moltes famílies no consideren la connexió a Internet com una prioritat. 

Es per això que l’Ajuntament ha de treballar de forma activa proporcionant 
infrastructures TIC en sales d’accés públic que apropin al ciutadà als continguts de la 
xarxa. Aquest procés s’ha de fer d’una forma planificada i uniforme per tal d’evitar 
l’anomenada bretxa digital. 

2.2 Objectius  
• Garantir l’accés per part de tota la població a la Societat de la Informació. 
• Facilitar les eines per apropar les noves tecnologies al ciutadà. 
• Promoure un canvi cultural de les persones i la seva relació amb la tecnologia. 

2.3 Especificacions Funcionals 
• Oferir a la ciutadania accés a Internet gratuït en centres públics. 
• Realitzar formacions garantint que aquestes arribin a tothom sense cap tipus 

d’exclusió econòmica ni social. 
• Crear grups socials activament involucrats en els projectes de participació 

ciutadana. 
• Crear un sistema de gestió coordinat del centres públics d’accés a les noves 

tecnologies. 

2.4 Descripció del Projecte 

El projecte Internet Per a Tothom és una iniciativa que pretén estendre l’ús 
d’Internet instal·lant ordinadors d’accés públic per als ciutadans posant d’aquesta forma 
la informació i el coneixement a l’abast de tothom de forma totalment gratuïta (evitant 
així la bretxa digital). Dintre del programa Internet Per a Tothom podem distingir dues 
vessants: 

1. Creació d’aules de lliure accés situades als centres cívics. 
2. Instal·lació de quioscos d’Internet situats als carrers i als edificis municipals. 
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Dintre d’un pla més ampli, aquest projecte es circumscriu a l’àmbit d’actuació 
que té que veure amb la millora de l’atenció al ciutadà. Es pretén facilitar la relació 
entre el ciutadà i l’Administració, posant al seu abast els mecanismes que li permetin fer 
les gestions que necessiti amb l’Ajuntament via Internet. 

Per facilitar la posada en marxa d’aquest projecte l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet disposarà en un futur breu dels 48 ordinadors cedits per la 
Generalitat de Catalunya gràcies al programa NODAT [43] i també dels 4 PC’s 
aconseguits amb el programa Y tu... perquè no? de la Diputació de Barcelona. 

2.4.1 Descripció de les Aules de Lliure Accés  

Cadascuna de les aules estarà gestionada per un becari el qual administrarà la 
xarxa. Entre d’altres, serà l’encarregat de vetllar pel correcte funcionament de les 
instal·lacions (veure document “Gestió, Operació i Administració”). 

L’estructura de les aules informàtiques seguirà un patró comú que explicarem a 
continuació: 

• Creació d’una xarxa local amb topologia en bus (físicament en estrella). 
• El servidor serà un ordinador amb sistema operatiu Windows o Linux (per a un 

futur). Tindrà registrats els comptes dels diferents usuaris. Farà tasques de 
DHCP, repartint IP’s dinàmiques als PC’s del centre.  

• Els clients seran els PC’s cedits pel programa NODAT, amb sistema operatiu 
Windows i el paquet MS Office. 

• 1 impressora  
• 1 jet direct per tal de que la impressora no depengui de cap PC. 
• 1 switch al qual es connectaran tots els equips (també es pot fer servir un hub si 

el nombre de PC’s es reduït).  
• 1 Router/firewall ADSL. La sortida a Internet es farà amb la línia ADSL o 

directament a la Xarxa Neutra (depenent si el centre te connexió al backbone o 
no). 
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Figura 10. Esquema dels centres cívics (on X es un numero                                              
únic que identifica la subxarxa de cada centre) 

2.4.2 Descripció dels Quioscos d’Internet  
 
Els quioscos d’Internet son ordinadors incrustats a l’interior d’un moble 

antivandàlic el qual el protegeix de cops i d’agressions exteriors. 
 
Amb aquesta acció donem un pas més endavant en la nostra política de fer arribar 

Internet a tothom, posant els punts d’accés molt més propers al ciutadà: al carrer y als 
centres públics amb més afluència. D’aquesta forma assegurem que tothom podrà tenir 
accés a les noves tecnologies sense la necessitat d’estar a casa. 

 
 

        
 
 
 

Figura 11.Punts d’accés públic de la ciutat de 
Saragossa 
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Les connexions de cadascun d’aquests punts a la xarxa es faran mitjançant la 
LAN del centre on estiguin situats. En el cas de localitzacions exteriors, la connexió es 
farà amb una targeta wireless 802.11b, aprofitant les cel·les de cobertura que estan 
previstes als Hot Spots del projecte de la Xarxa Neutra (veure document “Xarxa 
Neutra”) . D’aquesta forma s’evita el cost que suposa cablejar el carrer. 

Els usuaris dels quioscos podran accedir de forma gratuita a tots els serveis de 
la Xarxa Neutra i també podran navegar per Internet pagant les tarifes que fixi l’ISP que 
hagin triat. 

Cada ordinador estarà equipat amb sistema operatiu Windows i amb tots els 
programes deshabilitats, de forma que només sigui possible navegar per Internet. 

Per tal de reduir l’elevat preu que té cadascun d’aquests equips, es tindria que 
arribar a un acord amb alguna empresa inserint publicitat en el quiosc d’Internet a canvi 
d’ajuts econòmics. A la carcassa del quiosc també apareixeria el logotip de l’Ajuntament i 
la pàgina d’inici del navegador serà el Portal Ciutadà. 

 
 

 
Punt Públic 
d’Internet 

 

Amb la 
col·laboració 

de: 

    

 

 
 
 

 

 

Figura 12. Publicitat als quioscos 

2.4.3 Ubicació dels Punts d’Accés Públic 
 
 La ubicació definitiva dels punts d’accés públic s’ha de fixar seguint unes 
pautes que garanteixin l’aprofitament òptim de les infrastructures. Els criteris a tenir en 
compte per repartir aquests punts son els següents: 
 

• Identificar els barris amb més densitat de població 
• Identificar els centres públics de màxima afluència ciutadana 
• Buscar centres destinats a diferents grups socials (joventut, gent gran, 

inmigrants, ...) 
• Vetllar per un repartiment uniforme 
• Descartar els centres on ja hi hagin sales d’informàtica de lliure accés per tal de 

no duplicar recursos (per exemple en biblioteques)  
• Buscar els centres on els ciutadans vagin a fer tramitacions i així aprofitar per 

potenciar “l’Administració on-line” 
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2.4.3.1 Aules de Lliure Accés 

Tenint en compte aquests criteris, a continuació detallarem els punts on creiem 
més convenient ubicar les aules de lliure accés. El nombre d’ordinadors a instal·lar be 
determinat pel nombre d’habitants de la zona d’influència del centre.  

• Centre Cívic Raval (8 PC’s). Esta situat a un barri socialment desfavorit, el 
qual es molt important no deixar de banda per no provocar la bretxa digital. El 
centre ocupa un edifici sencer i disposa d’espai suficient per a construir una aula 
d’informàtica. 

• Centre cívic Fondo (7 PC’s). Encara que està molt proper al centre Rellotje 
XXI, està ubicat en una de les zones més densament poblades de tota la ciutat i 
disposa de molt espai per desenvolupar activitats.  

• Centre Cívic Singuerlín (10 PC’s). Situat en una zona amb bastant activitat 
social i proper al mercat de Singuerlín i a la futura estació de metro Singuerlín. 
Aquest centre dona servei a tota la zona nord-oest de la ciutat (on es concentra 
un 17% de la població de Santa Coloma) i on actualment només i ha un centre 
públic per connectar-se a Internet: la Biblioteca Popular de Singuerlín. 

• Can Mariner (10 PC’s). Aquest centre esta situat a una zona cèntrica de la 
ciutat i disposa d’espai i equipaments suficients per la creació d’activitats 
relacionades amb les noves tecnologies. 

• Museu Torre Balldovina (8 PC’s). Zona amb gran importància cultural per a la 
ciutat.  

Hem escollit només 5 punts, ja que el cost per aula en recursos humans i en 
infrastructura es bastant elevat (veure la secció de pressupostos). A llarg termini creiem 
interessants els següents centres per una possible ampliació de les aules de lliure accés: 

• CIBA. Es un equipament municipal amb usos encara per definir. En un futur 
proper disposarà de la fibra òptica pactada al conveni amb l’operador Auna.  

• Can Xiquet. Edifici lligat a les empreses i a la potenciació del treball ja que es 
la seu de l’empresa municipal Grameimpuls. Es podria aprofitar per crear un 
centre de teletreball, on es potenciessin les tasques de buscar feina i treballar 
amb empreses via Internet. 

A més d’aquests, hi ha dos centres amb aules informàtiques que ja estan en 
marxa funcionant molt bé amb un alt nivell de satisfacció dels usuaris:  

• Centre cívic Rellotge XXI: 6 PC’s d’accés públic (centre molt pròxim al centre 
cívic Fondo). 

• CRJ Mas Fonollar: 8 PC’s d’accés públic. 
 

A l’hora d’ubicar les aules de lliure accés s’han descartat els centres cívics 
situats als extrems de la ciutat (Les Oliveres, Guinardera, Riera Alta, Safaretjos, ...) 
degut a que la densitat de població en aquestes zones es molt baixa i son llocs de més 
difícil accés que no pas  els barris cèntrics. També s’han descartat els casals a causa de 
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que solen ser espais petits on no es podria realitzar cap activitat i a més la seva gestió no 
depèn directament de l’Ajuntament.  

2.4.3.2 Quioscos d’Internet 

Seguint els mateixos criteris, els llocs més adients per la instal·lació  dels 
quioscos d’Internet a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet serien els següents:  

• OIAC: instal·lar un punt d’accés en la sala d’espera de la OIAC seria una forma 
de facilitar al ciutadà la possibilitat de gestionar alguns tràmits descongestionant 
d’aquesta manera la sala. Aquest punt d’accés també serviria per introduir al 
ciutadà en la tramitació on-line i per fer petites demostracions “in-situ”. 

• Plaça de la Vila: aquesta plaça es un dels llocs amb més moviment de gent a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet, per tant es l’aparador perfecte per fer 
demostracions de noves tecnologies aplicades a les necessitats quotidianes dels 
ciutadans: buscar informació, realitzar tràmits, etc. 

• Torre Balldovina: la plaça exterior al recinte es un lloc molt freqüentat pels 
ciutadans de Santa Coloma en el seu temps lliure i per tant es una localització 
ideal per potenciar el coneixement i l’accés a les noves tecnologies. 

• Parc Europa: es un lloc de trànsit de persones en la ciutat i per tant instal·lar un 
punt d’accés públic permetria fer consultes ràpides als ciutadans. 

• Polisportius: L’esport es un dels punts forts que té la ciutat, per això creiem 
convenient instal·lar quioscos d’Internet al Poliesportiu del barri del Raval, al 
Polisportiu Nou, al complex esportiu Can Zam i a l’Institut Municipal d’Esports. 

• Metro de la ciutat: les parades del metro son punts d’interès de cara a instal·lar 
accessos públics a les noves tecnologies ja que tenen una afluència elevada de 
gent.  S’hauria d’arribar a un acord amb la entitat de Transports Metropolitans de 
Barcelona.  

2.5 Gestió, Administració i Manteniment 

La gestió, administració i manteniment dels quioscos d’Internet (tant els interns 
com els externs) serà responsabilitat de l’Ajuntament. 

Pel que fa a les aules de lliure accés, cadascuna tindrà assignada un becari llevat 
de Mas Fonollar i Rellotge, els quals continuaran funcionant com fins ara. El becari 
tindrà un contracte de conveni de col·laboració universitat-empresa i s’encarregarà de 
l’administració i gestió del centre. Prèviament, tindran que passar un període de 
formació (veure document “Gestió, Operació i Administració”) 

El primer nivell de manteniment dels equips vindrà a càrrec dels becaris de 
cada centre. Si aquests no poden solventar la incidència, passaran l’avaria a 
l’Ajuntament. 
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2.6 Dinamització dels Centres Cívics 

La creació de tota aquesta xarxa de punts d’accés gratuït a Internet es només un 
mitjà per tal de crear un sistema dinàmic on les persones aprenguin i participin. Als 
centres cívics es realitzaran diverses activitats orientades a tots els grups socials de la 
ciutat i l’Ens Impulsor de les TIC (en endavant ITIC. Veure document “Gestió, 
Operació i Administració”) es l’encarregat de coordinar-les i promoure-les. 

2.6.1 Formacions 

Als centres cívics es realitzaran formacions, les quals no només han d’explicar 
continguts tecnològics, sinó que sobretot han de mostrar que les TIC son una molt bona 
eina per a qualsevol propòsit encara que no sigui tecnològic, per exemple a l’educació, 
al disseny, a la literatura, a l’oci, etc... 

El programa de formacions a realitzar als centres cívics ha de cobrir continguts 
elementals, com per exemple els que es proposen a continuació: 

• Introducció a la informàtica: funcionament de Windows. 
• Ofimàtica bàsica: processadors de text i fulls de càlcul. 
• Introducció a Internet: utilització del navegador, correu electrònic, com buscar 

informació o com entrar en un xat. 
• Disseny web: creació de pagines web amb HTML. 
• Fotografia digital: aprendre a escanejar, a fer retoc fotogràfic, ... 
• Animació amb Flash: aplicació i tractament d’imatges animades a la web. 

Cada centre pot adaptar les formacions segons els seus interessos, però l’ITIC 
proporciona un conjunt d’opcions. 

 L’ITIC s’encarregarà de distribuir adequadament aquestes formacions, 
elaborant un quadre de rotacions fent que els mateixos cursos es vagin realitzant per 
diferents centres (per exemple, una setmana es fa ofimàtica bàsica a Singuerlín, però la 
setmana següent aquest mateix curs es fa a Can Mariner). La periodicitat de les 
formacions ha de ser coherent amb la demanda que hi hagi per part dels ciutadans, per 
això es fa imprescindible un seguiment per part de l’ITIC de la afluència als cursos. 

El preu de les formacions ha de ser molt reduït però no gratuït; el mínim 
necessari per cobrir les despeses. Per exemple, analitzem el supòsit d’un curs que 
tingués 6 hores de durada al qual assistirien 10 alumnes. Si el professor cobrés 20 
euros/hora, i hi ha unes despeses addicionals de 30 euros en conceptes de material 
(fulles, dossiers, disquets, ...), el cost total del curs es de 150 euros, per tant cada alumne 
només tindria que pagar 15 euros.  
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2.6.2 Associacions 

A més de totes les associacions que ja existeixen als centres cívics, es pretén 
crear una de nova anomenada “Grups Tècnics Informàtics” (GTI) que s’encarregarà de 
fer activitats relacionades amb noves tecnologies.  

Per a formar part dels GTI no cal tenir coneixements d’informàtica, només es 
necessari tenir ganes de participar. Els GTI no son només persones interessades en la 
informàtica, també poden ser persones amb altres interessos i que simplement volen 
utilitzar les noves tecnologies i Internet per difondre les seves aficions (no oblidem que 
la tecnologia es un mitjà, no un fi). 

Els GTIs realitzaran diversos projectes: creació de planes webs amb continguts 
generats per ells mateixos, programació de petites aplicacions, ... Rebran el recolzament 
i l’ajuda dels becaris dels centres cívics i podran aprofitar els recursos que l’Ajuntament 
posarà a la seva disposició (per exemple el magatzem tecnològic o els servies per a 
retransmissions multimèdia).  

Es crearà el Magatzem Tecnològic, un espai on l’Ajuntament anirà col·locant 
els ordinadors i components informàtics que ja no li siguin d’utilitat. Aquestes peces 
seran utilitzades pels becaris i pels GTIs per poder realitzar els seus projectes. El 
magatzem estarà ubicat físicament a un dels centres cívics i el becari d’aquest centre 
s’encarregarà de controlar i inventariar tot el material que entri i que surti. 

S’instal·laran a la Xarxa Neutra un servidors multimèdia que permetran la 
retransmissió d’àudio i vídeo. Aprofitant aquest medis es podran difondre programes 
radiofònics emesos directament des de els propis centres cívics. Es crearà un grup 
radiofònic el qual emetrà els seus programes en certs horaris preestablerts i entre 
programa i programa es pot connectar amb Radio Santa Coloma. L’ITIC s’encarregarà 
de organitzar les emissions i els continguts d’aquests programes. 

Veure el document “Gestió, Operació i Administració” per a més informació 
sobre els GTI i l’apartat “Streaming en Linux” d’aquest document per informació sobre 
les retransmissions de radio. 
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2.6.3 Activitats  

A part de les formacions, els centres cívics han de ser llocs on es fomenti la 
participació i les activitats socials. S’ha d’oferir als usuaris tot un seguit d’activitats, 
com per exemple: 

 
• Fomentar l’ús dels Gramenautes: A cada assistent al centre cívic se li ha de 

proposar que vegi els serveis dels Gramenautes i que es registri.(veure document 
“Gramenautes”) 

• Fomentar l’ús i fer consultes a l’Anell Educatiu. 
• Escoltar i participar a les emissions de radio via Internet. 
• Desenvolupar algun treball per presentar-lo als concursos que es realitzaran a la 

setmana de les TIC. 
• Experiències amb noves tecnologies: wireless, ... 
• Realitzar videoconferències entre centres. 

 

2.6.4 Divulgació de l’Oferta dels Centres Cívics 

Quan les aules dels centres cívics hagin entrat en funcionament L’ITIC posarà 
en marxa una campanya d’informació amb tríptics a les bústies dels ciutadans en els que 
es mostrarà: 

• El conjunt d’infrastructures que la ciutat de Santa Coloma està posant al seu 
abast i que els hi permeten accedir fàcil i gratuïtament a les noves tecnologies (a 
Santa Coloma les TIC no son un luxe, son un dret de tothom).  

• Les ubicacions i els horaris de les aules de lliure accés dels centres cívics. 
• Informació i dates de les formacions. 
• Informació sobre les activitats socials relacionades amb les TIC que es 

desenvoluparan als centres cívics: GTI, grup de radio, ... 

Per altra banda, també es important que l’ITIC faci un estudi sobre els horaris 
d’obertura dels centres cívics. Actualment, molts d’aquest centres només obren per les 
tardes i això fa que no s’aprofitin òptimament. Als matins, els centres cívics podrien 
estar dirigits a la gent gran, gent que treballa en altres horaris. 
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2.7 Apuntant cap a Linux 

Com s’ha vist anteriorment, en la primera part del projecte Internet Per a 
Tothom només s’utilitzarà la tecnologia Linux en el servidor dels centres cívics en una 
segona etapa d’implantació del projecte. A la primera etapa del projecte, tot el 
programari de cara a l’usuari farà servir el sistema operatiu Windows per aprofitar les 
llicencies de Microsoft que incorporen els ordinadors del programa NODAT. 

De cara al futur, la filosofia a seguir per l’Ajuntament ha de ser la d’anar 
incorporant cada cop més el software lliure, d’aquesta forma estalviem els costos de les 
llicencies i ens assegurem treballar amb un sistema robust i fiable. La millor manera de 
promoure la implantació del software lliure es fer-ho de forma progressiva, començant a 
les àrees menys crítiques, així, quan s’agafi més experiència es podrà implantar amb 
seguretat en els processos més crítics. 

Es proposa fer les primeres proves amb tecnologia Linux en els cinc centres 
cívics seleccionats per constituir el primer embrió del projecte Internet Per a Tothom; 
cadascun d’aquests centres tindrà assignat un projecte individual que formarà part d’una 
estratègia global d’implantació d’aquesta tecnologia. Els becaris seran els encarregats 
de desenvolupar aquests projectes, que podrien ser:  

Centre Projecte a desenvolupar 
Mas Fonollar Linux Terminal Server 
Fondo Routers basats en Linux 
Can Mariner Acces points basats en Linux 
Singuerlin Creació d’un servidor Linux i d’un CD d’arranc 
Raval Streaming en Linux 

Taula 9. Projectes a assignar a cada centre cívic 

2.7.1 Linux Terminal Server 

Una de les principals apostes i que serviria com a punt de sortida per aquesta 
“revolució Linux” es  la de fer servir terminals X-Window als centres cívics. Aquest 
projecte consisteix en crear un xarxa en la qual els clients utilitzen la capacitat de 
processament d’un servidor GNU/Linux.  

Utilitzant X-Window, cada client de la xarxa pot ser un ordinador vell de baix 
poder al qual se li treu el disc dur, la disquetera i el lector de CDs i se li afegeix una 
targeta Ethernet amb un xip d’inici. Moltes targetes de xarxa posseeixen sòcol per a 
bootroms (memòries ROM d’inici), que estan esperant que se les insereixi un d’aquests 
xips. Durant la fase d’inici, l’estació de treball sense disc obté la seva direcció IP i un 
kernel (nucli) des del servidor, muntant després el seu sistema de arxius arrel des del 
mateix servidor via NFS. Per a mes informació consulteu els documents que hi ha 
disponibles a la web de Linux Terminal Server Projects [48]. 
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La investigació i les proves sobre aquesta tecnologia es una de les tasques a 
realitzar pels becaris de cada centre cívic i donaran com a resultat l’ampliació del 
nombre de PC’s a cada centre i la creació de noves aules utilitzant única i exclusivament 
aquest sistema.  

Els becaris elaboraran un document en el qual s’explicarà detalladament com 
muntar una xarxa molt econòmica fent servir aquests terminals X-window. Aquest 
informe podria ser distribuït a altres entitats de la ciutat, d’aquesta forma es podrien 
ampliar el nombre de PC’s a qualsevol centre fent una inversió econòmica molt baixa.  

Un exemple on aquesta tecnologia podria ser molt útil seria als col·legis. 
Normalment, els col·legis disposen de molts ordinadors vells cedits per pares d’alumnes 
als quals no se’ls hi pot treure molt rendiment degut a les seves limitacions 
tecnològiques. Amb els terminals X-Windows aquests ordinadors es convertirien en 
terminals aptes per navegar per Internet i capaços d’executar programes educatius. 
Aquests programes cada cop més s’estan fent amb orientació web per tal de que puguin 
ser executats des de qualsevol lloc i des de qualsevol PC independentment del seu 
sistema operatiu. Un exemple d’això es el “Jclic”, una versió desenvolupada en Java i 
XML del tradicional programa “Clic” desenvolupat pel PIE de la Generalitat de 
Catalunya [45]. 

2.7.2 Routers Basats en Linux 

Els routers son un més dels elements que estaran presents a la xarxa de 
qualsevol centre. Aquests aparells realitzen tasques de enrutament del tràfic per poder 
tenir connectivitat amb altres xarxes (per exemple Internet). També, a vegades 
incorporen elements de seguretat que els fan comportar-se com un firewall donant més 
seguretat a la xarxa. 

Els routers son elements cars i per al nostre model de xarxa faran falta un per 
cada centre, per aquesta raó hem de buscar una forma econòmica d’aconseguir-los. La 
solució torna a estar un altre cop en fer servir Linux que ofereix la possibilitat de  
programar un PC perquè es comporti com a router. 

Aquest projecte consisteix en desenvolupar un router/firewall fent servir un PC 
antic amb dues targetes de xarxa. El PC farà l’enrutament dels paquets i també 
analitzarà el tràfic que l’atravesa amb les IPtables que existeixen en Linux.  

Els routers que es desenvolupin seran utilitzats a les aules dels centres cívics 
per que es pugui fer la connexió a la Xarxa Neutra. Un article de la comunitat Linux 
Bulma [49] explica com crear un PC router funcionant amb Linux. 
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2.7.3 Acces Points Basats en Linux.  

Una de les principals apostes del Projecte d’implantació de les TIC es la de 
donar mobilitat als usuaris. Això s’aconsegueix fent servir access points els quals 
s’encarreguen de fer l’enllaç via radio amb les targetes wireless dels terminals (amb el 
protocol 802.11b).  

Actualment les targetes wireless son relativament econòmiques, uns 100 €, però 
el preu dels access points es més elevat i es situa al voltant dels 200 €. 

Aquest projecte consistirà en realitzar access points basats en Linux utilitzant 
un PC amb una targeta wireless. L’objectiu final es el d’habilitar a cada centre cívic un 
PC amb una targeta wireless el qual actuï com a accés point. Això, juntament amb el 
servidor DHCP que hi haurà a cada centre cívic, permetrà que es pugui connectar a la 
xarxa del centre qualsevol terminal mòbil (un ordinador portàtil, una PDA, ...) que 
estigui dintre del radi de cobertura (uns 30 metres en ubicacions interiors). 

Un article publicat a Bulma explica pas a pas com muntar xarxes inalàmbriques 
en GNU/Linux i com configurar un ordinador per que faci les funcions d’un access 
point [51]. 

Per obtenir informació sobre com configurar una targeta PCI Compaq WL200 
(100Mw) per que funcioni com a punt d’accés es pot consultar la comunitat Linux 
Core[50]. 

2.7.4 Creació d’un Servidor Linux i d’un CD d’Arranc  

Un dels objectius a mig termini es el de tenir servidors Linux controlant les 
aules de lliure accés, registrant els comptes dels diferents usuaris i fent tasques de 
DHCP repartint IPs dinàmiques. E0s pot trobar informació sobre la manera de 
configurar un servidor DHCP funcionant amb Linux d’una LAN a la publicació digital 
Planeta Linux [52]. 

Un dels inconvenients que te Linux es la seva complexa administració. Si 
volem estendre la utilització de Linux en molts centres (col·legis, centres cívics, ...)  
implicaria formar a moltes persones en aquesta tecnologia per poder solventar les 
possibles incidències. Per tal d’evitar totes aquestes inversions, es pot desenvolupar un 
CD autoarrencable que carrega totes les aplicacions necessàries perquè el servidor 
funcioni correctament i que detecta i configura automàticament el hardware. D’aquesta 
manera, cada cop que el servidor deixi de funcionar correctament, només serà necessari 
reiniciar-lo. 
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Proposem la creació d’un CD d’autoarrenc que pugui ser utilitzat pels servidors 
Linux que contindrà una imatge del sistema operatiu i realitzarà les funcions descrites 
anteriorment. L’objectiu final ha de ser el de crear un CD d’arrenc que s’utilitzi als 
servidors que fan servir Linux Terminal Server i que permeti l’ús de clients amb X-
Window. 

Una experiència similar de sistema operatiu autoarrencable des de CD es pot 
trobar a Knoppix [53]. Knoppix inclou la distribució Debian de Linux i tot un conjunt 
d’aplicacions amb llicencia GNU (General Public License). 

2.7.5 Streaming en Linux 

Proposem la creació de un servidor d’streaming d’àudio i vídeo que faci 
possible la difusió de programes radiofònics i la retransmissió en vídeo d’esdeveniments 
importants que es produeixin a la ciutat (inauguració d’algun centre, festes, plens 
municipals, ...). 

Aquest servidor estaria instal·lat a l’Ajuntament juntament amb la resta de 
servidors d’aplicacions de la Xarxa Neutra. Al ser un projecte que esta inclòs dintre de 
la Xarxa Neutra, l’explicació detallada la podreu trobar al document “Middleware”.  

Es pot trobar més informació sobre possible projectes amb Linux a la adreça 
web de la XTEC [44].  
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2.8 Resultats 

Amb el projecte Internet Per a Tothom s’aconseguirà estimular l’ús d’Internet a 
la ciutat, formar la població en l’aprofitament de les noves tecnologies i promoure la 
participació de la gent en activitats relacionades amb les TIC.  

Acció Indicador Mesura Font 
Estendre l’ús d’Internet i 
formar la població en noves 
tecnologies 

Augment del punts 
d’accés a Internet a 
la ciutat 
 
Augment dels 
usuaris d’Internet a 
la ciutat 
 
Millor coneixement 
de les TIC a la ciutat 
 
 
 
 
 

Nombre de centres 
amb ordinadors 
connectats a Internet 
 
Nombre de PCs/barri 
 
Nombre de quioscos 
exteriors i interiors 
 
Nombre de serveis de 
l’Ajuntament 
consultats   
 
Nombre de cursos 
realitzats 
 
Nombre de persones 
apuntades als cursos 
 
Nombres de persones 
que acaben el cursos 
 
Nombre de consultes 
des de quioscs 
 
Freqüència d’ús dels 
ordinadors dels 
centres 
 
Puntuació dels cursos 
per part de les 
persones 

Registres 
Ajuntament 
 
 
 
 
Estadístiques 
Xarxa Neutra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquestes 
ciutadanes 
 
 
 
 
 
 

Crear centres dinàmics i 
participatius 

Bon funcionament 
dels Centres Cívics 
 
Alt grau de 
participació als 
centres cívics 

Nombre de persones 
participants de les 
activitats dels centres: 
emissions de ràdio i 
vídeoconferencies 
 
Nombre de GTIs 
creats 

Informes dels 
Centres Cívics  
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Nombre de persones 
participants als GTIs 
 
Nombre de projectes 
generats pels GTIs 
 
Nombre d’incidències 
amb l’equipament dels 
centres 
 
Percepció de la gent 
del funcionament del 
centre cívic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquesta 
ciutadana 

Taula 10. Resultats del projecte Internet per a Tothom 
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2.9  Fitxa Resum 

2.9.1 Descripció i objectius 

El projecte Internet Per a Tothom és una iniciativa que pretén estendre l’ús 
d’Internet instal·lant ordinadors d’accés públic per als ciutadans per posar d’aquesta 
manera la informació i el coneixement a l’abast de tothom de forma gratuïta. Dintre del 
programa “Internet per a tothom” podem distingir dues vessants: 

1. Creació d’aules de lliure accés situades als centres cívics. 
2. Instal·lació de quioscos d’Internet situats als carrers i als edificis municipals. 

El projecte Internet Per a Tothom es planteja els següents objectius: 

• Garantir l’accés per part de tota la població a la Societat de la Informació oferint 
accés a Internet gratuït en centres públics. 

• Facilitar les eines per apropar les noves tecnologies al ciutadà. 
• Realitzar formacions garantint que aquestes arribin a tothom sense cap tipus 

d’exclusió econòmica ni social. 
• Crear grups socials activament involucrats en projectes de participació 

ciutadana. 
• Promoure un canvi cultural de les persones i la seva relació amb la tecnologia. 

La ubicació definitiva dels punts d’accés públic s’ha de fixar seguint unes 
pautes que garanteixin l’aprofitament òptim de les infrastructures. Els criteris a tenir en 
compte per repartir aquests punts son els següents: 

• Identificar els barris amb més densitat de població 
• Identificar els centres públics de màxima afluència ciutadana 
• Buscar centres destinats a diferents grups socials (joventut, gent gran, 

immigrants, ...) 
• Vetllar per un repartiment uniforme 

Tenint en compte aquests criteris, a continuació detallarem els punts on creiem 
més convenient ubicar les aules de lliure accés  

• Centre Cívic Raval  
• Centre Cívic Fondo  
• Centre Cívic Singuerlín  
• Can Mariner 
• Museu Torre Balldovina  

Per una possible ampliació futura de les aules de lliure accés, creiem també 
molt interessants els següents centres: 

• CIBA 
• Can Xiquet 
• Centre cívic Rellotge XXI 
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• Centre recursos juvenils Mas Fonollar 

Els llocs més adients per la instal·lació  dels quioscos d’Internet a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet serien els següents:  

• OIAC (oficina d’espera) 
• Plaça de la Vila 
• Torre Balldovina 
• Parc Europa 
• Polisportius (Raval, Nou, Can Zam) 
• Institut Municipal d’Esports 
• Metro de la ciutat 

2.9.2 Serveis Oferts 
 

• Es realitzaran formacions fent servir les TIC i adequant els continguts a diferents 
interessos: tecnologia, educació, disseny, literatura, oci. 

• Els usuaris dels quioscos podran accedir de forma gratuïta als serveis de la 
Xarxa Neutra i podran navegar per Internet pagant les tarifes que fixi l’ISP triat. 

• Es promourà la tramitació on-line. 
• Es potenciarà la participació en associacions: GTI, Gramenautes, Anell 

Educatiu. 
• Es promouran activitats diverses al centres cívics: emissions de radio i 

vídeoconferencia. 
 

2.9.3 Gestió, Administració i Manteniment 
 

• La gestió, administració i manteniment dels quioscos d’Internet (tant els interns 
com els externs) serà responsabilitat de l’Ajuntament. 

• Cadascuna de les aules estarà gestionada per un becari el qual administrarà la 
xarxa i tindrà el suport del grup d’Administració Linux de l’Ajuntament. 

• La coordinació global d’activitats i esdeveniments a tots els centres serà 
responsabilitat de l’Ens Impulsor de les TIC. 

 

2.9.4 Resultats 
• S’estimularà l’ús d’Internet per part de la població per accedir a serveis de tot 

tipus oferts per l’Ajuntament. 
• Es facilitarà l’accés a la informació de manera uniforme per tota la ciutat. 
• Es facilitarà la incorporació de la població a la Societat del Coneixement amb 

formacions en TIC. 
• Es fomentarà la participació als centres cívics i el contacte amb noves 

tecnologies. 
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