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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ���� Sí   ���� No    

 
 
 
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

Aquest Projecte de Fi de Carrera té, com a objectiu principal, 
demostrar la utilitat que les noves tecnologies de la informació i de la 
comunicació proporcionen a les societats (municipis, associacions, 
col.lectius...) que aposten pel seu ús i desenvolupament. Aquestes 
tecnologies són la clau, en gran mesura, del nivell de modernització, 
participació ciutadana, sostenibilitat entre d´altres dels territoris que 
pretenguin assolir aquests objectius. 
Per aquests motius hem dedicat gran part d´aquest Projecte de Fi de 
Carrera ha detallar i explicar el funcionament d´un nombre important 
d´exemples pràctics de territoris on les TIC juguen un paper 
important, així com pel seu ús com per la seva mancança. 
Però més important que la part teòrica on analitzem l´estat de l´art 
de les TIC a diferents llocs puntuals, és la part del PFC on proposem 
la creació d´una xarxa local de Telecomunicacions sense fils, gràcies 
a la qual, serem capaços de digitalitzar els processos més comuns 
de la vida d´un municipi de grandària reduïda.  
Així doncs, no ens limitarem a proporcionar una eina per una simple 
connexió a la xarxa d´Internet, que també, sinò que obrirem tot un 
ventall de possibilitats tecnològiques molt aprofitables per a tota la 
societat local. 
Noves companyies de fabricants tecnològics obren nous camins, 
noves possibilitats de comunicació digital. La consolidació de la 
tecnologia Wireless i l´augment de la seva capacitat de connexió, 
permet pensar en altres filosofies de xarxes (obertes o tancades) de 
Telecomunicacions integrals. Un dels avantatges més importants 
que presenten aquests nous sistemes de connexions digitals sense 
fils és, cada dia més evident, la reducció de costos a l´hora d´adquirir 
i instal.lar aquests tipus de dispositius. 
Gràcies als recursos que ens ofereix una companyia especialitzada 
en comunicacions Wireless global, la casa Meraki, hem dissenyat 
una xarxa local de Telecomunicacions centrada en un municipi 
concret, la població de Vallirana. 
La facilitat d´instal.lació i gestió dels seus aparells que conformaran 
la xarxa, afegit al preu assequible d´aquests mateixos, ens permet 
demostrar, com era la nostra intenció inicial, que qualsevol societat, 
per molt petita que sigui, en el moment que s´ho proposi pot crear 
instruments i solucions digitals útils per a les comunicacions internes 
com per a la resta del món digitalitzat. 
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Paraules clau (màxim 10): 
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I) Preàmbul: 
 
 
▪ Estil de la memòria. 
 
Per a l´elaboració de la memòria del Projecte de Fi de Carrera hem tingut en 
consideració alguns aspectes a l´hora de redactar els continguts que passarem a 
comentar a continuació. 
 
Degut a la gran quantitat d´apartats i subapartats que contenen algunes parts de la 
memòria, i per tal de facilitar la seva lectura, hem decidit començar els temes més 
importants dels distints apartats del Projecte, sempre, en una pàgina nova podent quedar 
d´aquesta manera alguns espais sense escriure en algunes pàgines. 
 
Totes les imatges i gràfics que surten a la memòria són de la nostra creació o propietat i, 
en el cas contrari, són de lliure accés per part dels seus autors. 
 
L´estil i forma del text està basat en els estàndards de format de revista científica. Pel 
format en paper d´aquest Projecte s´ha seguit la recomanació de la impressió a doble 
cara. 
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II) Introducció: 
 

 
En l'actualitat ens trobem en un procés de transició gradual d'una societat industrial a la 
nova societat de la informació. Aquesta nova societat du amb si una transformació 
radical, amb canvis tecnològics, econòmics, socials i polítics: la globalització. 
 
La tecnologia digital ha suposat, en la darrera dècada i mitja, una revolució en molts 
sentits del món comercial i econòmic en que vivim. Nous aparells electrònics, noves 
aplicacions comercials d´aquests aparells i noves formes d´oci per a la població són amb 
gran part les grans novetats més visibles d´aquest nou món digital. Però també, aquesta 
revolució tecnològica i digital, ha implicat altres millores a la societat. No tot són 
productes pel consum de la població, també han aparegut noves aplicacions i noves 
idees basades amb sistemes digitals que faciliten la comunicació entre diferents 
col.lectius socials. Aquests nous recursos poden millorar els serveis que les 
administracions ofereixen als seus ciutadans i, per descomtat, revitalitzar la vida 
associativa de territoris menuts o apartats de les grans inversions tecnològiques. Al llarg 
del projecte anirem desgranant amb molt més de detall totes aquestes idees amb 
exemples reals i pràctics. 
  
Per una altra costat, els mitjans de comunicació locals també han sofert canvis en el seu 
funcionament, o directament, han produït nous formats de mitjans gràcies a la 
globalització de la tecnologia digital en els procesos productius. Ofereixen uns 
continguts exclusius d´una àrea geogràfica molt concreta, que acull un tipus 
d´informació complementària de la que ofereixen els mitjans generalistes. D´aquí que 
alguns teòrics de la comunicació facin servir, com podrem comprobar també al nostre 
estudi, l´apel.latiu de mitjans de proximitat. 
 
En aquest Projecte de Fi de Carrera analitzarem, en primer lloc, l´estat actual de les 
Telecomunicacions d´àmbit local centrant-nos a destacar aquelles iniciatives o projectes 
que ens semblin més innovadores i que apostin per acostar les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies de la comunicació a la població. 
 
Després de l´estudi a diferents nivells territorials i tecnològics de la situació i el 
desenvolupament de diferents sistemes telecomunicatius, acabarem el Projecte 
proposant i dissenyant una iniciativa local per dotar d´accés de comunicacions de banda 
ampla al municipi de Vallirana desplegant un pilot de xarxa wireless i oferint totes les 
possibilitats que la xarxa de Telecomunicacions local ens oferirà. 
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III). Marc Teòric: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum: 

 
 
En la primera part del Projecte descriurem, breument, tot un seguit de nous conceptes 
relacionats amb el nou món digital. Conceptes útils, tots ells, per poder anar 
desenvolupant els distints continguts d´aquest Projecte. 
 
Analitzarem l´estat actual del nivell de digitalització en les relacions i comunicacions, 
tan internes com externes, a diferents nivells territorials, donant un major pes al nostre 
entorn més pròxim. 
 
Per acabar aquesta part del Projecte, introduirem el concepte de Telecomunicacions 
integrals aplicades a àmbits locals. Explicarem els exemples tecnològicament més 
interessants d´arreu del món en aquest camp, i comprovarem les noves realitats que van 
apareixent, d´aquesta filosofia, a Catalunya. 
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1. El procés de digitalització en els sistemes de comunicació. 
 
1.1 Digitalització dels conceptes. 
 
1.1.a) La digitalització: 
 
La digitalització és un fenomen que afecta els processos de producció, edició i 
distribució de la informació. Els processos de digitalització han contribuït a variar les 
funcions dels professionals dels mitjans de comunicació. Amb l´impacte de les noves 
tecnologies, s´han transformat els espais laborals, així com les competències dels 
treballadors i la qualitat productiva. Però aclarim què entenem per digitalització. Es 
tracta d´un procés que es caracteritza per l´aparició de: 
 

• Suports textuals basats en el codi binari (la qual cosa permet, a diferència dels 
suports tradicionals, infinites manipulacions i reproduccions del text sense sofrir 
pèrdues d´informació). 

 
• Dispositius de producció i distribució de la informació basats en el codi binari 

(publicació assistida per ordinador, edició no lineal de vídeo, etc.). 
 
• Intercanvis d´informació a través de xarxes basades en la transmissió per 

paquets de dades (base conceptual i tecnològica d´internet). 
 
• Noves formes d´organització de la producció (empresa-xarxa) i noves lògiques 

de creació i transmissió de la informació (xarxa punt a punt, codi font obert, 
etc.). 

 
• Convergències de llenguatges, mitjans i empreses. 

 
La realitat quotidiana del treballador de la informació ha canviat profundament des de 
l’entrada en els mitjans de les tecnologies digitals a mitjan anys vuitanta. El món de la 
comunicació ha estat un dels primers a experimentar els embats de la revolució digital: 
En general, es poden identificar dos grans moments de transformació: 
 

• A mitjans els anys vuitanta, amb la introducció de l’ordinador en la redacció i, a 
continuació, amb el disseny de xarxes internes per produir i accelerar la cadena 
productiva. 

 
• A mitjans els anys noranta, amb la introducció d’internet en els llocs de treball. 

 
Ambdós processos de digitalització van introduir transformacions diferents en les 
rutines productives de les redaccions. La difusió de la telefonia mòbil a la fi dels noranta 
s’afegeix als processos de digitalització, ja que es va convertir també en un factor 
decisiu en la transformació de les rutines professionals. 
 
En el darrer decenni, la difusió de nous mitjans (com les edicions en línia dels diaris) i 
renovades formes de producció i consum informatiu (com els blocs o quaderns de 
bitàcora digitals) han acabat de transformar definitivament el camp laboral del 
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periodista format en la cultura de la màquina d’escriure i el teletip. Avui, al periodista se 
li exigeixen nous coneixements tècnics per a la producció de la informació. 
 
La digitalització dels mitjans ha activat una sèrie de subprocessos que afecten 
directament la força de treball. S´analitzaran alguns dels conceptes clau d’aquesta 
transformació: la convergència, la multimedialitat i la polivalència 
 
1.1.b) La polivalència: 
 
Amb l’arribada de les tecnologies digitals a les redaccions, els periodistes s’han vist 
obligats a assumir noves tasques i a aprendre a produir simultàniament informacions per 
a diferents mitjans i llenguatges. 
 
Hi ha formes diferents de viure la polivalència del periodista. En els mitjans petits 
d´àmbit local aquest professional sempre ha estat polivalent. El periodista dels nous 
mitjans en línia també assumeix aquesta polivalència de manera natural. Però en els 
mitjans tradicionals de grans dimensions aquest procés encara està obert i sovint resulta 
conflictiu perquè, entre altres qüestions, el periodista acumula més i més funcions. 
 
 
1.1.c) La convergència: 
 
En els últims anys s’ha produït una confluència gradual dels diferents mitjans i 
llenguatges de la comunicació. A aquest fenomen, denominat “multimedialitat” a mitjan 
anys noranta, se’l coneix avui com a “convergència” i assumeix noves connotacions. 
 
Amb la digitalització, les fronteres entre els mitjans es tornen difuses. Les diferents 
plataformes, més que competir entre elles, tendeixen a complementar-se. Qualsevol 
mitjà ha de tenir ja presència informativa al World Wide Web o crear divisions que 
produeixin continguts en diferents llenguatges i formats. Pel que fa als continguts, 
excepte l´aparició de les infografies interactives en els mitjans digitals, els continguts 
per a canals mòbils, com els SMS, la digitalització encara no ha generat tots els nous 
productes o formats que s´esperaven.  
 
La tecnologia facilita i accelera el treball, això sí. A més, permet crear o consolidar 
comunitats de consumidors. Però, essencialment, els continguts interactius encara han 
de ser desenvolupats. En altres paraules, s´empra la tecnologia digital per produir, 
sobretot, el mateix producte de sempre.  
 
La convergència multimèdia implica quatre dimensions: 
 

• Empresarial: multiplicació de mitjans dintre d’un mateix grup de comunicació. 
 
• Tecnològica: internet ha propiciat noves formes de fer i difondre la informació 

(diaris en línia, blocs, etc.), permetent així a una ràpida evolució interna en la 
tecnologia de les redaccions i en els processos de producció. 

 
• Professional: la figura del periodista multimèdia admet dues interpretacions: el 

periodista multiàrea (PA) i el periodista multiplataforma (PM). El PA assumeix 
múltiples tasques –redacció, fotografia, edició, etc.– que abans eren realitzades 
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per diversos professionals. En el cas dels PM, un mateix professional elabora i 
difon les seves informacions a través de diversos canals, tot ajustant les seves 
produccions a les característiques de cada mitjà. 

 
 

 
• Comunicativa: la revolució digital ha plantejat el repte de crear una nova 

retòrica periodística multimèdia. Si bé el text escrit continua sent l’element 
protagonista en els mitjans digitals, cada vegada s’aprecia una major proliferació 
d’imatges estàtiques, animacions, àudio i vídeo. Tot plegat se suma a la capacitat 
de l’audiència per enviar informació de la mateixa manera que la rep (Pavlik, 
2001), cosa que incrementa la capacitat de comunicació dels públics i amplia els 
formats possibles. 

 
El grau d’evolució d’aquestes quatre dimensions no és uniforme. Certes dimensions en 
particular, com ara l’empresarial i la tecnològica, compten amb un grau de 
desenvolupament avançat perquè, amb un parell de dècades de vida, van ser les 
primeres a iniciar-se i, també, perquè han estat en elles on més s’ha invertit. En canvi, la 
dimensió professional i, molt especialment, la comunicativa, amb tot just dos o tres anys 
de desenvolupament efectiu en el cas d’aquesta última, es troben encara en un estadi 
embrionari. 
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1.2 Els nous perfils professionals 
 
En aquest capítol, s’identifiquen i analitzen les principals tendències que afecten els 
perfils professionals a partir de la proliferació de les tecnologies digitals en els 
processos de producció informativa. Es tracta d’identificar, d’una banda, la desaparició 
de velles figures professionals. Per una altra part, la investigació té entre els seus 
objectius el reconeixement dels nous perfils que han emergit en els mitjans catalans. 
Entre aquests dos extrems es troben els perfils tradicionals que han “sobreviscut” als 
processos de digitalització, tot i que, com es veurà més endavant, no han resultat 
indemnes als seus efectes. Els canvis no es limiten a la tecnologia, a les figures 
professionals o a les rutines productives: la mateixa concepció de la labor periodística es 
veu afectada. 
 
S’ha de destacar que els processos esmentats es troben en ple desenvolupament: la 
digitalització de la producció informativa és un procés encara en curs i les seves 
conseqüències tot just s’estan verificant. El fet d’estudiar un procés mentre es 
desenvolupa té els seus riscos i confereix un carácter hipotètic o, si més no, conjuntural 
a moltes de les conclusions. De totes maneres, aquest primer mapa és necessari i, com 
s’ha vist en el marc teòric, els estudis de comunicació ofereixen una sèrie d’instruments 
conceptuals i metodològics prou avançats per interpretar la transformació que estan 
vivint els mitjans. 
 
Una dada complementària seria la següent: tots els perfils professionals que apareixen a 
les pàgines que segueixen –tant els nous com els que estan desapareixent o 
transformantse– adopten en cada mitjà noms diferents i assumeixen competències ben 
variades. Com ja s’ha indicat abans, a Catalunya hi ha empreses de televisió (públiques 
i privades) totalment digitalitzades (pel que fa a la tecnologia, als perfils professionals i 
als processos de producció), mentre que altres tot just estan iniciant aquest procés. El 
mateix es pot dir de les ràdios o de les agències de notícies. En aquest context, pot 
succeir que un vell perfil sobrevisqui en un mitjà i hagi desaparegut en un altre o que 
una nova figura estigui consolidada en una realitat mentre que, en una altra de similar, 
no se’n plantegi l’adopció en absolut. 
 
Finalment, s’ha d’indicar que les transformacions tecnològiques, a més d’acabar amb 
algunes professions, també en creen de noves. A més, modifiquen moltes de les 
pràctiques i rutines de producció. Igualment, els vincles entre professionals es 
transformen. 
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1.2.a) Perfils professionals que ha desaparegut. 
 
Qualsevol nova tecnologia sempre altera l’espectre de professions que hi estan 
vinculades. Algunes figures professionals tradicionals estan en vies d’extinció. En certes 
ocasions, les tasques d’aquests professionals han estat assumides per altres figures, però 
també es possible que la nova dinàmica productiva comporti la desaparició d’alguns 
processos o tasques. Per exemple, en moltes emissores radiofòniques, el periodista es fa 
càrrec de l’edició de l’àudio, una tasca que abans corresponia a un professional amb un 
perfil determinat. Pel que fa a les tasques que desapareixen, en els mitjans escrits, les 
funcions del fotomecànic ja gairebé no són necessàries. Aquesta investigació abasta els 
mitjans digitals i audiovisuals (i no incorpora la premsa).  
 
La desaparició de perfils professionals afecta tant els mitjans petits com els grans, bé 
siguin públics o privats. En aquest primer cas, el fenomen és més evident per 
l’existència d’un detallat catàleg de professions definides en els convenis laborals. No 
obstant això, hi ha altres percepcions diferents d’aquest procés i es prefereix evitar el 
concepte de “desaparició”. Hi ha llocs de treball que no desapareixen, sinó que són 
desplaçats a altres àrees. No hi ha hagut tant una reducció de personal com un canvi de 
peces i de funcions d’aquestes peces. Hi ha hagut un canvi en el perfil del personal. Per 
exemple, en algunes empreses concretes, s´ha passat a tenir menys personal tècnic 
d’emissions, però en canvi hi apareix més personal especialitzat en la gestió de tot el 
sistema informàtic. 
 
▪ Agències. 
 
En una delegació d’una agència de notícies estatal s’ha detectat la desaparició del 
secretari de redacció. La denominació, segurament, no era la millor, però en aquesta 
ocasió no interessa discutir com era identificada, sinó què feia aquest professional. La 
figura professional en qüestió era una mena de gestor de la informació. Aquesta figura 
ha desaparegut perquè la seva tasca ha canviat, bàsicament perquè fa deu anys el fax era 
l’element que rebia tots els comunicats a l’agència”, recorda un dels caps de l’empresa. 
 

Actualment, gràcies al correu electrònic, intranet i els sistemes col·laboratius, la 
informació circula de manera reticular i no necessita d’un gestor centralitzat. O sigui, 
que la comunicació reticular ha acabat amb aquestes figures i ha incorporat al perfil del 
periodista convencional la funció de gestió de la informació. En un entorn digitalitzat, la 
missió del professional de la informació és cada vegada més la d’un gestor de dades que 
no pas la d’un simple redactor. 
 
▪ Ràdio. 
 
L’extinció de perfils professionals es complementa amb una mutació de les funcions del 
periodista. En les grans emissores radiofòniques, algunes figures han desaparegut i les 
seves tasques s’han anat sumant a les del periodista. Per exemple, les atribucions del 
muntador musical han estat absorbides progressivament pel redactor o el locutor. 
 
El documentalista o arxiver era una altra figura tradicional en les grans estructures 
productives, tant en el món de la premsa com en els mitjans audiovisuals. S’encarregava 
d’arxivar, gestionar i recuperar la informació produïda pel mitjà o per altres fonts que 
resultessin útils per a la feina dels redactors. 
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El desenvolupament de potents sistemes informàtics d’arxiu i els nous formats en aquest 
terreny, com la sindicació de continguts o els motors de recerca, estan posant en perill 
aquesta figura. El documentalista, en tot cas, ha participat en la creació del sistema, en 
col·laboració amb el programador. Però tendeix a desaparèixer com a figura 
independent, autònoma, durant el procés productiu. 
 
▪ Televisió. 
 
Pel que fa a l’univers de la producció televisiva, s’ha constatat que, en alguns mitjans, 
han desaparegut els operadors d’imatge (OPI) i els muntadors. L’edició dels plans amb 
sistemes analògics ha estat reemplaçat pels dispositius digitals d’edició no lineal. 
Aquest canvi tecnològic ha repercutit en els perfils professionals encarregats de 
manipular els continguts, ja que la tasca d’editar està sent progressivament assumida 
pels mateixos periodistes. 
 
Si el redactor es responsabilitza del treball d’edició, la figura de l’OPI anirà 
desapareixent progressivament. Una altra possibilitat és que adopti noves funcions, per 
exemple, la gestió d’imatges dintre del sistema informàtic, o, com passa a l’empresa 
pública de televisió catalana, que es cuidi del retoc final de la peça editada pel 
periodista. 
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1.2.b) Perfils professionals que es mantenen i/o transformen. 
 
Les transformacions tecnològiques fan entrar en tensió tot l’aparell productiu. Al costat 
de les professions que desapareixen i de les noves que van sorgint, la major part dels 
perfils continuen en actiu, però estan sotmesos a canvis en les seves competències. Una 
de les característiques del nou periodista polivalent seria la d’anar sempre acompanyat 
de la seva màquina fotogràfica digital. Tanmateix, això no implica necessàriament que 
desaparegui el fotògraf. Per a certs tipus d’esdeveniments, especialment rellevants o 
amb unes condicions particulars d’il·luminació, els sabers tècnics del fotògraf 
professional continuen sent insubstituïbles. 
 
▪ Ràdio. 
 
Les transformacions tecnològiques han disminuït el pes d’alguns perfils en el procés 
productiu i, en canvi, han incrementat el d’uns altres. L’altra tendència transversal en el 
sistema mediàtic català, que resulta fonamental per a aquesta investigació, és la 
confluència de noves competències en el periodista o redactor. En les emissores de 
grans dimensions, les figures del locutor o del comentarista continuen ocupant un espai 
central en el dispositiu productiu. Però les seves funcions, tal com succeeix des de 
sempre en els petits mitjans, es contaminen amb les del redactor. 
 
Les transformacions en les missions del periodista el converteixen en un periodista 
polivalent, com ja veurem més endavant. El periodista ha de adquirir capacitats per 
poder captar el só fora de l´emissora, tractar, editar i manipular digitalment aquest so i, 
com a final, construir la peça i enregistrar-la sense la necessitat de l´ajuda de cap tècnic 
o similar. 
 
Abans s’ha fet referència al tècnic d’emissions, una figura que tendeix a desaparèixer en 
les produccions radiofòniques rutinàries. Però aquest perfil sobreviu adaptat a les 
tecnologies digitals en les produccions més complexes. 
 
Entre els perfils tradicionals que adquireixen noves atribucions cal tenir en compte el 
gestor de continguts. El gestor de continguts dóna suport a la resta de treballadors en 
tots els processos de formació, gestiona els continguts que produeixen els altres, arxiva 
el que fan, recupera aquests continguts i els classifica. I, a l’inrevés, subministra els 
continguts arxivats. 
 
Hi ha un rol que ha guanyat pes, que és el del productor, una persona que està integrada 
en l’equip del programa, que està integrada en la redacció i en la producció del 
programa, que està fora del locutori i que és el que serveix, en un moment donat, per 
gestionar les trucades de fora, fer les consultes que calgui per internet, per gestionar les 
línies amb altres emissores.  
 
A manera de síntesi es pot dir que a la ràdio es percep una forta remodelació d’alguns 
perfils tradicionals i, com en altres mitjans, una confluència de noves competències en 
el periodista. 
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▪ Televisió. 
 
Caldria insistir que, en les empreses televisives, la figura del muntador s’està extingint. 
Quan aconsegueix sobreviure, s’ocupa del control final del producte audiovisual editat 
pels periodistes. Però el panorama no és gaire homogeni, atès que cada unitat de 
producció adopta formes ben diferenciades.  
 
Pel que fa al càmera, en general, les grans empreses han apostat pels equips d’ENG, 
parelles formades per dos professionals que s’alternen en la funció de periodista o 
càmera per torns. Amb tot, hi ha cadenes que no han adoptat aquest model. En algunes 
realitats el càmera encara manté la seva especificitat i treballa al costat del periodista. 
Les grans empreses públiques continuen amb la conformació tradicional de l’equip de 
treball. 
 
Fins i tot el paper del decorador s’ha vist redimensionat i transformat. Ara, les figures 
que s’encarregaven de dissenyar i construir l’espai des d’on es transmetia la informació 
s’han reconvertit a decoradors virtuals. Amb un ordinador i uns programes informàtics 
dissenyen els decorats. Hi ha decorats semifísics i decorats purament virtuals. 
 
Les grans unitats productives sempre han comptat amb sistemes informàtics per a la 
gestió administrativa, l’arxiu i la recuperació d’informació, comunicació interna, etc. El 
programador era, en aquest context, una figura altament especialitzada que 
pràcticament no tenia contacte amb la rutina productiva del periodista. Tanmateix, els 
processos de digitalització han canviat aquesta situació. La programació ha deixat de ser 
una activitat purament tècnica per a integrar-se en l’activitat comunicativa. En aquest 
moviment, de la tècnica a la comunicació, el programador ha hagut d’incorporar nous 
sabers, per exemple, tot un seguit de competències relatives a les xarxes de 
comunicació. 
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1.2.c) Nous perfils professionals. 
 
Les transformacions tecnològiques i la proliferació de mitjans i plataformes estan 
generant nous per fils professionals. De tota manera, s’ha de considerar que tots aquests 
processos són complexos i que encara estan en curs, ja que l’ecosistema mediàtic és 
lluny d’haver arribat a un equilibri. L’aparició constant de noves tecnologies, 
dispositius, plataformes i experiències informatives fa difícil que aquests nous perfils 
s’estabilitzin a curt termini. 
 
Molts canvis es presenten, sobretot en els mitjans de dimensions reduïdes, amb la forma 
de noves competències per al perfil del periodista. En les grans unitats productives, on 
els recursos són majors i les tasques més variades, poden fusionar-se amb l’informador 
o bé adoptar la forma d’un perfil autònom. 
 
▪ Ràdio. 
 
En aquest mitjà, més enllà de la tendència compartida amb altres mitjans sobre la 
polivalència del periodista, pràcticament no s’han detectat nous perfils professionals. 
Per contra, com ja s’ha comentat en la secció anterior, convindria parlar de “reciclatge” 
o “potenciació” de figures tradicionals. 
 
Un cas apart és quan parlem de la ràdio digital, el DAB. La nova ràdio necessitarà una 
sèrie de nous professionals que reuneixin unes qualitats que no eren necessàries en la 
producció de la ràdio analògica. 
 
Més endavant ampliarem aquest contingut a l´analitzar les característiques de la ràdio 
digital. Des d´un punt de vista més concret i detallat explicarem totes les modificacions 
que la nova ràdio implica als diferents perfils professionals existents. 
 
▪ Televisió. 
 
En la televisió, al contrari de la ràdio, i especialment en les grans empreses, proliferen 
els nous perfils. En aquest mitjà hi ha una figura que ha anat guanyant espai en els 
últims anys: és el superusuari, que també rep la denominació, en altres empreses, de 
gestor de continguts televisius o gestor de mitjans (media manager). Es tracta d’un 
professional que controla la informació en el moment en què s’integra al sistema de 
gestió digitalitzat. El gestor tècnic del sistema (system manager) és una altra figura 
d’aparició recent present en les grans unitats productives audiovisuals. 
 
A la llarga, aquesta tasca l´haurien de fer informàtics o gent molt més vinculada, no a la 
carrera de periodisme, sinó a un altre vessant, un híbrid entre comunicació i informàtica. 
Una figura similar a les anteriors és la del cap de producció. Quan els mitjans es 
digitalitzen, sorgeixen figures encarregades de controlar els fluxos interns i el material 
arxivat en el servidor. 
 
En gairebé tots els grans mitjans televisius s’han creat noves figures per coordinar i 
gestionar un procés productiu en què els aspectes tecnològics són fonamentals. En el cas 
de la televisió pública catalana, hi ha un responsable de la digitalització d’informatius, 
que fa la funció de nexe entre els enginyers i els periodistes per maximitzar l’ús del 
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programari i les TIC. A més, organitza cursos per a la redacció i treballa en la formació 
i adaptació dels periodistes. 
 
▪ Mitjans en línia. 
 
Com en la televisió, en els mitjans en línia hi ha moltes noves figures professionals. Des 
del moment que els mitjans tradicionals estan obligats a tenir presència en la World 
Wide Web, han d’organitzar el procés de transferència d’informació des del canal de 
difusió a la pantalla interactiva. En gairebé tots els mitjans amb una versió electrònica 
s’ha creat la figura del responsable de lloc web que s’encarrega de coordinar i gestionar 
aquesta transferència de continguts i de mantenir actualitzat el web. 
 
Tant els departaments que transfereixen dades d’un mitjà tradicional al web, com les 
redaccions dels diaris en línia que generen les seves pròpies notícies solen integrar en un 
petit grup periodistes, grafistes i programadors. Doncs bé, en aquestes unitats, el 
periodista presenta un perfil polivalent; el grafista, com el periodista, inclou entre les 
seves competències coneixements bàsics de programació, i el programador s’ocupa de 
l’arquitectura i la gestió del sistema informàtic des del qual es difonen els continguts. 
 
La figura del grafista-programador, un perfil híbrid que integra les competències del 
dissenyador gràfic i del programador, s’està obrint pas en les noves estructures nascudes 
a partir de la digitalització. És cert que encara resulta prematur considerar-la un nou 
perfil, però no és pot descartar que, amb el temps, vagi guanyant autonomia. 
 
En parlar del perfil del dissenyador gràfic, no es pot deixar de banda la figura de 
l’infografista, un professional que ja està consolidat en els mitjans impresos i que ha 
anat guanyant espai i assumint noves competències en els mitjans en línia. El seu perfil 
és lleugerament diferent del del dissenyador gràfic amb coneixements de programació 
que s’acaba d’analitzar, ja que no s’encarrega de crear interfícies, sinó que sobretot 
treballa amb continguts multimèdia (per exemple, utilitzant instruments per crear 
animacions interactives). 
 
El món de la comunicació ha anat adoptant formes de treball provinents del món del 
disseny i de la informàtica, com per exemple el treball per projectes. La necessitat de 
renovar permanentment l’oferta de productes i la búsqueda de nous formats ha generat 
la figura del cap de projecte, un perfil a mig camí entre el director i el productor. 
Aquesta figura, present en les empreses d’alt perfil tecnològic en les quals s’estan 
experimentant formes de comunicació innovadores contínuament, té una visió 
estratègica dels nous productes i articula coneixements transversals que li permeten 
dissenyar i coordinar equips de treball multidisciplinaris. 
 
Com és evident, els nous perfils en els mitjans informatius varien segons l’empresa i les 
seves dimensions. En les petites unitats, les tasques que realitzaven les figures 
extingides són assumides, en gran mesura, pel periodista polivalent. Un aspecte 
interessant que va sorgir durant la investigació és el següent: en els grans mitjans, i fins 
i tot en alguns mitjans tradicionals de reduïdes dimensions (ràdios comarcals, petites 
agències de notícies, etc.), la polivalència està generant una situació poc clara, 
caracteritzada per la confusió entre perfils i tasques. En canvi, en els nous mitjans en 
línia (diaris electrónics), els perfils estan ben definits: periodista multimèdia, grafista i 
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programador. Cadascun d’ells té coneixements bàsics del camp del veí, tanmateix els 
perfils es distingeixen clarament. 
 
Com es pot comprovar, les figures més afectades per la digitalització (i també els nous 
perfils) es troben en la fase de producció i en l’etapa de postproducció: editors, 
muntadors, etc. Els següents quadres ho sintetitcen tot plegat: 
 
 
 
Ràdio  TV Agències Mitjans en línia 
Teletipista Teletipista Teletipista - 
Documentalista/ 
Arxivista 

Documentalista/ 
Arxivista 

Documentalista/ 
Arxivista 

- 

Muntador musical Operaciód´imatge/ 
Muntadors 

Secretari de redacció - 

Encarregat de la 
discateca/ Fonoteca 

  - 

Coordinador musical   - 
Taula 1. Perfils professionals que han desaparegut. 

 
 
 
 
 
Ràdio TV Agències Mitjans en línia 
Redactor/ peridista Redactor/ periodista Redactor/ periodista - 
Tècnic d´emissions Locutor/ comentarista  - 
Gestor de continguts Muntador  - 
Editor de programes Càmera  - 
Productor Decorador  - 
 Programador  - 
 Infògraf  - 

Taula 2. Perfils professionals que es mantenen i transformen. 
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Ràdio TV Agències Mitjans en línia 
Periodista polivalent Periodista polivalent Periodista polivalent Periodista polivalent 
Responsable de lloc 
web 

Responsable de lloc 
web 

Responsable de lloc 
web  

Programador 

Responsable de nous 
formats 

Cap de producció  Gràfic 

 Media browser  Gràfic/ Programador 
 Superusuari  Infògraf 
 Gestor de continguts/ 

Media manager 
 Dissenyador 

interactiu 
 Gestor tècnic de 

sistema/ System 
manager 

 Arquitecte de la 
informaciói 

 Responsable 
digitalització 
informatius 

 Director de continguts 

   Gestor de comentaris 
   Editor de llocs i 

pàgines web 
Taula 3. Nous perfils professionals. 
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1.2.d) Cap a un periodista polivalent. 
 
Entre les figures professionals més intensament afectades per la introducció de 
tecnologies digitals, el periodista ocupa un lloc central. El procés que més destaca és 
l’assumpció per part del periodista de funcions que abans realitzaven altres 
professionals. 
 
Un dels conceptes centrals d’aquest procés és la “polivalència”. Abans d’entrar en 
aquest tema, s’ha d’assenyalar que també en aquest camp la situació no és homogènia. 
El periodista dels mitjans més petits sempre ha estat polivalent: el mateix professional 
estava obligat a produir notícies per a diferents seccions, i/o mitjans. Ara, en els grans 
mitjans, on els perfils i la divisió del treball estaven diferenciats, la situació tampoc és 
única. Encara hi ha grans cadenes de televisió públiques en què els equips de treball els 
continuen integrant els mateixos professionals de l’era predigital. 
 
A mesura que el periodista es digitalitza i es torna polivalent, va assumint noves 
funcions. Amb el mateix moviment, el professional que desenvolupava abans aquestes 
funcions, tendeix a desaparèixer. O a reciclar-se en altres tasques. El procés provoca que 
avui hi hagi, proporcionalment, més periodistes (polivalents) que abans. 
 
L’adquisició de les noves competències que duen a la polivalència no és un procés 
simple ni ràpid. El periodista sol anar acumulant funcions lentament. Tanmateix, hi ha 
empreses més noves, com els diaris en línia, en què el procés avança de manera més 
natural i accelerada. 
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▪ Mapa de competències. 
 
Com s’ha indicat en reiterades ocasions, el perfil del periodista polivalent apareix en els 
mitjans digitals, en algunes grans empreses, en firmes de recent creació i, des de fa 
molts anys, en mitjans de petites dimensions. La taula següent és un resum de les 
competències del periodista polivalent que han sorgit. 
 

 
 

 Agències Ràdio  TV En línia 
ÀUDIO     
Redacció guions  *   
Edició musical  * *  
Gravació i edició 
àudio 

* *  * 

Locució  *   
GRÀFICA     
Fer infografies    * 
Modificar infografies    * 
FOTOGRAFIA     
Fer fotos  *   * 
Retocar fotos *   * 
VÍDEO     
Redacció guions   *  
Gravació i edició 
vídeo 

*  * * 

Locució   *  
SOFTWARE I 
PROGRAMACIÓ 

    

Ofimàtica * * * * 
Photoshop *   * 
CoolEdit (o similar)   *  
FinalCut (o similar)  *   
Dreamweaver    * 
Flash    * 
HTML    * 

Taula 4. Mapa de competències professionals. 
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1.2.e) Transformacions estructurals en els mitjans. 
 
La digitalització no afecta únicament els periodistes i les seves rutines: tota l’estructura 
institucional viu, en major o menor mesura, les conseqüències d’aquest procés de matriu 
tecnològica. La digitalització genera hibridacions i intercanvis en els mitjans (suports) i 
en els gèneres, donant lloc així a nous formats. A més, la discussió sobre la qualitat dels 
continguts és la conseqüència directa de la polivalència analitzada en els capítols 
anteriors. 
 
▪ Els nous mitjans: La recerca de noves identitats. 
 
Amb la digitalització, la majoria de les fronteres entre els mitjans es tornen difuses. De 
manera que els mitjans, com a suports de la informació, més que competir entre ells, 
tendeixen a complementar-se. Una televisió pot emetre per internet i, al mateix temps, 
aprofitar aquesta plataforma per a usos molt diversos: per difondre la seva programació, 
per obrir canals de comunicació amb els seus usuaris, etc. 
 
La World Wide Web requereix i promou una nova forma específica d’escriure. Una peça 
concebuda per a la televisió convencional no funciona igual per a la Televisió Digital 
Terrestre (TDT) o per a un lloc web. Tot i això, els professionals tenen present que els 
nous mitjans permeten “editar permanentment. A més, els mitjans de paper s’assemblen 
cada vegada més als mitjans audiovisuals”. 
 
Pel que fa a la identitat, hi ha qui es refereix a una “reconversió”: dels periòdics en 
paper als diaris digitals. O, en el cas dels canals de ràdio i les cadenes de televisió, de 
l’adaptació dels seus propis continguts a el Web (sense saber amb seguretat quina forma 
ha d’adoptar aquesta versió en línia). Però també hi ha professionals que es plantegen la 
manera de tractar la informació, per exemple, si publiquen peces informatives abans a 
Internet que en paper o si les hi pengen després de ser emeses per la ràdio o la televisió. 
 
La preocupació també consisteix a trobar “una major sinergia entre la xarxa i la ràdio”, 
el web propicia un tracte més proper i continuat amb el receptor. Aquest mitjà empra un 
llenguatge molt senzill, “molt pròxim, amb moltes metàfores, amb moltes imatges”. 
Nombrosos professionals creuen que, a través de el Web, es pot arribar a altres públics 
que no són els tradicionals, una audiència que s’acabaria segmentant. 
 
La millor manera de combinar imatges, sons, textos i aplicacions interactives encara 
mostren certes llacunes. La configuració de nous productes que puguin ser consumits 
eficaçment corre en paral·lel a la recerca de la identitat del mitjà. La tecnologia ha 
igualat els mitjans, atès que els petits tenen gairebé els mateixos recursos que els grans. 
A més, en el passat, la tecnologia digital va ser patrimoni dels grans mitjans, però avui, 
com a conseqüència del seu abaratiment, qualsevol empresa pot accedir-hi en igualtat de 
condicions. 
 
Alguns dels professionalss estan vivint l’experiència de fusionar mitjans per crear 
“macromitjans”. Uns altres consideren que aquesta unió encara trigarà. Aquesta és una 
dinàmica pròpia de la conjuntura actual: Moltes empreses, si ara fos el seu dia de 
naixament, amb molta seguretat, la gran majoria d´elles ja s´haurien creat fusionades. 
En aquest aspecte, l’assumpte de la reducció del personal és inevitable. Per a molts, 
l’arribada de la tecnologia digital a les redaccions ha fet que disminueixi la quantitat de 



 

 

 27 

persones que hi treballen. A més, s’han reduït els equips i s’han allargat les jornades 
laborals. 
 
1.2.f) Els nous productes i estils: 
 
▪ Agències: 
 
Un exemple de nou producte originat en els mitjans tradicionals gràcies a la introducció 
de les tecnologies digitals és l’Agenda Digital Mundial, creada per la major agència de 
notícies espanyola. 
 
Es tracta d’un projecte que va néixer en 2005, a partir d’un material elaborat per a ús 
intern de la redacció que va acabar passant a oferir-se als abonats. És un servei d’alertes 
amb el qual s’informa d’actes, fires, esdeveniments, etc. que se celebren en qualsevol 
lloc del món. 
 
No obstant això, la gran preocupació és dur endavant les tasques quotidianes, el dia a 
dia de la informació. Entre els fets diferencials en els nous productes digitals, caldria 
subratllar l’interès per presentar informació específica, per donar el que no donen els 
altres mitjans, precisament perquè aquest és el forat. 
 
▪ Ràdio: 
 
Hi ha una opinió bastant estesa: aquest mitjà és molt particular. No obstant, sí que hi ha 
emissores amb departaments de nous formats o amb àrees de continguts que estudien si 
seria factible desenvolupar noves experiències a partir de la convergència tecnològica i 
de la introducció de les tecnologies digitals. 
 
L´ús i la utilització de les noves tecnologies no ha evolucionat com s´esperava. El profit 
que es podria treure mitjançant nous continguts i nous formats no s´està produint, tot el 
contrari, hi ha un clar estancament de producció de noves idees pels nous formats de 
ràdio. De fet, avui dia s´estan produint productes pràcticament iguals als de fa 50 anys. 
 
El que és molt clar per a alguns professionals del sector radiofònic, i també per als 
treballadors i responsables de les agències de notícies, és que el públic està força 
segmentat. Aquesta audiència, a més, té la capacitat de participar en l’elecció dels 
continguts. La intervenció dels usuaris de la ràdio per internet s’expressa mitjançant 
missatges de mòbil, xats, correus electrònics, que dinamitzen la programació. 
 
Al seu parer, el marge de maniobra creativa que ha propiciat la digitalització és escàs. 
“Semblaria que ara queden menys coses per crear, els productes estan ara molt més 
testats”, resol. 
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▪ Televisió: 
 
Recuperen la idea de la “televisió a la carta”, que no necessàriament ha de seguir el 
model que pregona la TDT. La novetat en aquest aspecte seria que ja no es tractaria de 
continguts per als aparells tradicionals, sinó que es vehicularien a través de les noves 
plataformes: telèfons mòbils, internet, dispositius portàtils, etc. Empreses com CCRTV 
Interactiva aposten per crear nous continguts i adequar-los a cada canal de difusió, 
combinant els mitjans tradicionals (ràdio, televisió) amb les noves plataformes. 
 
L’ús creixent de petites càmeres, idònies per propiciar un nou estil de presentació 
d’imatges (tot i que també poden ser producte de la moda). En qualsevol cas, la 
miniaturització dels equips i la major comoditat en la seva manipulació ha fomentat un 
estil en què la càmera es mou d’una manera més informal. Així, es creen nous “plans-
seqüència” que no són tan estàtics. Aquest estil, seria “més fresc” per fer seguiments de 
persones, objectes, perquè els mitjans de gravació són mes maniobrables. Les reduïdes 
dimensions de les càmeres permeten entrar a llocs als quals abans resultava molt difícil 
accedir. 
 
▪ Mitjans en línia: 
 
De totes les empreses, la CCRTV Interactiva és la companyia que més ha innovat en la 
creació de formats per als nous mitjans. Els seus productes inclouen des de receptes de 
cuina en format SMS fins a portals de suport a les transmissions televisives i 
radiofòniques. Per aquesta raó, s’ha situat a l’avantguarda en la generació de noves 
formes d’informació. 
 
Els petits mitjans en línia, en una altra escala, és clar, també busquen experimentar amb 
altres maneres de dur la informació al lector.La dinàmica de renovació constant porta 
els professionals més inquiets a estar sempre al dia en aplicacions tecnològiques per fer-
les servir en benefici del lector. A mesura que van apareixent nous formats: blocs, RSS, 
FITS... no solament eines per treballar, sinó instruments de cara al públic, per millorar 
el producte que es dona al lector. 
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1.3 El desenvolupament tecnològic de les telecomunicacions. Exemples del 
canvi digital. 
 
La interactivitat i la digitalització dels continguts han creat noves necessitats i 
possibilitats en totes les facetes de la comunicació. 
 
1.3.a) Del vídeo comunitari a la televisió per cable. 
 
El vídeo comunitari va ser un fenomen de gran desenvolupament, el qual es va 
considerar, en ocasions, una forma rudimentària de televisió per cable. Encara que mes 
bé hauria de parlar-se de teledistribució, ja que la majoria no neixen amb la vocació de 
ser creadors de la seva pròpia producció audiovisual. 
 
El contingut local sempre ha tingut l'interès d'un públic molt concret al que li ha agradat 
versi reflectit en la televisió. El vídeo comunitari sorgeix així, com una manera de donar 
reflex al local unida a les facilitats que va brindar la tècnica, com la trobada del cable 
amb formes simplificades de televisió. 
 
El vídeo comunitari neix normalment al marge de la llei, cobrant als abonats i no pagant 
drets d'emissió. Andalusia sempre va ser una zona molt fructífera en aquest fenomen, 
s'ha desenvolupat com resposta a la necessitat d'omplir el temps d'oci de forma barata 
per a la gent amb pocs recursos econòmics. 
 
La televisió per cable suposa una nova forma de fer televisió. Sorgeix a Canadà en l'any 
1970 i passa a Estats Units on es desenvolupa com la principal via d'accedir a la 
televisió. A Espanya, les primeres xarxes de televisió per cable van aparèixer a principis 
dels anys 80, especialment en la modalitat coneguda com vídeo comunitari, on en un 
edifici o grup d'edificis s'enviava a través del sistema d'antena col·lectiva de televisió el 
senyal d'un reproductor de vídeo mitjançant el qual el "administrador del sistema" 
passava pel·lícules a canvi d'un cànon. 
 
En el procés de liberalització del mercat espanyol de les telecomunicacions, es va 
adjudicar el permís per a la prestació d'aquest servei a Telefònica Cable, de manera 
automàtica, i en tot el país (però amb una moratòria inicial), i es van treure a concurs 
llicències addicionals perquè altres empreses competissin amb el ex-monopoli. Aquesta 
forma d'obertura del mercat va dur que algunes demarcacions de gran interès (com 
Madrid o Barcelona) fossin durament disputades entre empreses mentre que unes altres 
van quedar desertes. 
 
Però en canvi, en el vídeo comunitari, cada propietari contracta amb les companyies de 
serveis els diferents canals que després redistribuirà. També un vídeo comunitari pot 
ser, sense anar més lluny, una sèrie de canals que els propietaris d'una comunitat tenen 
en comuna perquè en el seu terrat han posat una antena parabòlica i tots els inquilins 
d'aquest bloc de cases comparteixen i poden veure. 
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1.3.b) Internet: Nous formats comunicatius. 
 
Les possibilitats que oferixen les telecomunicacions no es limiten al contacte 
unidireccional o bidireccional propi dels mitjans massius tradicionals, sinó que 
cadascun dels nodes d'una xarxa telemàtica, pot organitzar i comunicar coneixements, 
gestionar el seu accés al missatge i decidir a cada moment què veure i com fer-ho. 
Construint, en definitiva, un missatge diferent en cada interacció. 
 
Es trenca la comunicació lineal i es permet l'accés a diferents serveis personalitzats per 
a cada tipus de receptor-usuari. El receptor autogestiona la seva manera d'accedir a la 
informació, els recorreguts a través dels diferents enllaços, els temps de la interacció. 
 
Per a tenir èxit en la creació de projectes comunicatius via Internet es poden combinar 
diverses estratègies: les pròpies dels mitjans de comunicació de masses amb les 
utilitzades en els mitjans de comunicació personalitzats per a oferir continguts que 
arribin a un ampli segment de la població. Però que alhora responguin de manera 
individual a cadascun dels receptors. 
 
Com a conseqüència d'aquesta interactivitat, la comunicació no només ha de possibilitar 
la llibertat d'acció de l'usuari, sinó que, ha d'incitar precisament a aquesta interacció. 
L'usuari d'Internet té unes característiques especials, i, precisament, el que busca és 
aquesta possibilitat d'acció, de sentir-se el rector d'aquesta comunicació, de manifestar-
se com ésser autònom que marca les pautes de la comunicació. 
 
La comunicació ha de ser una invitació al receptor, una invitació que interactui. Internet 
i la comunicació digital oferixen múltiples possibilitats i, com és un mitjà en contínua 
progressió, els formats comunicatius també van avançant. Així, cal oferir-li al receptor 
una comunicació nova, hem de ser creatius i sorprendre, oferir el que uns altres no li 
donen. 
 
Però no existeix una única forma creativa, ni una manera única de crear projectes de 
comunicació interactius. Les estratègies són moltes, els formats van canviant, i l'única 
cosa que hem de tenir sempre en compte és que els continguts que es van creant, han de 
cridar l'atenció per si mateixos. Han de tenir un valor afegit als creats pels mitjans 
tradicionals per a incitar el seu ús. 
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1.3.c) La ràdio digital. 
 
▪ Presentació. 
 
La ràdio digital determinarà l'evolució de la ràdio en els pròxims anys, des del punt de 
vista empresarial, tecnològic i de producte. Imaginant uns escenaris possibles en les 
noves formes d'organització i producció, noves formes de treball etc. És, en definitiva, 
un nou concepte de ràdio.  
 
I aquí entra el DAB en escena com un canal més de distribució de productes 
radiofònics: nous productes que la tecnologia digital possibilita, que el mercat exigeix i 
que els proveïdors de continguts encara no han perfilat. 
 
 
Els canvis tecnològics i la ràdio: 
La convergència tecnològica està realitzant uns canvis molt substancials a molts dels 
esquemes organitzatius i productius amb els quals les empreses de comunicació havien 
funcionat en els últims anys. Un telèfon mòbil convertit en ordinador personal amb 
accés a Internet, receptor de dades, sons i imatges, ràdio, càmera digital i suport de 
transmissió, entre altres possibles aplicacions, és un bon exemple d'aquestes 
possibilitats poc creïbles solament fa uns anys. 
 
Han estat gairebé vint anys de revolució permanent i ininterrompuda des que, a mitjan 
els vuitanta, emissores de tot el món comencessin a integrar a poc a poc la tecnologia 
digital. En principi, com suport dels processos de producció i realització. 
 
A la dècada dels noranta, al mateix temps de la implantació de l'automatització de les 
emissores, es va estendre el fenomen de la digitalització de l'emissió. Tots els agents del 
sector estaven convençuts que la substitució de les emissores analògiques per les 
digitals tenia termini fix. 
 
La veritat és que la informatització de redaccions i estudis, la generalització 
d'ordinadors, xarxes i bases de dades, va afavorir la introducció de concepcions 
multimèdia: continguts indexats digitalment composts de so, textos i imatges, etc. Les 
ràdios van començar a emetre per internet. 
 
Paral·lelament, el DAB avançava en les seves proves experimentals considerant noves 
fórmules d'integració de dades en les emissions, amb la inclusió d'informació gràfica, 
text i interactivitat. 
 
La diversificació dels mitjans de difusió i la competència entre ells ha possibilitat l'accés 
gratuït a multitud de serveis la subscripció dels quals es fa sense pagament algun. I, 
conseqüentment, això també afecta a la ràdio. 
 
La implantació de la ràdio digital s'està desenvolupant de manera desigual: d'una banda, 
i a pesar de l'impuls dels fòrums internacionals per buscar noves vies per comercialitzar-
la, es necessita una gran inversió per crear el parc de receptors digitals; de l'altra, la 
ràdio digital haurà de competir i coexistir amb la ràdio analògica, fortament establerta 
en el mercat. Per guanyar aquesta competició amb els altres antics formats radiofònics, 
la ràdio digitals ha de crear, innovar, oferir quelcom que inciti als usuaris a interessar-se 



 

 

 32 

pel nou producte. El problema actual, és simplement, que no s´està fent i no hi ha cap 
projecte pensat per fer-ho. Això representa una pèrdua d´oportunitats molt gran per les 
empreses radiofòniques. Hi ha la falsa sensació, des d´alguns sectors de la ràdio, on es 
pensa que les emissions actuals resistiran l´aparició de la tecnologia digital de la 
mateixa manera que van resistir el naixement de la TV. Però aquesta teoria no és certa 
degut a que ara la lluita no és entre dos mitjans diferents, sinó entre el mateix mitjà amb 
diferents possibilitats i ofertes. Les ràdios que optin per capficar-se dins les possibilites 
que la tecnologia ofereix gaudiran a la llarga del recolzament total dels usuaris 
radiofònics, i les que, per contra, no es decideixin a canviar els seus formats es veuran 
obligades a desaparèixer. 
 
 
Un nou concepte de ràdio: 
Amb la digitalització es visualitza una ràdio més rica i creativa que la que tenim 
actualment. Si amb alguna cosa es caracteritza la tecnologia digital és en el fet que 
facilita i agilita tots els processos de producció. El que abans duia un desenvolupament 
de creació llarg i laboriós, ara amb els útils que ens posa a disposició la nova tecnologia, 
es pot produir en molt menys temps i d'una manera més rendible a l'integrar tots els 
elements productius. 
 
A més, es conta amb les possibilitats que ens ofereix Internet, no només per a fer una 
ràdio a la xarxa, sinó també com banc de proves de nous formats, de nous productes, de 
recerca de mercats no coberts. Seran experimentats poc arriscats per a les empreses 
radiofòniques i els permetrà trobar noves ofertes que després traslladaran a altres 
suports. 
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▪ Què és el DAB? 
 
El suport: 
La digitalització dels serveis de radiodifusió terrenal, pel que fa a la ràdio, aporta 
millores de qualitat, protecció enfront de les interferències, flexibilitat, aprofitament de 
l'espectre i possibilitat d'introducció de nous serveis, entre altres avantatges. I tot això a 
causa de la modulació COFDM (Codex Orthogonal Frequency Division Multiplex) que 
proporciona la capacitat d'implantar xarxes de freqüència única que permeten accedir al 
mateix servei sense canviar de freqüència en tot el territori de cobertura sigui de l'àmbit 
que sigui (plurinacional, nacional, autonòmic, local, etc.). 
 
La ràdio digital multiservei es defineix mitjançant les sigles DAB (Digital Audio 
Broadcasting). El sistema DAB pot funcionar via terrestre (T-DAB), via satèl.lit (S-
DAB) o per cable. Les diferents formes de funcionament no representen cap 
inconvenient degut a que, en qualsevol cas, el receptor detecta automàticament el mode 
de transmissió. 
 
Els primers serveis de DAB s'inicien el setembre de 1995 en el Regne Unit per la BBC i 
a Suècia per la Swedish Broacasting Corporation. Posteriorment, han estat diversos 
estats federals alemanys els quals han realitzat l'experiència amb el DAB. A Espanya, la 
primera recepció en DAB es va realitzar en la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo, en la seu de Santander, el 26 de juny de 1996 com fruit de la cooperació entre 
l'empresa alemanya Blaupunkt i Ràdio Nacional d'Espanya. Al desembre del mateix 
any, Catalunya Ràdio promovia la primera experiència amb el DAB a Catalunya. En 
aquest moment hi ha a Espanya un fòrum de discussió destinat a reflexionar en l'entorn 
de la implantació del DAB en les diferents comunitats autònomes. 
 
A dia d'avui, el projecte de ràdio digital, incorpora les següents característiques: 
 

• Qualitat de so similar al CD. 
• Bona qualitat de recepció. 
• Freqüència única a tot el territori de referència. 
• Multiplexat. 
• Flexibilitat. 
• Millor aprofitament de l´espectre. 
• Possibilitat d´incloure canals de dades. 

 
A més de la informació d'àudio digitalitzada, en el multiplex es transmeten les següents 
dades: 
 

• El canal d´informació. 
• Les dades associades al programa. 
• Serveis de valor afegit. 
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Deu raons segons les quals interessa el sistema DAB 
 
1. Millores en la recepció, tot eliminant interferències i pertorbacions atmosfèriques 
mitjançant un sistema de transmissió COFDM que utilitza una codificació determinada 
per distribuir la informació entre un nombre de freqüències elevat; 
 
2. Qualitat de so equivalent a la del disc compacte. El DAB fa servir un sistema de 
compressió de so anomenat MUSICAM; d'aquesta manera, s'aconsegueix reduir la 
quantitat d'informació a transmetre. 
 
3. A més del senyal d'àudio digital, es poden transmetre altres informacions a través del 
"canal d'informació" que transporta la configuració del multiplex, informació de serveis, 
data i hora, dades generals (trànsit, emergències, radiorecerca, sistema de posicionament 
global, etc.). També pot transmetre dades4 associades als programes radiofònics (títols 
musicals, autor, text de les cançons, etc.). O bé poden transmetre els serveis addicionals, 
que són serveis adreçats a un grup reduït d'usuaris, com ara: cancel·lació de targetes de 
crèdit robades, enviament d'imatges i textos a taulers d'anuncis electrònics, etc. Totes 
aquestes dades es reben en una pantalla incorporada al receptor. 
 
4. El sistema DAB permet multiplexar diversos programes i serveis de dades per formar 
un bloc i ser emesos junts; s'obté així la mateixa àrea de servei per a tots; després, 
l'usuari en selecciona un.  
 
5. La cobertura pot ser local, autonòmica, estatal o internacional. El sistema és capaç 
d'afegir un el mateix canal els senyals procedents de diversos transmissors, la qual cosa 
permet esta-blir xarxes de freqüència única per cobrir una àrea geogràfica determinada 
en què és possible utilitzar petits transmissors per cobrir zones d'ombra. 
 
6. Eficiència en la utilització de l'espectre i la potència. Es fa servir un únic bloc per una 
xarxa estatal, territorial o local terrenal, amb transmissors de baixa potència. 
 
7. El sistema DAB funciona en l'espectre de 30 Mhz a 3.000 Mhz. I es necessiten uns 
receptors especialment adaptats per escoltar aquesta nova ràdio. 
 
8. La distribució es pot fer per satèl·lit i/o amb transmissors terrenals o de cable 
utilitzant diferents formes que el receptor detectarà automàticament. 
 
9. Cada bloc o multiplex té una capacitat útil d'aproxima-dament 1,5 Mbits/s, cosa que 
permet transportar sis programes estèreo i diversos serveis addicionals. 
 
10. Els serveis es poden estructurar i configurar de manera dinàmica. El sistema pot 
acomodar velocitats de transmissió d'entre 8 i 380 Kbits/s, incloent-hi la protecció 
adequada. 
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El receptor: 
L'èxit comercial de la tecnologia DAB es veurà determinat en la seva major part al 
desenvolupament d'un dels seus elements, els receptors. L'elecció d'un o altre prototip 
determinarà també quin tipus de valor afegit podrà oferir-se. En l'actualitat, excepte els 
receptors per a PC, hi ha pocs models que permetin accedir a serveis addicionals i, a 
més, amb característiques de presentació molt dispars, el que dificulta el disseny dels 
serveis i impedeix l'aprofitament de totes les possibilitats tecnològiques.  
 
Avui dia, aquests són els models de receptors que oferix el mercat: 
 

• Receptor per a PC. 
• Receptor per a cotxe. 
• Receptors Hi Fi, per a la llar. 
• Receptors portàtils. 
• Receptors professionals. 

 
Un dels pròxims desenvolupaments tecnològics en el qual s'està treballant en el sector 
de la ràdio digital, és el d´"obtenir simultàniament receptors fixos, mòbils i portàtils, 
capaços d'allotjar el S-DAB i el T-DAB, compatibles amb les actuals emissions de OM i 
FM i, alhora, desenvolupar una interfície digital per a integrar el DAB en qualsevol 
terminal multimèdia i a un preu acceptable per al mercat". 
 

 
Ilustració 1. Receptor DAB portàtil. 
 

 
Ilustració 2.  Receptor DAB per a cotxe. 
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El producte: 
Els estudis de mercat realitzats sobre la implantació del DAB situen el seu èxit en el 
moment que els receptors i les seves antenes tinguin un preu assequible, quan conti amb 
una cobertura similar a l'actual FM i en el moment que estiguin disponibles la majoria 
de serveis de valor afegit.  
 
Serveis experimentats a l´estat espanyol: 
Alguns operadors han portat a terme algunes experiències de serveis de valor afegit. 
Aquestes companyies han estat, fundamentalent, Radio Nacional de España i 
Telefònica. 
 

• Informació del trànsit 
• Informació meteorològica. 
• Posicionament geogràfic. 
• Difusió de certificats CERES. 
• Informacions de servei públic. 

 
Altres serveis en fase d´estudi: 
 
Al costat d'aquestes prestacions hi ha altres en fase d'estudi que permeten fer-se una 
primera idea de les possibilitats del mitjà. 
 

• Difusió de continguts publicitaris. 
• Comerç electrònic. 
• Navegació per Internet. 

 
Són alguns exemples de les possibilitats del DAB que ja s'han experimentat a Espanya o 
que es troben en fase d'estudi molt avançat. Però és veritat que, les possibilitats reals, les 
quals la pròpia tecnologia permetria en condicions de normalització del mercat, són 
moltes més. Un suport multimèdia, unit a la interactivitat, multiplica les opcions 
creatives de nous productes, així com les possibilitats comercials. 
 
Resum DAB: 
 

• Freqüències de treball: banda III VHF (195-223 MHz) i banda L (1452-1492 
MHz) 

• Capacitat de programes per multiplex: fins a 6-7 qualitat estèreo fins a 20 
qualitat mono 

• Flux de dades complet: 1.5 Mbps 
• Ample de banda: 1.536 MHz 
• Compressió: MUSICAM (Masking pattern Universal Sub-band Integrated 

Coding And Multiplexing), basada en MPEG1 Audio Layer II i MPEG2 Audio 
Layer II 

• Modulació: COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
• Ajudar, a través d'iniciatives apropiades, en l'elaboració dels requeriments 

tècnics dels equips receptors. 
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 ▪ El DAB en el món. 
 
 

 
Ilustració 3. Cobertura mundial del DAB segons el WorldDABForum. 

 
El desenvolupament que està experimentant la ràdio digital en el món és molt desigual i 
no segueix el mateix model Mentre que els europeus han apostat per l'estàndard DAB 
designat en el projecte Eureka 147, els nord-americans tenen el seu propi sistema 
denominat IBOC (In Band On Channel) que ofereix ràdio digital aprofitant les 
freqüències d'AM i FM, i que ara es comercialitza sota el nom de HD Ràdio. 
 
Si analitzem detingudament el panorama actual del DAB a Europa el resultat és una 
mica desmoralitzador. A Itàlia el procés d'implantació està congelat, a França no acaba 
d'interessar massa aquest sistema i en els països nòrdics, a pesar que tenen emissions 
digitals, no gaudeixen de tot el suport que seria aconsellable. Només el Regne Unit, i en 
menys proporció Alemanya, tenen un procés d'implementació acceptable. Finalment a 
l'estat espanyol, les emissions van començar amb normalitat en sistema digital el 25 de 
juliol de 2000. De fet és el tercer país a Europa. Però la veritat és que aquí ningú escolta 
les emissions digitals, per la senzilla raó que no hi ha receptors assequibles en el mercat. 
 
 
El World DAB Forum. 
El World DAB Forum és una organització no governamental, establerta a la seu de la 
Unió Europea de Radiodifusió (UER), a Ginebra. Els seus objectius es detallen a 
continuació: 
 

• Crear un marc adequat per al desenvolupament dels serveis de ràdio digital 
utilitzant xarxes de radiodifusió terrestre, cable i satèl·lit.  

• Facilitar una introducció coordinada dels serveis de ràdio digital. 
• Contribuir a la creació d'un mercat ben informat sobre les millores de qualitat i 

nous serveis que oferix la ràdio digital. 
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• Integrar les característiques del RDS (Radio Data System) als serveis de ràdio 
digital. 

• Assegurar una localització adequada i harmònica de la ràdio digital en espectre 
de freqüències davant els organismes internacionals.  

• Participar en l'elaboració del marc regulador de la ràdio digital. 
 
Fins al gener de 2003, la cobertura de població als països que podien rebre emissions 
DAB, era la següent, segons el World DAB Forum: 
  
 

Alemanya 65% Israel 85% 
Àfrica del Sud 18% Itàlia 30% 
Austràlia 15% Lituània 20% 
Àustria 19% Noruega 50% 
Bèlgica 98% Polònia 8% 
Canadà 35% Portugal 75% 
Croàcia 30% Regne Unit 80% 
Dinamarca 75% Rep. Xeca 12% 
Espanya 50% Singapur 100% 
Estònia 28% Suècia 35% 
Finlàndia 40% Suïssa 58% 
França 25% Taiwan 90% 
Holanda 40% Turquia 12% 
Hongria 30% Xina 2% 
Índia 1%   

Taula 5. Percentatges de cobertura DAB. 
 
 
 
 
El fet de tenir una major cobertura no significa, necessàriament, que el DAB estigui 
plenament implantat en aquest país. Pot ocórrer que el parc d'aparells receptors sigui 
mínim i/o que les emissions digitals siguin les mateixes que estan difonent per FM. 
 
 
Regne Unit: 
Els britànics són el motor del DAB a Europa. Van iniciar les emissions digitals al 1995 i 
al llarg de l'any 2004 es va arribar a la xifra de mig milió d'aparells receptors. Amb una 
eficaç campanya de màrqueting han creat una demanda social que abans no existia. 
S'oferixen productes nous per a audiències noves amb característiques diferents a l'oient 
tipus de ràdio convencional.  
 
La BBC, empresa de la radiotelevisió pública en el Regne Unit, i l'operador privat 
Digital One han format un consorci per a l'explotació d'estacions digitals a partir de l'ús 
compartit d'un multiplexor. Aquesta és la gran diferència amb els plantejaments en 
altres països, existeix la figura de l'explotador de multiplex i ell es busca els seus aliats 
proveïdors de continguts. A més, hi ha un gran nombre d'estacions locals i regionals, 
podent-se escoltar en l'actualitat més de 200 emissions digitals.  
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Malgrat tot aquest desenvolupament la majoria de les emissions no estan consolidades. 
Els avantatges que oferix el DAB encara no s'aprofiten, excepte algunes excepcions 
com la difusió de notícies de tràfic i guies de programació. 
 
Estats Units: 
Després d'estudiar el DAB, els nord-americans van optar per altre sistema distint de 
ràdio digital, el denominat IBOC (In Band On Channel) que utilitza les bandes d'AM i 
FM per a transmetre el senyal sumant-los un programa de qualitat digital. Aquest nou 
mètode es comercialitza ara sota el nom de HD Ràdio. 
Amb aquest estàndard no es planteja la substitució de la ràdio analògica per la digital, 
sinó la convivència entre ambdues. Tampoc es necessiten noves freqüències, aprofitant 
més l'espectre radioelèctric, bastant saturat als EUA. 
 
Altres dels avantatges del HD Ràdio és la seva compatibilitat amb les actuals emissions 
terrestres i via satèl·lit. Precisament el satèl·lit és l'altra via implantada en EUA per a 
rebre la ràdio digital, en aquest cas de pagament. Les dues empreses que competeixen 
per l'audiència són: Sirius Satellite Radio i XM Satellite Radio Holding. 
 
Ambdues emissions no acaben d´arrencar. Entre les dues sumaven una mica més de mig 
milió d'abonats a principis de 2005. Un nombre escàs si es té en compte la gran inversió 
publicitària que han desenvolupat. 
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▪ Nous perfils professionals. 
 
L'automatització i digitalització de les emissores de ràdio són un fet. La reducció dels 
costos d'explotació, producte de l'abaratament dels equips digitals, han originat un canvi 
en els processos de producció i organització de les empreses radiofòniques. 
 
 
Tendències futures: 
La segona reconversió ja està aquí: ja és possible l'emissió de notícies durant 24 hores 
sense un solo tècnic de so, encara que se sap que millor no prescindir d'ells. La 
digitalització està afectant de forma evident als perfils professionals. Nous trets i noves 
competències sorgeixen a l'empara dels canvis en els processos de producció i 
organització radiofònics. Canvis que s'aguditzen amb la implantació del DAB o altres 
sistemes digitals.  
 
Polivalència i policompetència són les claus dels nous perfils professionals i amb el seu 
avanç s'anirà reduint l'àmplia fragmentació de categories laborals. Afectarà a tots els 
professionals de la ràdio, en major o menor grau: tècnics, periodistes, programadors, 
documentalistes, creatius publicitaris, informàtics, etc. 
 
Totes aquestes característiques permeten esbossar una sèrie de perfils professionals que 
tendeixen a desaparèixer, uns altres que poden mantenir-se amb una sèrie de canvis i, 
finalment, aquells que semblen gaudir de bona salut, els quals estan en alça: els 
emergents.  
 
 
Els professionals que necessitarà la nova ràdio, la fàbrica de continguts audiovisuals 
haurien de reunir les següents qualitats professionals: 
 

• Polivalència i policompetencia.  
• Implicació plena en els continguts i en els grups de treball.  
• Amplis coneixements en tecnologies de la informació.  
• Aptitud per a imaginar nous escenaris.  
• Especialització en continguts.  
• Domini del llenguatge i la creativitat multimèdia.  

 
A la llum de tot l'expressat anteriorment els perfils professionals que més va a necessitar 
la nova ràdio són els següents: 
 

• Creador de formats: La seva labor és idear continguts i nous programes per a 
una ràdio canviant amb valors afegits, una ràdio en múltiples suports que 
fragmentarà l'audiència. 

• Tècnic en investigació de mercats i audiències: La seva labor és desenvolupar 
prospeccions de mercat sobre nous productes i serveis, i analitzar l'impacte de la 
programació en l'audiència. Els missatges SMS i les pàgines web associades són, 
també, elements vàlids per a conèixer els gustos i les necessitats d'aquesta 
audiència. 

• Redactor multimèdia: És un periodista polivalent, capacitat per a elaborar 
continguts amb textos, imatges i sons en diferents suports. 
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• Tècnic de control i so polivalent: És l'encarregat de manejar els equips de 
baixa freqüència, equips instal·lats en unitats mòbils i tot el programari necessari 
per a la realització i emissió de programes. 

• Especialista en presa en so digital: Amb ampla experiència en el tratament 
informàtic de la captació del so digital. 

• Documentalista multimèdia: Encarregat del tractament, classificació i 
catalogació de documents de text, imatge i so. Serà competent per a crear i 
gestionar bases de dades i drets d'autor (necessaris a l´hora d´utilitzar 
documents). 

 
 
També es poden destacar altres perfils, que sense ser propis de la ràdio digital, també 
seran necessaris en el funcionament i desenvolupament dels nous formats radiofònics: 
 

• Tècnic en animació i multimèdia. 
• Editor de programes multisoports. 
• Expert en informàtica. 
• Realitzador-operador. 
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▪ El DAB a Espanya. 
 
En l'actualitat, la meitat de la població espanyola podria escoltar ràdio digital si tingués 
receptors adequats. Gaudiria d'una programació convencional, execpte alguns casos 
molt puntuals, perquè la majoria dels radiodifusors el que fan és emetre els seus 
programes analògics de FM en digital. I és que no hi ha continguts específics per a 
DAB, pel que difícilment es podria apreciar les enormes possibilitats que ofereix aquest 
nou sistema de ràdio. 
 
 

 
Ilustració 4. Cobertura de la DAB a l´estat espanyol. 

 
Les primeres radiodifusions digitals a Espanya van començar a l'abril de 1998 a Madrid, 
Barcelona i València. Actualment existeixen serveis al País Basc, Catalunya i Galícia.  
 
El pla tècnic de juliol de 1999 estableix l'existència de 3 multiplex de cobertura estatal: 
dos en mode multifreqüència (MF-1 i MF-2) amb desconnexions territorials i un de 
freqüència única (FU-I) sense desconnexions. Cadascun d'ells inclou 6 programes. A 
cada Comunitat Autònoma existeix un multiplex de freqüència única, sense 
desconnexions provincials, i un altre multifreqüència amb capacitat per a aquestes 
desconnexions, i a més, els multiplex locals que decideixi cada Comunitat.  
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Els programes dels multiplex estatals estan repartits de la següent manera:  
 
Multiplex MF-1: 
 

• Radio 1 
• Radio 5 
• Cope Digital 
• Intereconomía 
• Radio Marca 
• El Mundo 

 
Multiplex MF-2: 
 

• Ser Digital 
• Onda Cero Radio 
• Quiero Radio 
• Onda Rambla 
• Punto Radio ABC 
• Radio España 

 
Multiplex FU-E: 
 

• Radio 1 
• Radio Clásica 
• Radio 3 
• Radio 5 
• Comeradisa 
• Grup Godó 

 
 
A Catalunya, el Centre de Telecomunicacions de Catalunya té una xarxa de cinc 
transmissors a Alpicat (Lleida), Collserola (Barcelona), Montecaro (Tarragona), Musara 
(Tarragona) i Rocacorba (Girona) operant en el canal 11D. En l'actualitat, els cinc 
transmissors cobrixen aproximadament el 80% de la població de Catalunya. 
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2. Anàlisi de l´estat de les telecomunicacions d´àmbit local. 
 
2.1 La Unió Europea. Situació de la televisió d´àmbit local. 
 
2.1.a) Tipologia de les televisions de proximitat a l´àmbit europeu. 
 
En aquest capítol ens centrarem únicament a explicar l´estat actual i les previsions 
futures de les diferents televisions d´àmbit local existents a Europa excepte les nostres. 
Un cop exposades les dades de l´anàlisi podrem realitzar una comparativa amb els 
mitjans locals del nostre àmbit, els quals seran analitzats en capítols posteriors. 
 
A diferència del que va ocórrer durant la implantació de la televisió a Europa, el 
panorama de la televisió local està molt lluny de presentar-se homogeni o uniforme. La 
televisió de proximitat és la de la diversitat. Per això proposem una classificació de la 
televisió pròxima al ciutadà en set models: 
 

• Televisió de producció delegada a la regió. 
 
• Televisió descentralitzada. 
 
• Televisió de desconnexió regional. 
 
• Televisió d´organització federada. 
 
• Televisió regional independent amb cobertura suprarregional, nacional o  

internacional. 
 
• Televisió local d´influència regional. 
 
• Televisió independent de cobertura específica local. 

 
Entre les causes cooperants dels canvis descentralitzadors en la televisió cap destacar la 
influència de la tecnologia. Sense els avanços produïts en els anys 70 i 80 en el terreny 
de les tecnologies de producció (vídeo, càmeres lleugeres, equips ENG) i en el difusió 
televisiva (xarxes terrestres, xarxes de cable...) no hauria estat possible el sorgiment de 
canals locals i regionals. Aquesta primerenca influència va propiciar la proliferació 
d'experiències audiovisuals a petita i mitjana escala. 
 
En els anys 90 van ressorgir nous espais de televisió de proximitat amb les expectatives 
que van obrir les noves tecnologies de l'època. Fonamentalment gràcies a la 
digitalització combinada amb la implantació de xarxes de banda ampla. Aquestes 
tecnologies van afavorir els processos de descentralització. 
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Avui dia encara és una incògnita el futur que els espera a les emissions de televisió local 
en els diferents estats que formen la unió europea. La decisió d'implantar la televisió 
digital terrestre en tots els estats de la unió, i la seva conseqüent apagada analògica 
provocarà una redistribució de les llicències d'emissió televisiva. 
 
Com comentarem més endavant les televisions de proximitat tindran problemes per a 
adaptar-se a aquesta nova situació a causa de la falta de llicències d'emissió que cada 
estat proporciona. Si no es canvien les polítiques d'obtenció de llicències audiovisuals, 
en alguns països europeus, televisions d'àmbit local es veuran forçades a deixar d'emetre 
pels canals normalitzats. A continuació ens centrarem a analitzar la situació de les 
diferents realitats en els països més rellevants de la Unió Europea. Països veïns al 
nostre, en els que hi ha unes realitats televisives prou diferents a les que coneixem. 
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2.1.b) Portugal: 
 
L'estat portuguès es troba en la cua dels estats membres de la unió europea pel que fa a 
oferta televisiva pròxima al ciutadà. Aquest fet es concretarà, si no hi ha canvis 
importants en els pròxims anys, el dia que Portugal compleixi el termini donat per la 
Unió Europea per a la desconnexió del senyal analògic. En el territori peninsular de 
Portugal emeten de manera analògica 4 canals de característiques clàssiques. 
 
La televisió pública portuguès compte amb dos canals, el RTP1 i el RTP2, i el sector 
privat amb altres dues llicències més d'emissió, el SIC i la TVI. 
 
Els únics canals regionals dels quals disposa la societat portuguesa són els sorgits a 
partir de la regionalització de la televisió pública. Així es van obrir delegacions 
territorials pel territori peninsular de l'estat. La creació d'aquests centres regionals té 
com objecto proporcionar una cobertura informativa més segmentada i localitzada en 
diverses regions del país. S'emeten informatius regionals abans del telediari d'àmbit 
nacional. 
 
Tant Açores com Madeira conten amb respectives xarxes de televisió per cable, que han 
permès multiplicar el nombre de canals que es poden rebre en aquestes regions. No 
obstant això, tots aquests canals són d'àmbit nacional (portuguès) o internacional. Abans 
de la implantació del cable en aquests territoris, a principis de la dècada de 1990, les 
úniques emissions de televisió que tenien accés generalitzat eren les de la RTP. 
 
L'empresa subministradora de televisió per cable en la illa de Madeira (Cap TV 
Madeira) va ser també l'empresa pionera en el llançament a Portugal de la tecnologia de 
distribució de li televisió per microones (MMDS, Multipoint Microwave Distribution 
System). Aquesta tecnologia va permetre la cobertura integral de la regió autònoma de 
Madeira. En el conjunt de Madeira i Açores, la distribució de televisió per cable 
registrava a final de 2001 50.000 abonats, prop de 13% del total nacional. 
 
▪ El futur amb la TDT: 
 
Portugal opta per la televisió digital terrestre de pagament, a través d'una plataforma 
única formada per 5 multiplex (tres d'àmbit nacional i tres de caràcter transfronterer 
litoral, per a evitar, amb aquests últims, interferències amb Espanya). Es reserva un sol 
multiplex de quatre canals per a l'emissió de televisió digital terrestre gratuïta, és a dir 
per a l'emissió dels quatre canals analògics actualment existents (RTP 1 i 2, TVI i SIC).  
 
La TDT a Portugal, contràriament que a Espanya, descarta la televisió digital terrestre 
regional i local. Aquesta alternativa d'una única plataforma de TDT de pagament de 20 
canals obligarà als diferents programadors a buscar aliances i col·laboracions. És 
sorprenent que els portuguesos optessin per una TDT de pagament, que és un model que 
van provar abans sense cap èxit altres països entre ells Espanya, Regne Unit i Suècia.  
 
El servei es va llançar a l'abril de 2002, amb un compromís de cobertura del 30%, 60% i 
95% a la fi dels anys 1º, 2º i 5º. La seva repercussió en la societat portuguesa ha estat 
pràcticament nul·la no arribant, segons dades dels proveïdors i distribuïdors del servei, 
al 0,1% de llars amb instal·lació de TDT (2006).  
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2.1.c) França: 
 
França té una antiga tradició com nació centralitzada. Fins a la promulgació de la llei de 
descentralització de 1982, en el seu sí tan sols existien institucions locals que 
essencialment eren estructures de gestió administrativa. 
 
Segons la tipologia inclosa en el llibre Decentralization in the Global Era, la televisió 
regional i local a França respon a tres models: 
 
Televisió descentralitzada: 
Aquest model és el més estès a França, i a ell pertanyen les emissions regionals i locals 
de la televisió pública nacional (France 3) i les desconnexions locals del canal privat 
nacional M6. En ambdues cadenes les desconnexions les produeixen estructures locals 
que conten amb un pressupost independent de la seu central. 
 
Televisió regional amb una cobertura suprarregional, nacional o internacional:  
Existeix a França un sol canal que correspon a aquest model. Es tracta de París 
Première, que originalment era un canal urbà que emetia per cable per a París i la seva 
àrea metropolitana. A pesar que la cadena manté espais que aborden exclusivament 
l'actualitat parisenca, gràcies a la seva important audiència i a la utilització d'un sistema 
de transmissió mixt (cable i satèl·lit), la seva cobertura s'ha anat estenent cap al territori 
nacional. 
 
Televisió local amb una cobertura infraregional: 
En aquesta categoria trobem incloses les televisions per cable que normalment tenen 
una cobertura limitada a una ciutat i a les comunitats veïnes, així com les televisions 
locals hertzianas anomenades “televisions de ville”. Tenen la característica comuna de 
produir programació específicament local. 
 
▪ Les televisions urbanes: 
 
Actualment es poden identificar tres tipus de televisions locals urbanes: les hertzianes 
permanents, les temporals i els canals per cables.  
 
A diferència de les delegacions locals dels canals nacionals, les televisions locals 
hertzianes pertanyen a operadors independents i emeten una programació específica. 
Solen ser canals de ple dret autoritzats per a emetre per una durada determinada, o bé es 
tracta de televisions temporals, amb una concessió molt curta, que se solen crear en 
ocasió d'esdeveniments culturals o esportius de la localitat. 
 
Els canals temporals hertzians constitueixen un aspecte secundari de la televisió local. 
El CSA (Consell Superior de l'Audiovisual) va estipular que aquesta forma de televisió 
podia obtenir l'autorització sense passar per concurs i sobreviuen gràcies a les 
subvencions de les institucions locals. Gairebé sempre es creen per a donar suport una 
manifestació local, pel que les seves emissions no solen durar més enllà d'alguns dies o 
mesos, encara que gaudeixen d'una audiència limitada a causa, sobretot, de les 
dificultats tècniques de recepció del seu senyal. 
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Els canals locals per cable: 
L'inici de la tecnologia de l'emissió per cable a França va començar a mitjans la dècada 
dels anys vuitanta. En el període comprès entre 1984 i 1988 les emissions locals es van 
considerar un element central de la distribució per cable. A partir d'aquí es va estancar 
la producció local mitjançant el sistema de televisió per cable. No va ser fins a ben 
entrada la dècada de 1990 que es torna a donar un impuls a les emissions locals via 
cable. Entre 1992 i 1995 es creen 26 canals locals gràcies a iniciatives municipals. Són 
els ajuntaments o els organismes municipals els quals es fan càrrec de la responsabilitat 
editorial d'aquests canals. Les televisions locals i els serveis videogràfics distribuïts per 
cable s'emeten en grans aglomeracions urbanes, en ciutats mitjanes i, fins i tot, en 
alguns municipis petits. 
 
Aquestes tres formes de televisió conten amb el suport econòmic dels municipis i dels 
operadors de cable, i gaudeixen de capacitats tecnològiques que els permeten oferir 
prestacions i serveis audiovisuals per a client externs. 
 
A la llarga, les televisions locals per cable van patir moltes penalitats per a sobreviure. 
Tres factors es van oposar al desenvolupament dels canals locals per cable: 
 

• La insuficiència del nombre d'abonats, que dissuadeix als anunciants 
 

• La manca d´atenció per part dels operadors de xarxes i de les institucions locals 
per falta de rendibilitat els primers i de mitjans i interès els segons. 

 
• La competència directa de les desconnexions locals de les televisions nacionals. 

 
▪ El futur amb la TDT: 
 
La televisió digital terrestre francesa (TNT), nascuda el 31 de març de 2005, no sembla 
que vagi a donar un impuls a l'emissió de televisió de proximitat al ciutadà. Actualment 
la TNT proporciona una oferta digital, que sumada a l'actual analògica, dóna com 
resultat una finestra de 18 canals en obert, tots ells d'àmbit nacional. 
 
En aquests moments la política portada a terme pels últims governs estatals va indicada 
a negociar acords internacionals amb els governs de països fronterers. Això comporta 
una certa marginació i retard respecte a les emissions locals, les quals encara no 
disposen d'una data concreta per al seu pas a la tecnologia digital. 
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2.1.d) Àustria: 
 
L'estat austríac va ser dels pioners a Europa en el començament del cablejat televisiu, 
començant en l'any 1956. En les dècades dels anys 70 i 80 es va generalitzar per tot el 
país sent les empreses privades, i no els serveis públics, les quals introdueixen la 
televisió per cable al país. Un fet curiós produït a Àustria durant la implantació de la 
televisió per cable va anar que en un primer moment solament es van autoritzar canals 
de cadenes públiques estrangeres en detriment amb les produccions pròpies. Solament a 
partir de 1995, després d'una sentència del tribunal constitucional, també van ser 
autoritzats els canals propis. 
 
▪ La televisió regional a Àustria: 
 
A Àustria, per televisió regional s'entén la programació produïda per la ORF (la 
televisió pública austríaca) en els centres regionals i que s'emet en tot el país.  
 
La televisió local és la qual s'emet únicament per a una regió. Des d'aquest punt de 
vista, els canals per cable, que per norma general emeten per a un territori inferior a la 
grandària d'una regió, moltes vegades restringit a un municipi, han de considerar-se 
“sublocals”. Es tenen numerades uns 270 canals sublocals emetent legalment a Àustria. 
 
Televisió regional. Emissores de televisió per cable: 
Des dels començaments dels anys 80 s'han anat creant empreses regionals de televisió 
per cable que des de l'aprovació de la llei de 1997 ja poden emetre oficialment 
programes propis. 
 
Així dons, el panorama televisiu de proximitat a Àustria conta amb les desconnexions 
dels centres regionals de la ORL, i amb televisions locals i sublocals. 
 
Si bé la llei de televisió per cable i per satèl·lit distingeix entre productors de televisió 
per cable i gestors de xarxes, en la pràctica ambdós conceptes es troben barrejats. De les 
273 empreses de televisió per cable que figuraven a principis de 2001 en la Cambra de 
comerç no està clar quins o quantes d'aquestes empreses produeixen els seus propis 
programes, compren programes aliens i els difonen o només posen la seva xarxa a la 
disposició d'altres empreses. 
 
Les empreses de televisió per cable que representen a les societats locals més petites 
pertanyen en la seva majoria a promotors privats, encara que també existeixen societats 
mixtes constituïdes per empreses i ajuntaments, així com públiques íntegrament. 
 
Televisió urbana:  
A Àustria només existeix una única estació de televisió urbana, Wien1. Aquesta 
televisió solament arriba a les 750.000 llars cablejades de Viena i pretén 
fonamentalment transmetre informació local (municipal, de tràfic i meteorològica). Va 
iniciar també una col·laboració amb l'Institut Vienès de Ciències de la Comunicació en 
el marc d'un programa educatiu, Uni-TV. 
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▪ El futur amb la TDT: 
 
L'estat austríac va ser dels primers estats europeus a establir un calendari fix per a la 
implantació de la TDT comercial i complir-lo. Al setembre de 2006 va començar la 
ràpida implantació en les llars austríaques, per a arribar a principis de 2008 al 90% de la 
població. Quant a l'apagat analògic, aquest va tenir el seu va iniciar en la primavera de 
2007 i es produirà definitivament en 2010. 
 
L'oferta de la TDT austríaca ofereix els dos canals nacionals d´ORF, els privats del 
ràdiodifusor AVT i serveis multimèdia basats en l'estàndard d'interactivitat MHP. 
 
De moment, mancant un augment de la demanda per part de la població austríaca, les 
televisions urbanes o de proximitat queden fora d'aquesta primera tanda de canals que 
emeten per TDT. 
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2.1.e) Alemanya: 
 
Alemanya, juntament amb Àustria, probablement es tracti del sistema federal més 
complex d'Europa, el que implica l'existència de regions (“landers”) fortes. La 
constitució atorga les competències en matèria cultural als “landers” –a Alemanya no hi 
ha un ministeri de cultura-, i totes les qüestions relatives a la radiotelevisió es 
consideren pertanyents a aquest domini competencial. 
 
 
▪ Estructura i característiques de la televisió de proximitat alemanya: 
 
Televisió regional de servei públic:  
Fins a mitjans de 1993, l'única programació de caràcter local i/o regional existent eren 
els programes que s'emetien per la primera cadena pública (ARD) mitjançant 
desconnexions (“finestres”). Consistien en programes de curta durada sobre temes com 
política regional, cultura i meteorologia. La radiotelevisió pública estava obligada a 
oferir una programació integrada i generalista (establert pel tribunal Constitucional 
Federal). Es van crear els tercers canals (ja existien el ARD i el ZDF) per a cobrir un 
únic “land” (regió autònoma alemanya) o conjunts de “landers”. Des de 1993 ofereixen 
gairebé tota la programació local de la radiotelevisió pública alemanya. 
 
Televisió regional privada:  
Excepte en alguns casos, les televisions privades alemanyes van començar com a canals 
de cable, però ràpidament van intentar aconseguir freqüències terrestres. Quan RTL i 
SAT.1, les dues majors empreses de televisió privada, van sol·licitar freqüències 
terrestres en els “landers”, se'ls va demanar a canvi que oferissin programació regional. 
 
Televisions comercials urbanes: 
Una nova situació es va donar quan a la fi de la dècada dels 90 es van alliberar 
freqüències terrestres per a canals regionals i locals.  
 
Canales d'accés públic: 
La introducció de la televisió per cable durant els anys 80 va venir acompanyada de 
propostes per a usar aquest nou mitja. El seu ús va ser reservat en part com fòrum 
perque persones i grups amateurs produïssin i distribuïssin els seus propis programes. 
Aquesta idea d'accés públic va ser importada dels Estats Units i introduïda a Alemanya 
sota la formula dels “canals oberts” (offener kanal). La programació sol estar lligada a 
problemes o qüestions de caràcter local. 
 
A principis de l'any 2000 funcionaven un total de 34 canals d'accés públic a l'estat 
alemany, en àrees de grandàries i audiències potencials diferents. El seu objectiu 
principal d'aquests canals és ser un mitjà per a usuaris no professionals que 
contribueixen a la comunicació en un municipi o comunitat humana. 
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▪ El futur amb la TDT: 
 
Alemanya ocupa una posició de lideratge en el model d'implantació regional de la TDT 
a Europa. A principis de 2006 més de 60% del territori alemany ja disposava de 
cobertura de recepció de la TDT. 
 
L'estratègia d'implantació té un desenvolupament regional i es basa en l'apagada dels 
senyals analògics tan sols uns mesos després del llançament digital. En aquest moment 
el govern federal havia ofert la concessió a 24 canals lliures de pagament d'àmbit 
nacional. 
 
En referència a les televisions locals que emeten avui dia, els governs regionals dels 
“landers” disposen d'un termini que venç el 2010 per a atorgar les llicències que 
considerin oportunes per a la recepció en cada territori d'aquests canals. 
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2.1.f) Itàlia: 
 
Un aspecte que caracteritza la realitat televisiva italiana és la televisió local. La primera 
dificultat que existeix per a estudiar el seu estat vital, així com la capacitat tecnològica 
que disposa és la seva quantificació. Segons els últims anuaris apareguts en l'àmbit de 
les Telecomunicacions indiquen la presència a Itàlia de 1.059 televisions i gairebé 3.000 
ràdios d'àmbit municipal o local. Aquesta dada de suposada presència televisiva és 
obertament reconegut pels seus autors com una sobreestimació del fenomen. 
 
De fet, se sap que almenys un 10% d'aquestes emissores s'han constituït formalment, 
però mai han operat; no es té en compte el fenomen de l'associació entre diverses 
emissores; s'obliden els canvis de propietat i les interrupcions d'emissió que han tingut 
lloc en diferents emissores; s'ignoren les situacions d'emissores que han degradat el seu 
paper a simples repetidors de programes d'altres emissores. 
 
Així doncs, l'única possibilitat és remetre's a l'última dada oficial que es disposa a dia 
d'avui de les concessions atorgades que data de dia 25 d'octubre de 1996. Aquesta dada 
fixava en 714 el nombre de televisions locals que operaven en l'estat italià. Si bé és 
veritat que a aquest nombre cal sumar-li les 81 autoritzacions emeses pels Tribunals 
Administratius Regionals (TAR) en diversos moments, hem de tenir en compte tots els 
criteris de selecció i simplificació assenyalats anteriorment. Així que, fent una estimació 
més rigorosa es pot concloure que l'univers de televisions locals o de proximitat que 
operen efectivament no supera les 550-600 empreses, menys d'un 60% de la dada de 
partida. 

 
En el gran arxipèlag de petites televisions pròximes al ciutadà que és l'estat italià 
existeix un evident desequilibri territorial. Una proporció majoritària de les emissores es 
troba implantada en el sud del país, zona històricament menys desenvolupada que el 
nord més industrial. En Sicília, Calàbria, Campània i Pul.la es concentra gairebé la 
meitat (un 43%) de les televisions de proximitat. Aquesta supremacia televisiva 
comporta un desequilibri molt important respecte els altres models de comunicació 
local, arribant en alguns casos extrems com en la illa de Sicília a la relació de 28 
emissores de T.V. per cada periòdic publicat en la regió. 
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▪ Anàlisi d´una televisió local. El cas de”Rete7”. 
 
Com exemple de la programació d'àmbit regional i local hem pres el cas de Repti 7, la 
televisió de caràcter pròxim més important de la regió d'Emilia-Romagna. 
 

 
Ilustració 5. Regió italiana d´Emilia-Romagna. 

 
 
Durant molt temps ha pertangut en la seva totalitat a una societat cooperativa, però 
recentment ha estat adquirida en part per un empresari privat. 
 
Realitzarem una anàlisi en particular els programes d'origen local, destacant els seus 
continguts amb l'objectiu d'oferir elements útils per a valorar el potencial d'una 
programació televisiva local sobre la qual basar pròximes comparances. 
 
La cadena Repti7 produeix espais propis amb un relatiu èxit en l'audiència potencial del 
canal. Entre aquests programes destaquen sobre tots els altres els de caràcter informatiu 
i esportiu. El canal emet set edicions diàries del informatiu, de les quals només tres són 
les principals, mentre que les altres són repeticions de les anteriors. 
 
▪ El futur amb la TDT: 
 
El grup Mediaset va ser el primer que va utilitzar aquesta tecnologia en el 2003, i en el 
2004 es va sumar la televisió pública (RAI).El govern anuncia que, per a desembre del 
2008, s'haurà completat la transició del sistema analògic al digital. 
 
A la fi de 2005 existeixen a Itàlia 25 canals nacionals i 40 locals que emeten en TDT, 
emissions que reben uns tres milions de persones 
 
Els programes que oferixen els canals digitals terrestres són molt diferents entre si. 
Alguns emeten reposicions, amb l'afegit d'alguns serveis interactius, i uns altres 
ofereixen partits de futbol, previ pagament de targetes específiques. A principis de 
novembre, la RAI va presentar un programa que, en col·laboració amb el govern apunta 
a la formació dels funcionaris a través de TDT. 
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2.1.g) Dinamarca: 
 
▪ La televisió de proximitat a Dinamarca. Estructura, propietat i financiació. 
 
 
Àmbit Televisions Propietat Financiació 

43 televisions locals Privada Pública (no 
comercial) 

Local 

TVd (cable o satèl.lit) Privada i pública Comercial 
Regional 8 televisions regionals Pública Pública 

Taula 6. 
 

 

Àmbit regional: 
L'àmbit regional sol compta amb vuit emissores de televisió. Totes elles formen part de 
l'estructura de TV2, encara que funcionen com empreses públiques autònomes. 
L'existència i supervivència d'aquestes es basa en la seva integració en l'estructura de 
TV2, amb el control públic que això implica. Entre 1983 i 1991 es van crear les vuit 
emissores regionals de televisió i juntes cobreixen els 15 comtats danesos. 
 

 

Àmbit local: 
En l'àmbit local emeten al voltant de 60 concessions, a través de les 43 emissores 
existents que operen des de 21 ciutats diferents del país. Aproximadament una tercera 
part dels concessionaris són de tipus comercial. En conjunt els concessionaris 
representen diverses organitzacions, companyies i administracions. Un terç de les 
concessions compreses en l'àmbit de les dues estacions emissores de la capital del país, 
Copenhaguen. Vuit de les emissores comercials estan agrupades en la xarxa comercial 
TV Danmark (TVd). 
 
Les emissores de televisió no comercials solen ser propietat de petites organitzacions no 
governamentals, associacions privades amb interessos específics que les gestionen i que 
veuen en la televisió local una forma d'arribar a els seus públics específics. Entre 
aquests concessionaris està, per exemple, XTV, que transmet per a estudiants 
universitaris. A pesar de tenir índexs d'audiència molt petits i difícilment mesurables, 
solen tenir una penetració elevada entre els grups d'interès que es dirigeixen. XTV va 
fer un sondeig que indicava que el 15% dels estudiants universitaris de la Danmarks 
Tekniske Universitet eren espectadors ocasionals o regulars del canal. 
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▪ El futur amb la TDT: 
 
A l'any 2006 el grau de desenvolupament de la TDT en l'estat danès era considerat dels 
més baixos europeus. El seu model d'implantació és d'àmbit nacional, i de moment 
només disposa de 8 canals emetent amb tecnologia TDT. 
 
Tan és el poc interès que a dia d'avui ha despertat el nou model audiovisual en el país 
que encara no hi ha cap estudi fet pel qual es pugui conèixer el nombre de llars amb 
instal·lació TDT. 
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2.1.h) Regne Unit: 
 
El Regne Unit destaca com pocs en la definició del concepte de televisió regional 
d'àmbit estatal. Els models bàsics de programació regional de la BBC (televisió pública) 
i de la ITV (televisió privada) són molt similars, ja que ambdues inclouen centres 
regionals que emeten en desconnexió. Abans de la creació de la ITV, existien un total 
de deu televisions regionals que emetien els seus programes en els seus respectius 
àmbits d'emissió. D'aquesta manera, de les deu televisions regionals s'ha passat a quatre 
grans companyies fusionades. Només una emissora sobreviu com companyia 
independent (Channel Television, en les Illes del Canal). 
 
▪ Televisions urbanes: 
 
A principis de l'any 2000, a pesar que existeixen projectes per a desenvolupar 
televisions locals convencionals, l'única televisió urbana en el Regne Unit s'emet via 
cable. La majoria dels operadors per cable a Gran Bretanya els controla un grup 
relativament petit d'empreses conegudes actualment com operadors multisistemes 
(MSO, Multiplex System Operator). 
 
No és sorprenent, doncs, que existeixi molt poca diversitat local o regional en el cable. 
L'adjudicació de les llicències de cable pren en consideració els projectes de 
programació local, però aquests rarament són importants. 
 
Es poden resumir les experiències de la programació local per cable en algunes de les 
primeres companyies. De les 11 companyies més actives, només cinc emetien algun 
tipus de programació local, quatre dels quals emetien entre 6 i 10 hores de programació 
per un canal específicament local.  
 
La Comissió Independent de Televisió (ITC, 1999) va realitzar un informe en el qual 
s'assenyala quatre de tipus de programació local en els operadors per cable. El primer 
consisteix en “programes locals produïts per voluntaris amb un petit suport del personal 
intern”; el segon en “producció professional interna de programes informatius i 
d'esports”; el tercer són programes setmanals encarregats a productores independents. 
Finalment, existeixen canals centrats en una ciutat. Aquests canals constitueixen la 
major innovació en matèria de programació local per cable en tota la dècada dels 
noranta. 
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▪ El futur amb la TDT: 
 
El Regne Unit és uns dels estats europeus amb un nivell d'implantació i 
desenvolupament de la televisió digital terrestre més alt. A principis de 2006 es tenia 
constància d'un nombre aproximat de llars (uns 3.400.000) que disposaven de senyal 
TDT, el que suposava el 14% del total de llars britàniques. 
 
El model d'implantació de la TDT britànica inclou les formes de TDT nacional i mixta 
amb modalitats d'obert i de pagament. 
 
Les emissions en TDT consisteixen en una oferta composta per 30 canals de TV d'àmbit 
nacional (en obert i de pagament), 20 canals de ràdio i serveis interactius. 
 
Les emissions locals en TDT estan a l'espera d'un nou concurs públic per part del 
govern britànic pel qual es pugui ampliar el nombre de canals que puguin emetre en 
tecnologia digital. 
 
▪ ITV Local. Televisió d´àmbit local per Internet: 
 
Un nou servei de televisió local ha aparegut en escena en el Regne Unit últimament, la 
ITV local. 

 
Ilustració 6. Regions on funciona el sistema ITV_Local 

 
Aquest sistema permet a l'usuari, després de registrar-se gratuïtament en el sistema, 
poder rebre informació i entreteniment local online les 24 hores del dia. Gràcies a un 
sistema de registre de continguts, totes les emissions queden arxivades podent ser 
consultades al moment desitjat. La major part de la programació és específica de la 
regió local que es desitgi visionar i de producció pròpia. Una de les característiques més 
noves que permet el portal ITV és la creació per part dels usuaris de vídeos propis de 
caràcter localista. Aquests vídeos, si superen uns filtres de qualitat, poden ser introduïts 
dintre de la programació oferta pel canal.  
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2.1.i) Conclusions generals de la implantació de la TDT d´àmbit local a nivell europeu. 
 
 

1. Existeix una gran disparitat de criteris a l'hora de realitzar la implantació i el 
desenvolupament de la TDT local a Europa, amb polítiques desiguals i models 
diferents.  

 
2. L'estat de desenvolupament és majoritàriament baix i indefinit i el ritme molt 

lent.  
 

3. L'aspecte tecnològic –xarxes, STB, IDTV, MHP, etc.- no suposa la principal 
barrera d'entrada per a la digitalització.  

 
4. Existeixen una sèrie de principis bàsics i comuns que han d'assumir-se per a la 

implantació de la digitalització. 
 

 Legislació 
adecuada 

Llançament 
inicial 

Llançament 
complet 

Data 
d´apagada 

Plataformes operatives 
Regne Unit 
Suècia 
Espanya 
Finlàndia 

Alemanya;(Berlín) 
Països Baixos 

Itàlia 

juliol 1996 
maig 1997 
octubre 1998 
maig 1996 

primavera 2002 
1999 
2001 

setembre 1998 
abril 1999 
maig 2000 
agost 2001 

novembre 2002 
abril 2003 

decembre 2003 

novembre 1998 
setembre 1999 
maig 2000 
octubre 2002 
1Q 2003 
4Q 2003 
2Q 2004 

2006 a 2012 
2008 
2010 
2007 
2010 

inici 2004 
2006 

Pròxim llançament 
Alemanya;(altres) 

França 
Suïssa 
Àustria 
Noruega 
Portugal 
Dinamarca 
Bèlgica 
Irlanda 

2002 
agost 2000 
2003 
2001 

març 2002 
2000 

decembre 2002 
2002 

març 2001 

2004 
març 2005 
2005 
2005 
2005 
- 
- 
- 
- 

2004 
2006 
2006 
2006 
2006 
- 
- 
- 
- 

2010 
2010 
2015 
2012 

2006-2008 
2010 
2011 
2005 
2005 

Font: Estimacions EBU (European Broadcasting Union). 
Taula 7. 
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Ilustració 7. Llars amb TV. [2005]                             Ilustració 8. Llars amb TDT [2005] 

 
 
 
 
 
 
 
En la televisió d'àmbit local, la introducció paulatina de la TDT dintre del territori 
europeu, i la consegüent apagada analògica, suposa un problema més per a la seva 
difusió i normalització. En la majoria d'estats europeus no s'han tingut en compte les 
emissions existents de televisió local a l'hora d'assignar les freqüències als canals que 
començaran, o ja han començat, a emetre en la nova tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 8. 

Països Llars amb Tv Llars TDT (2003) % penetració 
Regne Unit 24.689.000 3.400.000 13,77 % 
Suècia 4.057.000 175.000 4,31 % 
Espanya 13.426.093 130.000 0,97 % 
Finlàndia 2.163.000 300.000 13,87 % 
Alemanya 33.570.000 500.000 1,49 % 
Països Baixos 6.830.203 40.000 0,59 % 
Portugal 3.476.000 0 0,00 % 
Suïssa 2.869.200 Sense dades 0,00 % 
França 23.300.000 Sense dades 0,00 % 
Noruega 1.996.000 Sense dades 0,00 % 
Àustria 3.218.000 Sense dades 0,00 % 
Dinamarca 2.374.000 Sense dades 0,00 % 
Itàlia 21.512.269 62.000 0,29 % 
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Molts d'aquests canals d'emissió pròxima al ciutadà es veuran obligats a modificar la 
seva filosofia audiovisual, a l'haver d'agrupar-se entre si per a poder obtenir una 
freqüència en el nou àmbit televisiu. Agrupacions de canals, compra d'emissores petites 
per altres majors o fusions d'empreses locals audiovisuals poden permetre la 
supervivència d'aquests canals, perdent en part el seu caràcter i personalitat pròxima.  
 
 
 
Encara que moltes altres no tindran tanta sort i es veuran abocades al tancament si no 
canvien moltes circumstàncies en la política dels governs a l'hora d'oferir i adjudicar les 
llicències televisives futures. 
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2.2 Les TIC i el món local. 
 
2.2.a). L´impacte de les noves tecnologies en el desenvolupament local. 
 
Les comunicacions, la informació, el coneixement viatgen a la velocitat de la llum. 
Aquest no és l'espai per a desenvolupar els avantatges o desavantatges del model de 
globalització imperant, sens dubte millorable però sí d'analitzar com aquesta possible 
amenaça es convertirà en una oportunitat per als municipis que sàpiguen aprofitar-lo. 
 
El nostre país ha donat un salt significatiu en accés a les tecnologies de la informació 
(TIC) en els últims dos anys. En solament un any hem incrementat l'accés a la banda 
ampla en un 40% i per primera vegada els indicadors d'ús d'Internet en les Pimes estan 
en línia amb la resta d´Europa. 
 
No obstant això, a Espanya encara hi ha un retard important en aquest àmbit. 
Evidentment queda molt per fer i el lloc 31 en l'Indicador de l'OCDE sobre accés a 
noves tecnologies és una clara mostra d'això. Respecte a les infraestructures de 
telecomunicacions, es fa evident el baix nivell de desenvolupament del cable a Espanya. 
No ha existit una infraestructura alternativa a l´ADSL en aquest país. El cable té una 
penetració al voltant del 20%, i sobresurten Comunitats amb pes important com Madrid 
o Barcelona on la penetració és menor al 10%. I si considerem altres països de l'entorn, 
les nostres ciutats tenen una penetració del cable de menys de la meitat de les altres 
ciutats europees. 
 

 
Ilustració 9. Tipus de connexions d´Internet a Espanya. 

 
El WIFI, sens dubte, obre unes noves possibilitats, i molts municipis ja han començat a 
utilitzar aquesta tecnologia per a facilitar l'accés als seus veïns a la Societat de la 
Informació, en alguns casos garantint la gratuïtat per a certs col·lectius. 
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La tecnologia WIMAX oferirà interessants alternatives en zones rurals i urbanes. 
Alguns operadors ja estan començant a desenvolupar les xarxes. Aquí, com en la 
telefonia mòbil ens trobarem amb la problemàtica d'una societat poc inclinada a les 
antenes i una necessitat de permetre la seva instal·lació per a desenvolupar la Societat de 
la Informació. Des de les administracions s´han de promoure estudis i controls 
exhaustius d'aquestes instal·lacions per a garantir la seguretat i la salut dels ciutadans, 
però una vegada garantides totes les preocupacions existents s´ha de donar suport al 
desenvolupament de la societat de la informació que obre un món de possibilitats. 
 
A part del tema de les infraestructures bàsiques que són un factor imprescindible no 
podem oblidar que és el desenvolupament de nous serveis el que més directament afecta 
al ciutadà. Ja passada la primera fase hem de passar a un model on les noves tecnologies 
entrin en la llar i en la vida quotidiana. L'Administració Pública ha de ser un agent 
dinamitzador de la Societat de la Informació, d'una banda permetent una Administració 
Pública àgil i eficaç i, per un altre, facilitant l'accés a ella a tots els ciutadans. 
 
Les noves tecnologies ens permeten atreure i mantenir teixit empresarial en el nostre 
municipi. I per tant creixement econòmic, ocupació i evitar fenòmens com la 
despoblació. Evidentment no tots els municipis ho tenen igual de fàcil. El nivell 
educatiu, d'idiomes, i d'accés a aquestes tecnologies pot obrir una bretxa. En la 
Comunicació de la Comissió europea, 20.03.2006 “Bridging the Broadband Gap”, 
s'especifica que la bretxa més important en l'Europa dels 25 no està entre països sinó 
entre zones rurals i urbanes, sent preocupant no solament la disponibilitat de les 
infraestructures sinó la falta d'ús de les mateixes. 
 

 
Ilustració 10. Indicadors d´accés a Internet. 
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A nivell local les experiències se succeixen en en tot el món. Ja en l'any 1986 als Estats 
Units es va crear Cleveland Free Net amb l'objecte de coordinar les infraestructures de 
telecomunicacions amb els serveis i aplicacions necessaris per a convertir la ciutat en un 
exemple de desenvolupament de Societat de la Informació.  
 
En ella es desenvolupen programes com el de “Ciutats Singulars”, continuació de 
l'anterior “Ciutats Digitals”. Existeixen ja 39 Ciutats Digitals en el nostre país i un 
pressupost superior als 50 Milions d'Euros. La idea és que aquestes ciutats serveixin 
d'exemple a les altres i desenvolupin pràctiques i experiències que puguin ser després 
duplicades. 
 
 
 

 
Ilustració 11. Localització de les ciutats digitals. 
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2.2.b) Tecnologia Wi-Max. 
 
La tecnologia WiMax és un estàndard de transmissió, sense fils, de dades (802.16 
MAN) que proporciona accessos concorrents en àrees de fins a 48 km de ràdio i a 
velocitats de fins a 70 Mbps, utilitzant tecnologia que no requereix visió directa amb les 
estacions base. WiMax és un concepte semblat a Wi-Fi (Wireless Fidelity), però amb 
major cobertura i ample de banda. La tecnologia Wi-Fi, va ser dissenyada per a 
ambients sense fil interns com una alternativa al cablejat estructurat de xarxes i amb 
capacitat sense línia de vista de molt pocs metres. WiMax, per contra, va ser dissenyat 
com una solució d'última milla en xarxes metropolitanes (MAN) per a prestar serveis a 
nivell comercial. 
 
En el País Basc ja s'ha implementat, tant experimental com comercialment WiMax en la 
major part dels municipis amb l'operador global de telecomunicacions en el país Basc 
"Euskaltel", tant per a veu com per a dades. A data de febrer del 2007 el govern basc 
oferix subvencions del 100% de la instal·lació, de manera que on no arriba la línia de 
coure tradicional el WiMax si que arriba.  
 
A Cadis també es comercialitza el WiMax tant para veu, dades i televisió. També s'ha 
implantat connexions WiMax de forma comercial en la ciutat de Sevilla per l'operador 
Instanet. Es pretén cobrir tota Andalusia. A la costa alacantina ho oferixen 2 empreses 
privades: MegaVista, que oferix únicament connexió a internet de 1Mbps fins a 10Mbps 
per a zones rurals. 
 
▪ Característiques del WiMax: 
 
Major productivitat a rangs més distants (fins a 50 km) 
 

• Millor taxa de bits/segon/HZ en distàncies llargues  
 
Sistema escalable  
 

• Fàcil addició de canals: maximitza les capacitats de les cèl·lules.  
• Amples de banda flexibles que permeten usar espectres llicenciats i exempts 

de llicència  
 
Cobertura 
  

• Suport de malles basades en estàndards i antenes intel·ligents. 
• Serveis de nivell diferenciats: I1/T1 per a negocis, millor esforç per a ús 

domèstic  
 
Cost i risc d'investigació 
  

• Els equips WiMax-CertifiedFF (certificació de compatibilitat) permeten als 
operadors comprar dispositius de més d'un venedor 
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2.3 Les telecomunicacions locals a Catalunya. 
 
2.3.a) Introducció: 
 
En aquest capítol analitzarem els trets més característics de l´estat actual de distints 
sistemes de comunicació d´àmbit local a Catalunya. Ens centrarem, en aquest apartat, en 
tres formes de comunicació de distints àmbits i tecnologies: els mitjans escrits en línia 
(els més recents), les televisions locals (els de major aceptació) i l´administració digital, 
també anomenat e-govern. L´univers dels mitjans locals és molt divers i poc uniforme. 
Des de la situació de precarietat que presenten la majoria de mitjans escrits, a la 
incertesa davant un futur digital excloent a que s´enfronten moltes televisions locals. 
 
La característica comuna que comparteixen els tres mitjans analitzats és la seva 
necessitat de cercar nous formats per exportar els seus missatges als usuaris d´aquests 
sistemes de comunicació. Aprofitar al màxim totes les possibilitats que permet el món 
digital donaria la capacitat d´abarcar més camps d´emissió dels seus continguts i poder 
competir amb més força davant altres mitjans amb més recursos econòmics i humans. 
 
Aprofitar i optimitzar els resursos que la digitalització ens dona, dins el terreny de les 
telecomunicacions locals, permet incrementar i millorar l´us que es fa d´aquestes a 
nivell local. Amb unes despesses econòmiques poc importants i un nombre reduït de 
tècnics especialitzats de telecomunicacions (en els que s´hi podrien sumar professionals 
del món comunicatiu), es podrien dur a terme una gran qüantitat de projectes a nivell 
local o superior que ajudarien a dinamitzar econòmica i socialment els diferents 
territoris que s´impliquesin. Però aquesta part ja serà analitzada, amb més profunditat, 
en un capítol a part d´aquest projecte que vindrà unes pàgines més endavant. 
 
A continuació detallarem les característiques més importants dels tres sistemes de 
comunicació local que seran objecte del nostre anàlisi. 
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2.3.b) Anàlisi de les edicions en línia: 
 
L´anàlisi dels llocs webs de la premsa escrita local ens permet identificar algunes 
tendències en aquest sector a Catalunya. 
 
Comencem amb una caracterització dels mitjans en línia i les seves potencialitats quinze 
anys després de la difusió del World Wide Web. Podem dir que avui un diari en línia és 
(o hauria de ser) un entorn altament interactiu basat en l´actualització permanent de la 
informació, la presentació de les notícies en diferents llenguatges (escrits, àudio, vídeo, 
infografies interactives, etc.) i l´ús creixent de les tecnologies participatives (blocs, 
fòrums, etc.). 
 
Aquestes característiques bàsiques es troben en els principis mitjans informatius en línia 
i en les versions digitals dels diaris de difusió nacional i internacional. El mitjà en línia 
ha deixat enrera la fase infantil per entrar en l´adolescència: encara té un llarg camí per 
desenvolupar les seves potencialitats en el futur, com les possibilitats que ofereix la 
fòrmula “Internet més dispositius mòbils”, però l´últiuma dècada ha començat a 
consolidar un espai, un estil i una gramàtica propis. 
 
La situació de la premsa local catalana respecte a aquesta realitat és crítica. Existeixen 
publicacions que no tenen cap espai a Internet i unes altres l´utilizen solament per a 
objectius comercials (com la difusió d´informació publicitària i administrativa). En 
general, les edicions en línia dels mitjans locals presenten un retard en l´adopció de les 
noves formes de comunicació. En aquest sentit els llocs analitzats semblen productes 
dels anys noranta, quan la xarxa estava encara en la seva fase inicial de creixement. En 
altres paraules: la diferència entre els grans mitjans i els petits mitjans locals és molt 
gran i evident en l´entorn digital. Aquest apartat és un acostament a la situació dels 
webs dels mitjans locals a Catalunya. 
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▪ Qüestions generals: 
 
La informació en els llocs web de la premsa local de la mostra, llevat d´alguna 
excepció, és gratuïta. En aquest sentit el fracàs de les experiències d´alguns diaris 
d´àmbit estatal -per exemple, quan Elpais.es va activar un sistema de pagament per tots 
els seus continguts- van consolidar el model gratuït. La diferència, potser, es podria fer 
entre els mitjans que ofereixen  tota la informació en línia i els que n´ofereixen només 
una part. Aquest últim model converteix el web en un suport per a la venda més que en 
un mitjà de comunicació. Molts llocs webs es limiten a penjar totalment o parcialment 
els continguts de les publicacions impreses segons el seu ritme de producció (setmanal, 
bisetmanal, etc.) 
 
Pel que fa als aspectes tecnològics, alguns dels webs estudiats es basen en sistemes 
automatitzats de gestió (webs dinàmics amb una estructura de base de dades) mentre 
que altres encara es basen en pàgines estàtiques. Alguns dels llocs realitzats amb 
sistemes de gestió dinàmics semblen, a primer cop d´ull, un producte sofisticat. Però 
una inspecció atenta de la interfície, de l´organització de les informacions i dels 
continguts fan canviar ràpidament aquesta percepció. Pràcticament tots els webs 
estudiats, des de els productes informàticament complexos fins a les pàgines més 
simples, presenten problemes greus en tots aquests àmbits. 
 
 
Un altre punt feble d´aquestes publicacions és de vegades l´arquitectura de les 
informacions o mapa dels continguts: les notícies estan organitzades sense cap mena de 
lògica, ja que es combinen criteris geogràfics, temàtics, generals, etc. L´absència de 
l´hora d´actualització de les notícies sovint elimina qualsevol efecte d´informació en 
temps real. 
 
A continuació, analitzarem els aspectes més importants que hem pogut identificar en 
aquest estudi: l´actualització de la informació, els continguts multimèdia i la 
interactivitat amb els lectors: 
 
 
▪ Actualització: 
 
Com hem indicat, les versions en línia dels mitjans locals no actualitzen els seus 
continguts i es limiten a penjar les informacions de l´edició impresa. Aquesta tendència 
a la permanència –o no actualització– dels continguts es complementa amb una sèrie 
d´enllaços que presenten informacions no peribles (mapes, rutes) o de producció pròpia 
amb una vida útil setmanal (cartellera cinematogràfica, farmàcies de guàrdia, 
espectacles, etc.). 
 
Pel que fa al procés de transvasament de continguts de l´edició impresa a l´edició en 
línia, podem dir que les edicions digitals es limiten a copiar les informacions de l´edició 
de paper. A vegades només se seleccionen els continguts més importants. Els estudis 
d´usabilitat i llegibilitat han demostrat que les formes de lectura sobre la pantalla són 
diferents del paper i, per tant, requereixen una organització específica del text (textos 
més breus, formatació adequada, hipertextualització, etc.). Aquest tipus de procés 
d´adaptació està pràcticament absent dels webs de la premsa local. 
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▪ Multimedialitat: 
 
Una de les possibilitats més interessants de la comunicació a Internet està motivada per 
la capacitat d´Integrar diferents mitjans i llenguatges en el mateix entorn. La clàssica 
combinació dels mitjans impresos (text escrit més fotografies) s´enriqueix a Internet 
amb l´àudio, el vídeo i les infografies interactives. La situació de les versions en línia de 
les publicacions de la mostra és, en aquest sentit, també molt feble. A més del text 
escrit, en alguns diaris en línia inclouen fotografies. En qualsevol cas, la majoria de 
mitjans tot just utilitzen les fotografies i es limiten a penjar els continguts escrits. Les 
publicacions en línia locals a Catalunya pràcticament no proposen informacions en 
formats àudio o multimèdia. 
 
Altres aspectes més bàsics dels mitjans en línia, com per exemple la possibilitat 
d´incloure una versió per imprimir els articles en format text o PDF, o la incorporació 
de dispositius avançats de recerca de la informació, tampoc estan coberts en les 
publicacions vistes. Altres serveis per als lectors, com la possibilitat d´enviar l´article 
per correu electrònic, tampoc s´han aprofitat. 
 
▪ Interacció amb els lectors: 
 
La xarxa, un formidable instrument per a la construcció o l´enfortiment de relacions 
socials, és sobretot interacció. La primera generació de mitjans en línia va reproduir la 
lògica dels mitjans tradicionals: transmissió d´informació des d´un emissor a un 
receptor utilitzant un canal. Però la xarxa ha superat el model de la difusió per proposar 
noves formes p2p de circulació de la informació. Els primers fòrums i comunitats 
virtuals dels anys noranta han evolucionat cap a formes més sofisticades i més 
participatives, com els blocs o els sitemes per compartir continguts. Els principals 
mitjans en línia nacionals i internacionals han incorporat aquests tipus d´entorns 
col.laboratius dins el clàssic diari digital. 
 
La situació de les edicions en línia dels mitjans locals, també en aquest sector, està 
caracteritzada pel retard. Si bé és veritat que un petit grup`de diaris ha habilitat espais de 
discussió (fòrum o sol.licitud d´opinions als lectors), normalment aquests espais estan 
buits. El mateix es pot dir per que fa a la presència de sistemes de difusió de la 
informació per a telèfons o dispositius mòbils. 
 
▪ Conclusions: 
 
Exposem a continuació les principals conclusions que es poden inferir de l´anàlisi de les 
edicions en línia dels mitjans de comunicació escrits d´àmbit local. 
 
Hem pogut confirmar que aquestes edicions en línia són un facsímil del diari en paper, 
amb poc més que un conjunt de serveis extres per als lectors (hemeroteca, dossier, etc.). 
Les funcions de les edicions en línia són promoure la venda de la publicació impresa o 
simplement satisfer el requeriment de tenir un espai a la xarxa. El retard en aquest sector 
és evident i planteja la necessitat de redissenyar les estratègies empresarials i 
comunicacionals de la premsa local pel que fa a Internet. 
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La majoria de les publicacions s´enquadren en el perfil mitjà identificat en aquest 
estudi: poca actualització dels continguts, baixa multimedialitat i poques experiències 
d´interacció amb els lectors. 
 
Els mitjans de comunicació locals comparteixen bona part de l´imaginari i els tòpics 
discursius sobre els avantatges, el canvi o l´impacte que les tecnologies digitals han 
tingut sobre el món de la comunicació en general. Els diaris al web presenten una forta 
dependència de l´edició impresa com a font de generació de notícies i tenen un poco 
vocació d´actualització constant o de generació de recursos exclusius per a l´edició en 
línia. 
 
Quina és la funció de les actuals edicions en línia de la premsa local? Possiblement 
dues: promoure la venda de la publicació impresa o simplement omplir amb la 
necessitat de “tenir un espai a la xarxa”. Res més. Aquest model, evidentment, no té 
futur. Les empreses que hi ha darrere d´aquestes publicacions haurien de preguntar-se 
quina és la seva missió: imprimir paper o fer gestió de la informació? Si la resposta és la 
segona, doncs el camí és molt clar: més actualització, més multimedialitat, més 
interacció amb els lectors i més atenció als nous canals d´informació, com els telèfons 
mòbils. 
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2.3.c) La televisió local a Catalunya. 
 
▪ Les televisions locals a Catalunya. Anàlisi de la situació 
 
Segons l'estudi realitzat pels professors Emilio Prado i Miquel de Moragas Spà, (La 
televisió pública en l'era digital), en el Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona tancat a la fi de 2002, el nombre total de televisions locals 
emetent a Catalunya arribava a la xifra de 93, amb una tipologia molt diversa. Quines 
dades podem destacar? 
  
En primer lloc ens fixaríem en l'enorme diversitat de poblacions per nombre d'habitants. 
Pot dir-se que el fenomen de la televisió local no és un fenomen exclusiu de les grans 
capitals de comarca o de les grans ciutats de 100.000 habitants o més, encara que és cert 
que la gran majoria de grans ciutats (50.000 habitants o més) tenen la seva televisió 
local. A Catalunya, per exemple, existeixen 7 municipis entre 100.000 i 250.000 
habitants i 6 d'ells tenen televisió local. Per descomptat que totes les ciutats de més de 
250.000 habitants tenen televisió local. Però també pot destacar-se que un nombre 
importantísim de poblacions amb una població més reduïda disposen de televisió local. 
 
 

Població 
 

Número de 
Municipis 

Municipis amb 
TVL 

% Municipis amb 
TVL 

% TVL 

1-1000 526 5 0´9% 5´4% 
1001-2000 136 5 3´7% 5´4% 
2001-5000 124 19 15´3% 20´4% 
5001-20000 115 37 32´1% 39´8% 
20001-50000 24 12 50´0% 12´9% 
50001-100000 10 7 70´0% 7´5% 
100001- 250000 7 6 85´7% 6´5% 
+ 250000 2 2 100% 2´1% 
Total 944 93 9´8% 100% 

Taula 9. Les 93 Televisions locals a Catalunya  (2002). 
 
 
Com interpretar aquestes dades? Hi ha moltes o hi ha poques televisions locals? En una 
primera resposta podem dir que encara hi ha poques televisions locals. Si afirmem que 
la comunicació local és fonamental per a la participació política, per al 
desenvolupament cultural, tan necessari a Catalunya, per a la normalització lingüística, 
per a la introducció de tecnologia, podem afirmar llavors que un 10% de municipis amb 
televisió local són molt pocs. Hi ha un enorme camí a recórrer perquè les nostres 
poblacions en la seva totalitat disposin d´equipaments de comunicació de proximitat i 
no sembla que la TDT ho afavoreixi. 
 
Actualment es poden posar com a causa d´aquesta mancança de canals televisius locals 
als problemes tecnològics i als problemes de difusió que, evidentment, existeixen. Però 
els problemes culturals, socials, polítics, econòmics d´àmbit local són més importants 
alhora d´explicar aquesta situació. 
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La diversitat forma part del model, de la riquesa potencial d'aquestes televisions. Una 
dada destaca en aquest sentit: el valor de la producció pròpia de programes. Les 
televisions de proximitat, o televisions locals, haurien de definir-se en el futur pròxim 
com televisions fonamentalment de producció pròpia. No de reproducció o de redifusió 
de programes produïts per les grans productores audiovisuals. 
Pot destacar-se que la televisió local a Catalunya presenta un amplíssim panorama de 
producció pròpia en la seva comunicació. El 42% d'aquestes emissores emeten entre el 
76% i el 99% de producció pròpia; un 19% d'emissores emet fins al 100% de producció 
pròpia. Són minoria les emissores que emeten menys del 20% de producció pròpia. 
 
 Pel que fa a les tecnologies de difusió, la immensa majoria d'emissores són hertzianes. 
Això suposa un greu problema per al futur, davant l'obligat trànsit de totes aquestes 
televisions al sistema digital. Aquest trànsit a la digitalització, si no es fa des de la 
voluntat política i des de polítiques de comunicació que defensin l'àmbit territorial de 
proximitat, pot representar una greu dificultat per al futur d'aquestes experiències 
comunicatives. 
 
▪ Àmbit de cobertura municipal i models de les TVL. 
 
Totes les emissions que es posen en marxa els anys d´inici de l´eclosió de les TVL, 
arranquen amb unes emissions que cobreixen solament el municipi on estan instal.lades 
o, en el cas de Barcelona, el districte on estan operant. Aquest serà l´àmbit de cobertura 
majoritari al llarg dels pròxims anys solament superat en alguns casos per un excés en la 
potència de l´emissor. 
 
Però també és cert que aquests anys hi ha diverses emissores amb vocaciói comarcal 
(TV Figueres, TV Garrotxa) i fins i tot supracomarcal (Tele Set, que vol crear la 
televisió de la Catalunya central). D´altres, com TV Sabadell, volen arribar als altres 
municipis del seu voltant per consolidar la influència del mitjà i augmentar els 
anunciants potencials. 
Una part d´aquesta situació es pot entendre per la vocació localista dels propis 
impulsors. Però el context polític i jurídic també hi influeix. 
 
A partir de finals dels anys 80 tota una sèrie de transformacions, i també línies de 
continuïtat, acaben generant noves maneres d´entendre la televisió local a Catalunya. El 
referent comunitari evoluciona i dóna lloc a una proposta que adopta els seus principis 
comunicatius però es vol professionalitzat i estretament vinculat als ajuntaments. 
Després es formula un model privat, professionalitzat, que no busca la participació 
ciutadana i que té com a principal objectiu la normalització lingüística. 
 
El model municipalista de servei públic professional: 
El primer dels dos models manté els trets comunicatius del comunitari, ja que defensa 
una TVL en interacció entre els seus agents i l´entorn sociocultural en el qual operen, de 
manera que cada comunitat projecti la seva identitat. En canvi, per al funcionament es 
proposa la professionalització. La TV local ha de tendir al màxim professionalisme dels 
seus efectius humans i materials per tal de garantir les millors condicions de 
participació. 
El model proposa una TVL molt lligada a l´ajuntament, ja que es presenta com un 
servei públic legitimat per la majoria de ciutadans de la comunitat on existeix. En 
aquesta línia, es reconeix que la responsabilitat pública de la TVL es pot expressar de 
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diverses formes, especialment a través dels col.lectiu ciutadans disposats a prestar 
aquest servei. 
 
El model professionalista de país: 
El segon model català es va anar gestant a l´ombra del municipalista de servei públic i 
neix, en part, com a resposta a aquesta proposta. És una TVL pensada en clau nacional 
que vol contribuir a la normalització del català. Cal un plantejament empresarial 
solvent, amb professionals, finançat per publicitat i amb emissions diàries de continguts 
locals amb una qualitat homologable a les televisions d´abast superior. Totes aquestes 
característiques serveixen per definir la TVL promotora d´aquest model, la TV d´Osona 
nascuda el 1988. 
 
▪ La implantació de la TDT local a Catalunya. 
 
L´època actual al món de la TVL ve marcada per la penetració en el sector de nous 
agents: grups multimèdia espanyols, catalans i locals; i empresaris de comunicació de 
diverses mides. En un context industrial caracteritzat per la diversificació multimèdia, 
aquests actors troben en la TVL un espai on ampliar els negocis, la creació de cadenes 
catalanes o la penetració de xarxes d´abast estatal. 
 
Amb la TDT, l´espai radioelèctric s´organitza en múltiplex: canal radioelèctric que 
integra quatre programes més serveis adicionals de transmissió de dades. D´aquesta 
manera en l´espai que ocupa allò que en analògic es denominava canal, ara n´hi caben 
quatre. 
 
El món de les TVL es troba a les portes de la implantació de la televisió digital terrestre, 
TDT. L´adopció d´aquest sistema de transmissió del senyal ha de comportar una 
transformació encara més gran que totes les viscudes, fins al punt que esborrarà 
pràcticament tot rastre del fenomen que s´ha creat i recreat en els darrers trenta anys. En 
certa manera, la TDT comporta una refundació de la TVL. 
 
La nova etapa de la televisió local ve imposada per unes polítiques d´implementació de 
la TDT, dissenyades pel Govern central, que no han estat pensades per permetre el pas 
de l´analògic al digital de les emissores existents. Ans al contrari, el disseny fet 
comporta un nou mapa audiovisual i una redefinició del conjunt del fenomen català.  
 
Aquestes modificacions es fan a través de la imposició a les televisions dels àmbits de 
cobertura que han de cobrir, la limitació a quatre el nombre d´emissions que poden 
emetre en cadascun d´aquests àmbits i la restricció de TVL públiques a més de 
redefinir-ne el model. 
 
Els àmbits de cobertura divideixen Catalunya en 21 demarcacions formades per 
agrupacions de municipis, en alguns casos d´una sola comarca i en d´altres de diverses, 
amb casos d´àmbits de cobertura que apleguen poblacions de cinc comarques. En aquest 
sentit, el model dissenyat solament contempla les emissions comarcals i 
supracomarcals, un dels diversos tipus que existeixen al Principat. 
 
Amb la TDT, es podran posar en marxa 96 TVL digitals, que són el màxim que 
permeten els 24 canals múltiplex de que disposa el Principat (cada canal múltiple 
transporta quatre programes, l´equivalent als antics canals analògics). Tenint en compte 
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que a Catalunya emetien 120 televisions el 2004 i que la Generalitat raconeixia 
l´existència de 114, és evident que no totes podran arribar a emetre en digital. A més, 
cal tenir present que no tots els ajuntaments podran participar en la creació de 
televisions públiques. La planificació solament inclou en les demarcacions 239 dels 946 
que té Catalunya. Tot i que tots rebran la TDT local, solament aquests 239 podran crear 
i gestionar TVL públiques, fet que limita clarament les possibilitats de participació dels 
consistoris. 
 
▪ Nou paradigma de la comunicació local: 
 
En el paradigma de la comunicació segueix ocupant un important espai la "difusió", 
però, ara apareixen altres elements decisius, com la interactivitat i la creació de la 
comunitat. La xarxa permet la transmissió d'informació, però també múltiples formes 
d'intercanvi, I tot això ja no es limita a l'adreça esquerra-dreta, emissor-receptor, sinó 
que es produïx en múltiples adreces com s'expressa en el gràfic adjunt. 
 

 
Ilustració 12. Esquema de la comunicació local. 

 
 
En primer lloc els receptors ja no són sempre amplis, homogenis, anònims, dispersos, 
sinó més aviat diversos i heterogenis. En el nou paradigma es reforça la importància de 
la producció de continguts. El poder de la comunicació es desplaça de la difusió a la 
producció. Amb Internet la difusió deixa de ser que passa a la producció. La producció 
de continguts és el punt neuràlgic per a la interpretació del poder de la comunicació en 
la nostra societat. En l'era digital la pregunta clau és si tenim la producció de continguts 
que la societat requereix. També es produïxen canvis en la naturalesa dels emissors, on 
els mass media clàssics van donant lloc a altres diferents institucions que es 
converteixen en emissors de masses. 
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2.3.d) E-Govern. L´administració on-line. 
 
▪ Necessitat d´un model d´administració digital. 
 
Podem considerar que la introducció de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions en les maneres i processos de serveis de l'Administració Pública és una 
tendència i un compromís cada vegada més generalitzat, dintre de les diferents 
iniciatives associades a la Societat de la Informació. Aquesta acció generalitzada en tots 
els nivells de l'Administració Pública es correspon amb un procés generalitzat i 
horitzontal d'adopció d'unes noves tècniques i d'unes noves maneres de fer. És en si un 
procés on es veuen implicats elements de formació, legislatius, normatius, canvis 
operatius, ús de nous dispositius; tots ells al voltant d'una aplicació més intensiva de la 
informació i dels formats digitals, dintre i fora de l'entitat pública i en els seus sistemes 
de comunicació. 
 
El punt de partida en l'ús d'aquestes tecnologies a nivell de les diferents administracions 
públiques es caracteritza entre altres aspectes pels següents: 
 
• Una visió de la tecnologia com un element necessari però sense una suficient valoració 
positiva i estratègica de cara a la seva contribució a la forma de desenvolupar i millorar 
els serveis. 
• Un ús estès de les aplicacions informàtiques de gestió amb diferents graus de 
modernització tecnològica de les mateixes. 
• Una tendència generalitzada cap a la sortida a través d'internet de nous serveis 
d'informació, seguiment i comunicació. 
• Una necessitat creixent de simplificació de circuits i intercanvis fàcils d'informació 
entre administracions.  
 
Per a avaluar l'impacte d'aquests canvis de necessària adopció podem observar com 
s'estan desenvolupant altres fenòmens de naturalesa semblant quant al canvi 
organitzatiu en l'administració pública i fora d'ella, però que no afegixen una 
incorporació de tecnologia informàtica com és el tema que ens ocupa. Ens referim als 
progressius avanços que en el camp de la qualitat, en la millora dels sistemes de gestió i 
control dels programes públics, s'estan produint. 
 
Incidir a avaluar el grau de “lo digital” d'una organització pública i comparar-lo a través 
d'un model, genera importants referents sobre els quals prendre decisions en els dos 
ambients en els quals “lo digital” reporta directament valor a les organitzacions de 
serveis públics: 
 
• Els sistemes d'informació i gestió interna 

- Millora de decisió per millor informació 
- Millora per optimització i automatització administrativa 

 
• Els sistemes de comunicació i serveis al ciutadà 

- Millora de la coordinació i temps de resposta (accés, rapidesa,...) 
- Millora dels serveis interns i externs (disponibilitat, precisió,...)  
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Malgrat que en poc més es resumeixen els beneficis organitzatius, aquests no es 
visualitzen directament en beneficis econòmics directes, o de temps de resposta i 
qualitat dels serveis prestats. El traductor de tot això resideix en la capacitat de 
visualitzar els processos i els seus costos. L'anàlisi de processos és un element 
fonamental en el disseny o redisseny dels serveis en el Sector Públic. 
 
▪ Requisits del model d´administració digital. 
 
El Model d'Administració Digital obtingut contempla els següents requisits: 
 
• Basat en la realitat de l'Administració catalana: 
 
El Model parteix de la concreta realitat de les Administracions Catalanes i amb 
l'objectiu de donar resposta a les seves necessitats específiques. 
 
• Adaptat a cada nivell administratiu: 
 
El Model té en compte les diferents característiques i necessitats de cada nivell 
administratiu, adaptant-se a cadascun d'ells. Referent a això, estan considerats, com a 
mínim, els següents nivells administratius: Administració General de la Generalitat 
(Govern Català), Consells comarcals (i futures vagueries) i Ajuntaments (distingint, 
almenys, grans, mitjans i petits). 
 
• Model integral: 
 
El Model contempla tots els aspectes de l'actuació administrativa que puguin aprofitar 
les oportunitats que l'Administració Digital ofereix, dotant al propi concepte 
d'Administració Digital d'un sentit ampli que abasta, tant els aspectes externs de la 
gestió administrativa (relacions amb la ciutadania), com els interns (relacions internes 
en l'àmbit de cada entitat i de les diferents entitats entre si), i contemplant no només els 
aspectes directament relacionats amb internet i amb la tecnologia, sinó també els quals 
tenen a veure amb la cultura organitzativa i el desenvolupament organitzatiu, també 
necessaris per a l'èxit de l'Administració Digital. 
 
Amb la finalitat d'avaluar el desenvolupament de l'Administració Digital s'han tingut en 
compte una sèrie d'indicadors que cobreixin tots els aspectes citats, entre els quals cap 
assenyalar, els següents: 
 

- Relacionats amb la presència web i la tramitació telemàtica:  
 
Qualitat, integritat i actualització de la informació publicada, utilització d'eines 
corporatives per a la gestió dels portals i els continguts, rang de serveis que es poden 
tramitar telemàticament, disponibilitat de consulta telemàtica dels expedients, existència 
d'un Llibre d'Estil que asseguri la presència ordenada i coherent de l'entitat en internet, 
existència d'una normativa que garanteixi la publicació de les informacions bàsiques, 
existència d'una normativa que de suport als serveis de la tramitació telemàtica 
(signatura, pagament, notificacions, registre, etc.), diversitat de canals disponibles per a 
interactuar amb l'administració (presencial, telefònic, telemàtic,…), existència d'eines 
que ajudin en la gestió integral de les relacions amb la ciutadania, existència d'un 
sistema de queixes i reclamacions a la disposició de la ciutadania, etc. 



 

 

 77 

- Relacionats amb el nivell de mecanització i l'ús de les noves tecnologies en la 
gestió interna:  

 
Nivell de mecanització dels expedients gestionats, existència de gestors d'expedients 
corporatius, utilització de les noves tecnologies en treballs interns, existència d'eines 
suport per al treball colaboratiu, existència d'eines suport per a la gestió del 
coneixement, existència i nivell de desenvolupament dóna la intranet, nivell de 
documentació dels procediments administratius, existència d'un quadre de 
comandament basat en indicadors de gestió, etc. 
 

- Relacionat amb aspectes culturals i organitzatius:  
 
Nivell de compromís dels màxims responsables de l'entitat en l'execució del canvi, 
existència o no d'una estratègia clarament definida i aprovada, dotació pressupostària 
per a donar suport a infraestructures tecnològiques, processos formatius del personal, 
existència de campanyes de foment i sensibilització, identificació i existència de perfils 
de llocs propis o aliens específicament dedicats al desenvolupament de l'Administració 
Digital, nivell de transformació dels serveis i desenvolupament de serveis nous 
aprofitant les oportunitats de la xarxa, etc.  
 
 
▪ Projecte T-Govern. 
 

• Projecte T-Govern: 
1. Integrar tots els elements de la cadena (emissió, continguts de 

l´administració i aplicacions). 
2. Adaptar els continguts al mitjà. 
3. Provar la usabilitat dels nous serveis. 
4. Mesurar la valoració i interès dels serveis oferts. 

 
• Aplicacions (portals interactius de TDT): 

1. Permetre als espectadors seleccionar informació amb el comandament a 
distància. 

2. Visualitzar textos, gràfics i fotografies. 
3. Actualització permanent. 

 
• Àmbit tecnològic: 

1. Identificació de l´usuari amb targes intel.ligents. 
2. Personalització de continguts. 
3. Accés a bases de dades públiques. 
4. Ingesta automàtica de dades. 
5. Canal de retorn via telèfon mòbil. 
6. Canal de retorn via IP. 
7. Missatgeria instantània. 
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Prova pilot amb l'objectiu de disposar d'estudis fiables sobre la viabilitat i la posada en 
marxa de serveis d'atenció al ciutadà a través de la Televisió Digital Terrestre (TDT). 
L'estudi definirà com s'han d'adaptar els continguts de l'Administració a un nou mitjà 
com és la TDT i estudiarà en profunditat la tecnologia, la resposta i les necessitats dels 
usuaris potencials.  
 
Les proves es faran a tres laboratoris situats a les poblacions de Mataró i Vilanova i la 
Geltrú i a les instal·lacions d'Activa Multimèdia. Els aparells que s'hi instal·laran 
oferiran serveis d'Atenció Ciutadana de la Generalitat, tant del 012 i com del web 
www.gencat.cat, i d'altres propis d'aquests dos ajuntaments. Els materials disponibles 
inclouran informacions d'àmbits ben diversos com ara els ajuts i subvencions, l'agenda 
d'activitats culturals o consultes sobre tràmits administratius.  
  
El projecte T-Govern és una iniciativa complexa fruit de la col·laboració entre la 
Generalitat, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), els ajuntaments de 
Mataró i de Vilanova i la Geltrú i les escoles universitàries politècniques d'aquestes 
dues localitats.  
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2.4 Anàlisi comarcal de l´estat de les Telecomunicacions. El Barcelonès. 
 
2.4.a) La comarca. 
 
Encara que el Barcelonès és la comarca més petita de Catalunya, és també la més 
poblada; l’espai urbà s’hi estén arreu i es prolonga per les veïnes comarques del Baix 
Llobregat, el Maresme i el Vallès Occidental. El Barcelonès, a més de concentrar la 
major part de la població del Principat, centralitza l’activitat econòmica de Catalunya. 
La comarca del Barcelonès, després de la modificació de 1990, inclou els municipis de 
Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i 
Badalona.  
 

 
Ilustració 13. Divisió municipal de la comarca del Barcelonès. 

 
 
Municipi Superfície (Km2) Població 
Badalona 21,17 221.520 
Barcelona 100,39 1.605.602 
L´Hospitalet de Llobregat 12,39 261.310 
Sant Adrià de Besòs 3,78 32.585 
Santa Coloma de Gramenet 6,99 119.056 
Total comarca Barcelonès 143,10 2.226.913 

Taula 10. 
 
En aquest territori, superpoblat, en el qual s´hi troba la capital de Catalunya, haurien de 
tenir un paper molt rellevant tots els mitjans que serveixin per la intercomunicació dels 
seus habitants amb els diferents agents que ho componen. Aquestes comunicacions i els 
mitjans de que es disposa per dur-les a terme seran el nucli de l´anàlisi del qual tracta 
aquest capítol. 
 
Per les característiques pròpies de la ciutat de Barcelona (grandària, població, 
capitalitat, etc.) deixarem a banda l´anàlisi d´aquest municipi en aquest capítol per 
dedicar-li, més endavant, un estudi amb més profunditat.  
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2.4.b) Mitjans de comunicació locals: 
 
Degut a la gran població que absorbeix la comarca del Barcelonès, la més densa de tot 
Catalunya, era interessant fer un estudi de l´estat i l´ús de les telecomunicacions a nivell 
local en aquest territori concret. 
 
Dividirem aquest anàlisi en dues parts ben diferenciades. En primer lloc ens centrarem 
únicament en el concepte de mitjà de comunicació clàssic (ràdio, premsa escrita o en 
línia i Tv.). Tot seguit passarem a comprovar l´estat dels recursos telemàtics de que 
disposa cada administració local dels diferents municipis que conformen la comarca. 
Aquests recursos ens permetran comprovar  el grau de desenvolupament de la comarca 
en el camp del govern digital i l´intercomunicació entre els ciutadans i l´administració.  
 
Com ja hem comentat abans, aquests recursos són molt interessants en un espai físic on  
la superpoblació i el dinamisme d´aquesta mateixa població són dues de les 
característiques més destacables del territori. 
 
La comarca del Barcelonès gaudeix d´una presència d´uns mitjans de comunicació 
locals consolidats dins els seus àmbits i amb una aceptació prou important. Execpte el 
municipi de Sant Adrià, tots els altres disposen d´emissores de ràdio i televisió locals 
emetent de manera diària els seus continguts diversos. A continuació presentarem per a 
cada municipi l´estat actual dels mitjans de comunicació locals propis, remarcant els 
trets més característics de cadascun d´ells. 
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▪ L´Hospitalet de LLobregat. 
 
L'Hospitalet és el segon municipi de Catalunya en nombre d'habitants, amb 260.041 
ciutadans (31 de desembre del 2006). Font: Ajuntament de L'Hospitalet. Està situada a la plana 
litoral i pertany a la comarca catalana del Barcelonès. 
 
En el municipi de l´Hospitalet de LLobregat hi ha consolidats tres importants mitjans 
públics de comunicació próxima al ciutadà. El canal l´INFO TV. L´Hospitalet i Ràdio 
Hospitalet. També destacarem la presència a aquest municipi del Canal25, una televisió 
privada de carácter comarcal, que té la seva seu i els seus orígens al municipi riberenc. 
 
 
 
 
Canal 25 Televisió: 
Canal 25tv és una televisió privada que enceta una nova etapa en la que la pluralitat 
lingüística i la comarcalitat són presents al llarg dels diferents programes on la 
informació, l’entreteniment i la cultura tenen un lloc rellevant, fent que tot plegat apropi 
a la realitat social del Barcelonès.  
 
Canal 25tv és ara per ara la televisió local que més producció pròpia emet arreu de 
Catalunya apostant per la proximitat 
 

 
        Ilustració 14. Logotip del canal 25TV. 

 
 
El canal 25 emet pel mateix canal 25 de l´UHF i també en el 48 de l´UHF per la 
tecnologia digital terrestre. Actualment l´emissió pel canal 48 de l´UHF a travé de la 
TDT es troba en fase de proves a l´espera de ser totalment operativa. 
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Canal INFO televisió l'hospitalet: 
La televisió municipal del municipi de l´Hospitalet de LLobregat no disposa, pel 
moment, de plana web en funcionament. Un fet, desgraciadament, massa habitual dins 
el món digital dels mitjans de comunicació locals. Aquest fet no permet la interacció 
entre el mitjà i els ciutadans.  
 
http://www.televisiol-h.cat  
 

 
Ilustració 15. Captura de la plana web actual de la TV l´Hospitalet. 

 
La televisió L'Hospitalet emet pel canal 37 de l´UHF. 
 
D'altra banda, el senyal de Televisió de L'Hospitalet també es distribueix a través del 
cable de fibra òptica. Sense necessitat d'instal·lar un amplificador de senyal a les antenes 
col·lectives, qualsevol ciutadà de L'Hospitalet que contracti el paquet bàsic de televisió 
que ofereix l'operador de cable que actua a la ciutat podrà sintonitzar la televisió local. 
 
Ràdio l'hospitalet: 
Ràdio L'Hospitalet va iniciar les seves emissions com a emissora municipal el 6 de juny 
de 1982. Abans, la ciutat de L'Hospitalet havia viscut diversos intents per crear un canal 
de ràdio propi que recollís la activitat que generava el ja segon municipi de Catalunya 
en nombre d'habitants. 
 
Avui, Ràdio L'Hospitalet és el referent comunicatiu de la ciutat per a totes aquelles 
organitzacions, associacions i entitats que dediquen la seva activitat al municipi. Per fer 
possible la seva tasca, més de vint professionals (periodistes i tècnics de so) i diversos 
col·laboradors hi treballen dia a dia. L´emissora Ràdio l´Hospitalet s´emet pels 96.3 
MHz de la banda FM. 
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▪ Santa Coloma de Gramenet. 
 
Dins l´àmbit de la comunicació local al municipi de Santa Coloma de Gramenet es pot 
destacar, com a principal mitjà de comunicació, la ràdio municipal Grama Ràdio. El 
municipi fronterer amb la ciutat de Barcelona, no gaudeix de televisió local pròpia, 
encara que gràcies a la seva situació geogràfica rep les senyals audiovisuals de les 
televisions veïnes. A un mitjà apart dels convencionals situaríem el grup Tele Taxi, una 
empresa privada resident al municipi, la qual, basant la seva programació en uns 
continguts generalistes ha obtingut una acceptació molt rellevant a Sanata Coloma i 
poblacions pròximes.  
 
 
Grama Ràdio: 
Grama Ràdio és el nom identificador del prestador de serveis de radiodifusió sonora de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. A través de la seva pàgina web 
(“www.gramaradio.com”) es pot escoltar, mitjançant l´ajuda d´un programa d´àudio, en 
directe la programació que emet el mitjà. Aquesta emissora prioritza els criteris 
comercials i d´entreteniment per davant dels de comunicació i informació local. 
 
La major part de la programació oferta per part de Grama Ràdio es basa en continguts 
musicals (pràcticament el 70% del total dels programes) i d´entreteniment general. El 
perfil de l´audiència d´aquest mitjà de comunicació, pertany principalment a persones 
dins la franja d'edat compresa entre els 25 i 44 anys de nivell adquisitiu mig-alt - alt.  
 
Per tant no considerarem aquest mitjà una eina valida de comunicació d´àmbit local en 
quant la seva filosofia d´emissió no ho és. No respon a unes necessitats comunicatives 
locals específiques, sinò més aviat es pot considerar un canal generalista a petita escala. 
 
L´emissora local es pot sintonitzar a grans parts de la província de Barcelona, destacant 
les zones de molta densitat de població com són les comarques del Barcelonès, Vallès 
Oriental o El Maresme. 
 
L´emissora Grama Ràdio s´emet a la freqüència 107.4 MHz de la banda FM. 
 
 
Grup Tele Taxi: 
Un dels grups més importants de comunicació local privada té la seva primera 
residència al municipi de Santa Coloma. El grup, que va ser fundat per donar cobertura 
legal a les emissions de ràdio destinades als taxistes de l´àrea metropolitana de 
Barcelona, disposa, actualment, d'una plantilla d'un centenar de professionals, gestiona 
vint-i-vuit freqüències de ràdio analògica, tres concessions autonòmiques de ràdio 
digital, quatre canals de televisió analògica i tres canals de Televisió Digital Terrestre de 
nova concessió que entressin en funcionament el present any. Així mateix, el Grup estén 
la seva activitat a la producció i a l'edició musical amb un segell discogràfic propi. 
 
Sense entrar a valorar els seus continguts, i la seva particular qualitat d´emissió, no es 
pot negar l´èxit que ha tingut dins la societat colomenca en particular i a molts altres 
llocs dels voltants de Barcelona. 
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▪ Badalona. 
 
Badalona és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants (217.663 hab., 
1/1/2007), a més, de ser la dinovena en relació a la resta de l'Estat. La ciutat forma part 
de la Mancomunitat de Municipis i del Consell Comarcal del Barcelonès. 
 

 
Ilustració 16. Logotip de Badalona comunicació. 

 
A la ciutat de Badalona existeix una xarxa bastant important de mitjans de comunicació 
locals englobats dins l´empresa Badalona Comunicació S.A. Dins aquesta empresa es 
troben els mitjans de comunicació de proximitat més populars a la ciutat de Badalona, la 
ràdio ciutat de Badalona, “RCB”, i la televisió municipal, Badalona TV. A part dels dos 
mitjans de comunicació més populars, també existeix una publicació mensual que 
completa els canals clàssics de comunicació, la revista d´informació de Badalona 
“Bétulo”. 
 
 
Ràdio Ciutat de Badalona: 
És evident que dels tres mitjans que integren Badalona Comunicació S.A., Ràdio Ciutat 
de Badalona és la més veterana i, en certa manera, el vaixell insígnia del panorama 
comunicatiu de la ciutat. 
 
Nascuda el juliol de 1981, RCB ha tingut la responsabilitat de desafiar el temps i haver 
sobreviscut més de vint-i-cinc anys des de la seva primera emissió. Durant tot el temps 
que RCB ha estat en funcionament s´han anat potenciant la seva programació i invertint 
en millores tècniques tant dels estudis centrals com dels equips necessaris per les 
trasmissions a l'exterior.  
 
La ràdio municipal de la ciutat de Badalona permet transmetre als ciutadans 
l´organització de qualsevol esdeveniment, o notícia que pugui ser interessant, mitjançant 
el contacte entre els ciutadans i l´emissora. 
 
A dia d´avui ja es pot escoltar Ràdio Ciutat de Badalona a qualsevol part del món. La 
ràdio en directe a través d'internet ja és una realitat amb el suport de Badaweb.com. 
També es pot escoltar en qualsevol dels altre formats d'àudio dels que dispossa el mitjà, 
itunes, winamp i real one. 
 
L´emissora Ràdio Ciutat de Badalona s´emet per la freqüència 94.4 MHz de la banda 
FM. 
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Badalona TV: 
Amb la posada en marxa de Televisió Badalona el 14 de febrer de 2000, la ciutat feia 
realitat una de les fites més esperades, alhora que necessària, en una ciutat com 
Badalona. 
 
Esperada, perquè Badalona havia tingut diferents projectes de televisió local que no 
s'havien consolidat; i necessària, perquè es feia imprescindible el suport de tots els 
estaments de la tercera ciutat de Catalunya envers un projecte audiovisual que havia de 
vertebrar un ens comunicatiu públic d'àmbit local important. 
Televisió Badalona és un mitjà de comunicació local de referència, que ha cobert el buit 
important en el panorama comunicatiu badaloní que existia a la ciutat, des que el juny 
del 1996 va deixar d'emetre el canal 51, l'antiga televisió local de la ciutat. 
 
Tota la informació, allò que passa a la ciutat, el que és i serà notícia. Una televisió que 
reflecteix aquelles petites coses, que, de tan quotidianes, no solen sortir en la petita 
pantalla. En definitiva, una televisió propera als ciutadans i ciutadanes, participativa i 
àgil. Una televisió que permet conèixer i tenir ben a prop la Badalona del segle XXI. 
 
En breu, a través de la pàgina web de la televisió, es podrà veure la programació de 
Televisió de Badalona des de qualsevol part del món, i les 24 hores del dia. 
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▪ Sant Adrià de Besòs. 
 
El municipi més petit i amb menys habitants de tota la comarca del barcelonès és Sant 
Adrià de Besòs. El municipi riberenc és el municipi situat a la desembocadura del riu 
Besòs, entre els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, amb 
els quals forma una continuïtat urbana. La seva població, a principis de gener de 2006, 
no arribaba als 35.000 habitants molt lluny de les poblacions de les seves ciutats veines. 
 
No hi ha mitjans de comunicació d´àmbit local dins el municipi. 
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2.4.c) Comunicació digital entre els ciutadans i l´administració: 
 
La comunicació digital suposa un conjunt d'eines que han de permetre la millora de les 
relacions entre les administracions, els ciutadans, les empreses i professionals de 
Catalunya. Els seus principals objectius són la connexió telemàtica entre les diferents 
administracions públiques amb l'objectiu de configurar una autèntica administració en 
xarxa, la simplificació dels tràmits i la millora de les relacions amb els ciutadans 
mitjançant la simplificació de les relacions. 
 
 
▪ Administració electrònica: 
 
Com ja hem comentat unes pàgines abans, l´administració electrònica suposa un conjunt 
d'eines que han de permetre la millora de les relacions entre les administracions, els 
ciutadans, les empreses i professionals de Catalunya. Els seus principals objectius són la 
connexió telemàtica entre les diferents administracions públiques amb l'objectiu de 
configurar una autèntica administració en xarxa, la simplificació dels tràmits i la millora 
de les relacions amb els ciutadans mitjançant la simplificació de les relacions 
 
L'administració electrònica recolza, en primer lloc, en un conjunt de pilars funcionals. 
Al voltant de l'arrel del canvi —la focalització en el ciutadà com a client—, 
l'administració es configura com un prestador de serveis que actua segons unes regles 
similars a les del sector privat. Els principals eixos d'actuació són els següents: 
 

• Un únic punt d'accés multicanal, amb prestació de serveis 24 hores al dia i 7 dies 
a la setmana, de manera que s'ofereix al ciutadà un interlocutor únic i ubic.  

 
• Integració dels serveis públics en paquets, agrupats segons les necessitats del 

ciutadà a partir de fets vitals.  
 
• Tramitació exclusivament digital de les entrades multicanal al sistema, amb la 

qual cosa el tractament digital esdevé un factor d'integració.  
 
• Nivell de seguretat superior al presencial, amb l'objectiu de generar confiança a 

un usuari no presencial.  
 
• Accés a la informació sobre el desenvolupament de la tramitació per part del 

ciutadà, i també a les dades del ciutadà gestionades durant la tramitació, tant si 
s'adquireixen directament com si s'obtenen d'altres administracions. 

 
Igualment com hem fet pels mitjans de comunicació locals al Barcelonès, comprobarem 
l´estat actual de cada municipi de la comarca respecte a la implantació i l´ús de les 
tecnologies digitals en les seves relacions amb els ciutadans del seu àmbit. 
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▪ Sant Adrià de Besòs: 
 
El municipi de dimensions, en tots els aspectes, més reduïdes de la comarca també és el 
que menys ha desenvolupat les possibilitats que la tecnologia digital ofereix, per oferir 
vies de comunicació i participació als ciutadans. 
 
Espai de Participació Ciutadana: 
La finestra del ciutadà és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Adrià en la seva aposta 
pel diàleg, la participació i el respecte mutu. En aquesta secció es publiquen opinions, 
rèpliques i suggeriments d'interès municipal sempre que siguin respectuoses cap a les 
persones i les institucions. 
 
S´han establert uns criteris de sistematització per a la publicació dels textos amb la 
finalitat d'aconseguir un espai de participación el més obert possible, que permeti la 
participació de tothom i que permeti als tècnics i regidors de l'Ajuntament donar una 
resposta adequada a cada ciutadà que escrigui. 
 
L´ajuntament de Sant Adrià no té habilitada cap opció més, a part del espai d´opinió 
comentat, per tal d´afavorir la comunicació i la interrelació dels ciutadans amb 
l´administració. Ni tramitacions municipals, ni l´obtenció de paperassa útil pels 
ciutadans, ni l´oferiment d´algun tipus d´aplicació informàtica (correu electrònic gratuït, 
blogs ciutadans, etc.). És una mostra clara de la feina que encara queda per fer en molts 
municipis per aconseguir els objectius de l´administració digital. 
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▪ Badalona: 
 
L’Ajuntament de la ciutat intenta donar un impuls a la participació ciutadana impulsant 
un seguit de mesures i donant un sentit ampli a la participació que possibiliti la 
intervenció directa de la ciutadania en la gestió dels interessos generals. 
 
Ciutadans en xarxa: 
Des de la plana web oficial de l´ajuntament de Badalona es pot accedir, mitjançant el 
lloc “ciutadans en xarxa” a diferents opcions de participació i cooperació de 
l´adinistració amb els ciutadans. A continuació destacarem les més significatives. 
   
Consensus, espai de participació: 
Consensus és una eina tecnològica dissenyada per a facilitar i impulsar la informació i la 
participació ciutadana a través d'Internet en el món local. És l'espai de participació a 
Internet dels governs locals.  
 

Consensus té com a principals objectius estimular la realització d’experiències de 
participació ciutadana i de consulta a través d’Internet, simplificant i agilitant els 
processos d’organització; millorar la comunicació entre els ajuntaments i la ciutadania i 
oferir espais virtuals per permetre l’organització dels ciutadans i ciutadanes en 
comunitats d’interès amb l’objectiu de promoure la corresponsabilitatzació i la 
participació. 
 
El projecte Consensus neix a finals de l'any 2000 fruit de la col·laboració entre l'Institut 
Català de Tecnologia, el consorci Localret i la Fundació Jaume Bofill. Durant els anys 
2001 i 2002 es conceptualitza i construeix l'eina tecnològica gràcies a una ajuda del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia i a les aportacions dels Ajuntaments participants. Al 
llarg del 2002 es realitzen proves pilots d'ús de Consensus en diversos processos de 
participació. El projecte inclou, a més de l'eina tecnològica i una guia d'administradors, 
l'elaboració d'una guia metodològica d'estratègies de participació amb TIC. 
 
En el 2003-04, gràcies a l'ajuda del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, es millora l'eina, especialment en usabilitat i en disseny, i s'incorporen noves 
funcionalitats, fruit del procés de proves pilot. L’eina es revisa novament en el període 
2006-2007 i a la tardor del 2007 es presenta públicament Consensus 3 amb una notable 
millora en el disseny, accessibilitat i usabilitat de l’eina. 61 ajuntaments i 3 consells 
comarcals disposen de l’eina. 
 
Per la ciutat de Badalona, l´eina consensus ofereix les següents possibilitats: 
 
Consell de la ciutat: 
El Consell de Ciutat és l'espai de participació i de debat estratègic on cal que confluexin 
la visió i la voluntat de tots els sectors associatius i totes les realitats de Badalona. 
 
Empreses de la Xarxa XXI: 
La Xarxa XXI és un espai de col·laboració per empreses amb la finalitat de promoure el 
contacte, les col·laboracions, la cooperació empresarial i la creació de noves xarxes. 
 
 
 



 

 

 90 

Propostes per a l´elaboració del pla municipal de participació: 
Aquest procés obert pretén rebre aportacions sobre el model de participació ciutadana 
de Badalona. 
 
Correu electrònic per tothom: 
L’Ajuntament de Badalona, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ofereix 
gratuïtament una adreça de correu electrònic a totes les persones que viuen i/o estan 
empadronades en el municipi. 
Aquest servei té com objectiu, a més d’apropar les noves tecnologies als ciutadans, 
oferir-los una eina de comunicació amb l’administració i millorar, alhora, la 
comunicació entre els ciutadans 
 
Serveis públics d´accés a Internet: 
Per accedir-hi no cal tenir Internet a casa. L’Ajuntament posa a disposició de tots els 
ciutadans punts d’accés públic a Internet. Aquest punts estan ubicats a diferfents 
dependències municipals: 
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▪ Santa Coloma de Gramenet: 
 
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha fet una aposta decidida per la difusió de 
les noves tecnologies de la informació i la comunicación, les anomenades TIC's. El 
portal municipal n'és una bona mostra. 
 
En  l´espai digital de la ciutat es presenten diferents iniciatives relacionades amb el món 
d'Internet i els seus serveis. L'objectiu fonamental és oferir fonts de coneixement per tal 
de difondre aquestes noves eines. En aquest món digital, en què allò gllobal i allò local 
s'interrelacionen, des de l´ajuntament de la ciutat es pretén lluitar contra una nova 
modalitat d'exclusió social, l'anomenda divisòria digital. 
 
La ciutat digital: 
La ciutat de Santa Coloma de Gramenet va aprovar  al 2003 un programa d´actuació 
amb el nom de Pla Director d´implantació de les noves tecnologies de la informació i 
comunicació. L’objectiu primer d’aquest pla és apropar les TIC (tecnologies de la 
informació i la comunicació) als ciutadans colomencs, per tal que esdevinguin una 
autèntic mitjà d’interrelació i participació ciutadana. Però també promou el comerç 
electrònic i la realització de tràmits municipals mitjançant la xarxa. En aquest sentit, 
Santa Coloma va ser el primer Ajuntament català en oferir la signatura digital, un servei 
per donar seguretat i fiabilitat als tràmits administratius que es puguin fer on-line. 
 
Actualment, la ciutat de Santa Coloma disposa d’una xarxa de telecentres a diversos 
casals i centres cívics. En aquestes instal·lacions els ciutadans disposen de l’equipament 
i la formació necessària per accedir a Internet. D’altra banda, s’han habilitat a diferents 
punts d’aquesta ciutat els anomenats Espais Wi-Fi. En aquestes zones, amb 
l’equipament informàtic adient, els colomencs es poden connectar a Internet, sense fils i 
des del carrer. 
 
Blocs ciutadans: 
Per commemorar el Dia Mundial d’Internet, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet va posar en marxa el servei Bloc Ciutadà, en col·laboració amb l’agència 
Europa Press i l’Associació d’Usuaris d’Internet. Des de maig de 2006, tots els 
ciutadans i ciutadanes que vulguin poden disposar del seu propi Bloc a Internet. 
El bloc és una eina personal de comunicació que s’ha estès massivament a la xarxa als 
darrers mesos. Els blocs permeten tenir una mena de diari personal, on queden reflectits 
els comentaris i experiències del seu creador. Els internautes tenen la possibilitat de 
deixar comentaris i aportacions.  
 
La plataforma de blocs locals de cada municipi incorpora un fàcil accés a tots els 
usuaris del servei amb l’objectiu d’aconseguir un reflex el més fidel possible de la 
riquesa ciutadana que conforma cada comunitat local. 
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La xarxa neutra: 
Banda ampla i mobilitat son conceptes que els ciutadans incorporen poc a poc a la seva 
vida diària; la demanda d’un accés a Internet d’alta velocitat es cada vegada més gran 
així com també ho es la necessitat de connexió permanent. Per cobrir aquestes 
necessitats es imprescindible comptar amb una infrastructura que permeti un accés de 
qualitat a tot tipus de continguts. 
 
L’absència d’infrastructures de banda ampla ha sigut un dels frens en la implantació de 
les TIC en diferents entorns ciutadans; la lenta implantació d’aquestes tecnologies no 
només és un obstacle per gaudir de comunicacions ràpides, serveis multimèdia i una 
millor navegació per Internet sinó que també impedeix el desenvolupament de noves 
aplicacions i continguts. 
 
La ciutat de Santa Coloma de Gramenet  ha identificat les seves mancances en 
infrastructures de telecomunicacions i es planteja el repte de oferir a curt termini 
solucions a les noves exigències dels seus ciutadans. 
 
 
 
 

 
Ilustració 17. Esquema del projecte "xarxa neutre" de Santa Coloma. 

 
 
 
 
Definició del projecte: 
La Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet es una xarxa de telecomunicacions 
pública on els ciutadans, les empreses i l’Administració comparteixen recursos amb 
l’objectiu de donar suport a iniciatives dinàmiques i emprenedores en l’àmbit ciutadà, 
educatiu, de negoci i d’oci. 
 
El concepte de Xarxa Neutra radica en que les infrastructures no son propietat d’un únic 
operador, si no que son de la ciutat. Aquesta xarxa ciutadana conté serveis propis als 
quals pot accedir qualsevol usuari de la població, i també dóna la possibilitat de 
connectar-se a Internet a través d’un proveïdor de serveis (ISP). Al tractar-se d’una 
xarxa pública, molts proveïdors es poden sentir atrets, fent així que els usuaris tinguin 
llibertat per tal d’escollir aquell qui millor s’adeqüi a les seves necessitats. Els usuaris 
pagaran les tarifes de connexió que especifiqui l’ISP que hagin triat, però podran 
accedir als recursos interns de la Xarxa Neutra de forma gratuïta. 
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Els proveïdors d’accés a Internet (ISPs) podran connectar segments de les seves xarxes 
a la Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet per proporcionar els seus serveis als 
ciutadans, però s’hauran de sotmetre a una política de competència amb altres 
proveïdors perquè es donarà l’oportunitat de connexió a la Xarxa Neutra a tots els ISPs 
que estiguin interessats. 
 
 
▪ Especificacions funcionals 
 
Infrastructures: 
 

• Creació d’una xarxa d’alta velocitat capaç de garantir una qualitat de servei 
actualment no disponible via Internet.  

• Per accedir a la xarxa s’habilitaran punts d’accés wireless (hotspots) distribuïts 
per la ciutat destinats a plataformes mòbils i punts d’accés fixes ubicats a 
diferents centres municipals.  

• El disseny ha de ser escalable. La xarxa es crearà de forma progressiva, a mesura 
que es vagin afegint punts d’accés i serveis. L’embrió de sortida serà la Xarxa 
Neutra Versió Beta.  

 
Serveis: 
 

• El ciutadà a través d’aquesta xarxa ha de tenir accés gratuït als serveis i a les 
bases de dades ciutadanes (CCV, Gramenautes, Portal Ciutadà, organismes 
esportius, lleure ...).  

• Es realitzaran transmissions d’àudio i vídeo (serveis multimèdia) amb continguts 
d’interés per als ciutadans (ràdio local, vídeos amb events ciutadans, ...)  

• S’habilitaran els mecanismes necessaris per a realitzar comunicacions amb la 
tecnologia de veu sobre IP (VoIP).  

• Es donarà als empleats municipals la possibilitat de treballar remotament des de 
fora de l’Ajuntament com si estiguessin dins (teletreball). 

• La Xarxa Neutra estarà connectada a diversos ISPs per tal que els ciutadans que 
ho desitgin puguin sortir a Internet (previ pagament de les tarifes que estipuli el 
proveïdor de serveis). 

 
Gestió: 
 

• La característica de mobilitat requereix d’una infrastructura de suport i gestió de 
handovers i roaming.  

• Detecció de serveis i autoconfiguració. S’ha de permetre als usuaris l’automàtica 
connexió a la xarxa oberta i la detecció dels serveis disponibles al inici d’una 
nova sessió o després de realitzar un roaming.  

• Es necessiten mecanismes per regular l’accés d’usuaris als serveis i per gestionar 
la connexió a Internet a través dels ISP.  

• La gestió de tots els elements que composen la xarxa es farà de forma 
centralitzada des d’un únic punt.  
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Seguretat: 
 

• Es necessari un model global de seguretat que eviti la utilització de diferents 
mecanismes de seguretat depenents de les aplicacions  

• S’ha de proporcionar als usuaris un sistema d’identificació segur  que els hi 
permeti accedir als serveis que tinguin contractats. Proporcionar al sistema 
mecanismes perquè només persones autoritzades puguin accedir a les funcions 
de gestió de la xarxa i a certs serveis.  

• Es possible que algunes aplicacions requereixen la transmissió per la xarxa 
oberta d’informació privada i per tant es necessiten mecanismes de protecció del 
tràfic en funció de la font i del tipus de destinatari  

 
▪ Altres serveis: 
 
Correu electrònic per a tothom. 
 
Curs d´Internet. 
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▪ L´Hospitalet de Llobregat: 
 
Tràmits i gestions. Carpeta ciutadana: 
La Carpeta Ciutadana és un nou entorn de comunicació entre l’ajuntament i els 
ciutadans. Cada usuari pot definir la Carpeta amb els temes que siguin del seu interès, 
pot veure les seves dades d’empadronament i els seus tributs, i realitzar gestions sense 
haver de desplaçar-se a les dependències municipals. 
Els serveis personalitzats que s'ofereixen actualment són: 
 
Temes d´interès: 
 
- Personalització de la carpeta amb actes de l'agenda municipal que siguin del seu 
interès: exposicions, teatre, dansa, etc.  
 
Padro d´habitants: 
 
- Consulta de les seves dades d'empadronament 
- Volant de residència 
- Volant de convivència 
 
Tributs: 
 
- Consulta dels seus tributs als diferents padrons fiscals 
- Consulta dels rebuts pagats als darrers 4 anys 
- Consulta dels rebuts pendents de pagament 
- Canvi de domicili fiscal per a tots els impostos 
- Certificat de béns 
- Domiciliació bancària de rebuts periòdics 
- Duplicat de rebuts en voluntària no domiciliats 
- Justificant de pagament 
- Comunicació de baixa d'un vehicle 
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▪ Cobertura de banda ampla als municipis analitzats: 
 
A continuació mostrarem l´estat de les infraestructures de telecomunicacions que 
dispossen els diferents municipis analitzats. En aquesta comparativa es podrà observar 
que encara hi ha llocs on la cobertura de banda ampla no està a l´abast de tots els 
ciutadans. 
 
La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "Sí" quan el percentatge 
de cobertura al nucli és superior al 90%, mentre que es considera "Parcial" si aquest 
percentatge de cobertura és inferior al 90%. "No" indica que no hi ha cobertura ADSL. 
 
La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% 
del nucli de població ja té cobertura del servei; "Cobert parcial" quan el percentatge de 
cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "En execució" si hi ha previsió de 
cobertura del nucli de població, i "No cobert" quan la cobertura és inferior al 50% del 
nucli de població o no està previst donar-hi cobertura. La indicació "En estudi" vol dir 
que la cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica. 
 
 

Nucli de 
població 

Cobertura de 
banda ampla 

Cobertura 
ADSL 

Cobertura 
WiMax 

Disponibilitat 
comercial 

servei WiMax 
Badalona Parcial Parcial  En execució 1er trimestre 

2008 
L´Hospitalet de 
Ll. 

Sí Sí En execució 1er trimestre 
2008 

Sant Adrià de 
Besòs 

Sí  Parcial  Cobert Ja disponible 

Santa Coloma 
de Gramenet 

Sí Sí En execució 1er trimestre 
2008 

Taula 11. 
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▪ Conclusions  als municipis analitzats: 
 
Per donar per finalitzat l´apartat, comentarem les conclusions que hem arribat un cop 
analitzat l´estat de les telecomunicacions locals als diferents municipis de la comarca, 
sempre deixant a banda la ciutat de Barcelona. 
 
Per començar, destacar que la situació no és gens homogènea. Cada municipi presenta 
un grau de desenvolupament de les infraestructures i de les aplicacions tecnològiques 
prou diferent, amb una manca d´objectius clars cap a on es vol enfocar, en un futus 
pròxim, totes les possibilitats que les TIC ofereixen als municipis. 
 
Les diferents iniciatives i aplicacions que aquestes tecnologies permeten en aquests 
municipis estan poc estudiades i es basen en la seva major part en la sustitució de la 
finestra típica de l´administració local per la pantalla d´un ordinador d´on es poden 
realitzar tràmits municipals. 
 
Respecte a la participació ciutadana, no s´estreu tota la capacitat que la xarxa 
proporciona a l´hora de millorar les relacions de les adminitracions amb els ciutadans i 
la participació d´aquests amb els diferents àmbits d´actuació on puguin mostrar la seva 
opinió i el seu interès. 
 
Tot i això, hi van apareixent noves experiències engrescadores dins la comarca. La 
xarxa de telecomunicacions global a la ciutat de Santa Coloma pot animar a altres 
municipis del seu entorn a idear sistemes per anar, a poc a poc, convertint unes societats 
complexes i diverses, com son les de la comarca més poblada de Catalunya, en unes 
societats tecnològicament i democràticament més avançades. 
 
Per dur a terme les millores i el disseny de nous projectes digitals es necessita un impuls 
més fort per part de les administracions competents per tal de millorar i d´augmentar el 
grau de digitalització dels territoris, i per tant, de la societat que els habita. 
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2.4.d) L´estat de les telecomunicacions a la ciutat de Barcelona 
 
Una vegada analitzada individualment els altres municipis que formen la comarca del 
Barcelonès, ara ens centrarem en el més gran i important, la ciutat de Barcelona. Degut 
a la gran extensió de la ciutat i també de la gran població que la compon, hem deixat a 
banda l´anàlisi de l´estat de les telecomunicacions locals pròpies de la ciutat. 
 
La mecànica de l´anàlisi serà semblant a les anteriors realitzades dels altres municipis. 
Separarem l´anàlisi global en dos apartats diferenciats: els mitjans de comunicació 
centrats al municipi i l´estat de les relacions digitals entre els ciutadans i l´administració 
local. Al llarg de l´anàlisi comprovarem com no hi ha diferències massa destacables 
entre la ciutat més poblada de Catalunya i els seus veïns més pròxims. 
 
La capital de Catalunya disposa de recursos i mitjans tecnològics necessaris per a 
facilitar la comunicació amb els ciutadans i la seva participació en la vida pública de la 
ciutat. El problema ve en el moment d'aplicar tots aquests processos a la vida quotidiana 
de la població. Molts d´aquestes possibilitats encara són desconegudes per gran part de 
la gent, per la manca de publicitat efectiva que fa l´administració de les mateixes, i per 
un altre costat 
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▪ Comunicació digital Online: 
 
Des de  la plana web de l´ajuntament de la ciutat Barcelona permet enllaçar amb 
continguts dins l´àmbit participatiu i de comunicació entre el poder administratiu i els 
residents de la mateixa. Dins el contingut web podem trobar enllaços ón: s´ens permet 
realitzar alguns tràmits on-line entre els ciutadans i l´administració; enviar i rebre 
informació d´àmbits diversos per diferents canals de transmissió; formar part 
d´associacions on s´exposen idees, suggeriments, qüestions dels mateixos ciutadans que 
hauran d´arribar als administradors. 
 
 Totes aquestes possibilitats hauran de ser analitzades per tal de poder corroborar les 
seves virtuts i mancances i expossar possibles millores que hi podriem aplicar. 
  
 
/tràmits_online: 
Un cop som dins la plana web de l´ajuntament, després de navegar per les diverses 
opcions que ens dona arribem a l´apartat que estem cercant, els tràmits municipals. 
Després de fer una ullada ràpida per les opcions que s´ens ofereix per part de 
l´administració es pot afirmar que tota la publicitat positiva que ofertaven els titulars de 
la plana queda magnificada per la realitat que trobem. 
 
Si be és veritat que podem realitzar alguns tràmits menors com la domicialització 
bancària de tributs, pròrrogues de permisos d´obres i d´altres similars, les consultes més 
sol.licitades per un ciutadà qualsevol segueixen sent d´assistència obligada a algun 
edifici oficial per la seva correcta tramitació. 
 
La inscripció o la baixa del padró d´habitants, demanar els ajuts administratius per 
qüestions familiars, d´habitatge etc..., pagar els tributs i multes són uns petits exemples 
de tràmits administratius que a la plana web de l´administració només se´ns informa 
dels requisists demanats per realitzar correctament aquests tràmits al lloc ( departament, 
oficina ) que pertoqui. 
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▪ El P.A.M., una excepció dins la monotonia general. 
 
 

 
Ilustració 18. Opcions disponibles des de la plana web de la ciutat de Barcelona 

 
 
Durant el més d´octubre de 2007 l´ajuntament obre un període de consultes als 
ciutadans per tal de conèixer les seves opinions a l´hora d´aprovar el Programa 
d´Actuació Municipal. 
 
Per intentar garantir un nivell de participació relativament important en tot aquest 
procés, s´ha establert un sistema de comunicació amb la ciutadania que engloba suports 
de diferents tecnologies: començant per les típiques butlletes per omplir a mà fins a un 
espai web, un blog i la possibilitat d´enviar propostes via “Short Message Service” 
(SMS). 
 

• Internet 
 
http://www.bcn.cat/blogpam 
 
L´ajuntament de la ciutat a posat en marxa una plana web accesible per tots els 
ciutadans, per tal de que expresin les seves opinions i idees sobre les actuacions que 
s´han portar a terme els pròxims 4 anys. 
La plana web, d´estructura simple i de fàcil lectura, està pensada com un tipus de 
blog on els ciutadans que ho desitgin poden escriure els seus comentaris i aquets 
queden automàticament penjats a la plana principal de la web. 
El blog queda dividit en 2 parts pràcticament iguals a on es separen les propostes 
generals pensades a nivell de ciutat i les específiques per un districte o un barri 
concret. 
El blog enllaça amb el lloc web oficial de l´ajuntament de la ciutat on s´explica 
d´una manera molt més densa i detallada tota la informació tècnica, administrativa i 
social del programa. Dins la pàgina web es pot emplenar el qüestionari bàsic del 
PAM i enviar-ho per correu electrònic als responsables del departament de 
participació ciutadana de l´ajuntament.  
 
 
 



 

 

 101 

• Telèfon i SMS 
 
Es podrà participar trucant a un telèfon habilitat per l´ajuntament des de fa un espai 
curt de temps. Aquesta trucada només implica respondre un qüestionari ja 
predeterminat per part de l´ajuntament als operadors que ens atendran. 
 
D´altra banda, serà el primer cop que l´administració local de la ciutat implanti el 
sistema de missatges curts de telefonia mòbil per tal d´afavorir la participació dels 
ciutadans. A diferència de la trucada telefònica anteriorment comentada, aquí entra 
en joc el cost del servei (la trucada era completament gratuïta i el SMS té un cost 
d´enviament), encara que el seu preu no supera els 15 cèntims d´Euro. Per contra el 
servei dóna una llibertat a la persona que l´utilitza per expossar les qüestions que per 
ell són més important i rellevants, sense cap tipus de filtre previ i només limitat a la 
llargària màxima que pot soportar un missatge de text. 
 
 

Districte Codi  Districte Codi 
Ciutat vella cv  Gràcia gr 
Eixample eix  Horta-Ginardó hg 
Sants-Montjuïc smj  Nou barris nb 
Les Corts lc  Sant Andreu sa 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

ssg  Sant Martí sm 

Taula 12. Relació dels districtes amb el seu còdig utilizats als SMS. 
 
 
Si decidim enviar algun missatge per tal d´expressar la nostra opinió sobre temes 
que ens preocupi o sigui del nostre interès tenim 2 opcions per fer-ho. Podem enviar 
missatges de caràcter general els quals han d´anar precedits pel còdig PAM, o un 
més concret, dirigit a qüestions que afectin al barri o districte ón viu la persona 
interessada. En aquests casos el missatge ha d´iniciar-se amb el còdig PAD seguit 
d´un subcòdig específic per a cada districte de la ciutat (Taula 1). 
 
Tots aquests passos que s´han de seguir per tal de fer arribar a l´administració idees, 
suggeriments o queixes mitjançant aquest medi de comunicació i la manca de 
publicitat del sistema fa que el seu ús social sigui molt reduit dins l´àmbit de les 
comunicacions amb l´administració.  
 
 
Possible exemple de missatge: 
 
“7010 + PAM 0 PAD + smj + missatge…” 
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• Correu: 
 
Mitjançant una revista municipal que es reparteix mensualment a la ciutat, i gràcies 
a una tirada extraordinària per la qual totes les llars la rebran, l´ajuntament intenta 
obrir una nova via de comunicació amb els ciutadans. Dins la revista s´introdueix un 
qüestionari, el mateix que s´ha comentat abans dins l´apartat telefònic, que el 
ciutadà té l´oportunitat de contestar expressant la seva opinió respecte uns temes 
elegits amb antelació. 
Un cop s´ha contestat a les qüestions que se´ns plantegen el ciutadà haurà de 
dipositar la butlleta a una de les 193 bústies especials repartides al llarg de la ciutat. 
Aquestes bústies es troben situades a llocs teóricament accesibles a majoria de les 
persones com són els mercats municipal, els centres cívics, les biblioteques i d´altres 
edificis municipals amb presència a cada barri. 
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▪ B participa. Web municipal de participació ciutadana. 
 
/participació: 
A la plana web de l´ajuntament més poblat de Catalunya hi trobem tot un apartat dedicat 
exclusivament a incentivar i promocionar les comunicacions recíproques entre 
l´administració i els ciutadans. 

 

 
     Ilustració 19. Capçalera de la plana web de participació ciutadana de Barcelona 

 
Tant a títol individual com a part d´una associació o entitat el ciutadà pot col.laborar 
amb l´administració aportant opinions, suggeriments, o mostrant les seves queixes 
respecte a un tema determinat. 
 
Les vies de comunicació que possibilita la plana web són les clàssiques que generalment 
s´utilitzen dins l´àmbit de les relacions ciutadans-administració amb algunes variants 
que, sempre que es potenciïn i se´ls-hi doni la publicitat necessària, pot ser molt 
interessant observar la seva evolució i implantació dins la societat. 
 
Explicant-ho millor. La web dispossa d´un apartat genèric a ón les persones interessades 
poden redactar i enviar escrits no superiors als 1200 caràcters a les distintes seccions del 
govern municipal. Començant per escriure a una bústia electrònica d´àmbit general de 
l´ajuntament, passant per enviar l´escrit del tipus que sigui però d´unes característiques 
més específics a un regidor en concret del consistori, fins a tenir la possibilitat 
d´escriure personalment a la màxima autoritat de la institució municipal, l´alcalde de la 
ciutat. 
 
Totes aquestes possibilitats adalt comentades de comunicació dins l´àmbit local no són 
útils pel nostre estudi, dons no impliquen cap novetat socialment ni tecnològicament 
respecte als sistemes típics de comunicació “pregunta-resposta” habitual dins aquets 
àmbits.  

 
/conselldeciutat: 
Un altre forma diferent de comunicació, més interessant per a ser analitzada tant per la 
seva filosofia com per la seva relativa innovació, és l´anomenat Consell de Ciutat.  
 
És el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona. Al Consell 
de Ciutat, que presideix l'alcalde de Barcelona, els representants de la ciutadania i els 
representants de l'Ajuntament hi debaten els afers principals de la ciutat. 
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El componen els grups municipals, els consells sectorials i de districte, les associacions 
i institucions de la ciutat, persones d'especial rellevància ciutadana i persones triades 
aleatòriament d'entre les inscrites al registre ciutadà. 

 
-Emetre informes, impulsar iniciatives i assessorar l'Ajuntament en les grans línies de la 
política i la gestió municipal. 

 
-Conèixer i debatre el programa d'actuació, els pressupostos municipals, grans projectes 
de ciutat i els indicadors dels resultats de la gestió municipal. 

 
-Donar suport a la resta de consells de participació de la ciutat i conèixer-ne les 
principals conclusions. 

 
-Proposar iniciatives ciutadanes, la convocatòria d'audiències públiques i l'impuls de 
processos participatius.  
 
 
 
 
▪ Cobertura de banda ampla a la ciutat de Barcelona: 
 
A dia 23 de gener de 2008 l´estat actual 
 

Nucli de 
població 

Cobertura de 
banda ampla 

Cobertura 
ADSL 

Cobertura 
WiMax 

Disponibilitat 
comercial 

servei WiMax 
Barcelona Sí Sí En execució 1er trimestre 

2008 
Taula 14. 

 
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL com la informació sobre la 
cobertura WiMAX, cal considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat de 
qualsevol dels dos serveis d'accés a la banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de 
l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació on es troba l'usuari es rep 
correctament el senyal ADSL o WiMAX. 
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▪ Xarxa BCN Sensefils: 
 
Recolzada en la instal.lació relativament fàcil i el baix cost dels components, la 
tecnologia WiFi ha experimentat un notable creixement, impulsada des de sectors de la 
societat ben diferenciats: 
 

• Associacions espontànies d´usuaris de les noves tecnologies que la utilitzen com 
a un medi per intercanviar informació a baix cost o compartir recursos comuns 
de preus elevats, com ara elements de xarxa cars, accés en banda ampla a 
Internet, etc. 

• Connexió d´ordinadors en l´entorn domèstic per estalviar la necessitat d´estendre 
cable. 

• Instal.lacions impulsades des de l´empresa, per oferir un valor afegit als seus 
clients (hotels, fires, Borsa de Barcelona, etc.) o millorar la productivitat del 
negoci (restaurants, construcció, fàbriques, etc).  

 
A causa de les condicions imposades per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions 
(CMT), l´Ajuntament va haver de suspendre temporalment el projecte Sensefils BCN, 
de servei de comunicació sense connexió per cable (wifi) en espais públics de la ciutat. 
 
Finalment, però, el servei es va reobrir el passat desembre (2007), i actualment, es limita 
l´accés als webs que depenen dels servidors de l´Ajuntament, però se´n manté l´accés 
lliure i gratuït. D´aquesta manera, amb un ordinador o una agenda electrònica (PDA), es 
podran fer gestions municipals, consultar el correu electrònic i la carpeta del ciutadà o 
informar-se sense haver d´entrar físicament a les seus dels districtes entra altres gestions 
municipals. 
 
Característiques de la xarxa: 
 

• La xarxa està basada en la utilització del domini públic radioelèctric amb 
freqüència d´ús comú (wifi) a la banda de 2,5 GHz. S´usa l´estàndard 801.11b, 
amb un radi de cobertura estimat d´uns 100 metres. 

• El servei ofereix accés públic i lliure del ciutadà a la informació municipal 
facilitada pels webs que depenen del conjunt de servidors de l´Ajuntament. 

• L´accés als serveis i els continguts municipals es podrà efectuar mitjançant les 
aplicacions de navegació habitualment utilitzades en el mercat (generalment 
ordinadors portàtils i agendes electròniques tipus PDA). 

• Per facilitar l´accés als serveis des d´aquests últims dispositius (agendes 
electròniques tipus PDA) s´han adaptat alguns dels continguts més consultats 
pels usuaris: l´agenda i la guia de la ciutat. Aquest conjunt de serveis es pot 
consultar dins de l´apartat “bcn mòbil” al web de la ciutat. 
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▪ Mitjans de comunicació. Barcelona Televisió. 
 

 
Ilustració 20. Logotip de Barcelona TV. 

 
Història del mitjà: 
Va néixer com a Barcelona Televisió el 1994 i s'ha consolidat com a televisió de la 
ciutat. Amb una programació diferenciada de la resta de cadenes, BTV, que emet pel 
canal 39 al Barcelonès i pels canals 32 i 53 a la resta de l'àrea metropolitana, afronta ara 
una nova etapa en la qual aposta sobretot per la proximitat, la informació i la cultura. 
 
La informació local havia de ser la columna vertebral de la cadena. Barcelona Televisió 
va inaugurar la programació el 3 de novembre de 1994 amb un informatiu de mitja hora 
que apareixia intercalat entre les diferents franges de programació, oferia informació 
sobre la ciutat, amb algunes peces que provenien de les televisions de districtes. La 
informació ciutadana i cultural, que s'oferia mitjançant butlletins horaris, una agenda 
d'actualitat cultural i un informatiu que donava pas a un programa que abordava un tema 
diferent cada dia. 
 
 
 
 
Televisió de proximitat: 
Amb el mateix objectiu ciutadà i amb el repte de la implantació de la televisió digital 
terrestre (TDT), Barcelona Televisió enceta ara una nova etapa en la qual s'adoptarà un 
model de televisió més proper als barcelonins, amb més participació de l'audiència, més 
connexions en directe i presència al carrer, així com més col·laboració dels districtes. 
BTV ha de ser una televisió "feta des de Barcelona i per als ciutadans de la Barcelona 
metropolitana", assegura Ricard Domingo, director de la cadena des del juliol de 2004. 
“Vivim un moment de consolidació de les televisions locals”, continua Domingo, i per 
això BTV vol consolidar un model "orientat a crear ciutat i útil per als ciutadans". 
"Servei públic, qualitat, entreteniment relacionat amb el coneixement, i participació" 
són, segons el director, els pilars sobre els quals es fonamenta la programació. 
La completa digitalització de tot el sistema de producció i emissió situa Barcelona 
Televisió en condicions òptimes per abordar la migració a la TDT i, en general, l’accés 
a qualsevol sistema de distribució digital de continguts. 
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Aplicacions tecnològiques a la televisió: 
 

 
 
 
 
Barcelona Televisió disposa dels recursos tecnològics necessaris per poder oferir, des de 
la seva pàgina web, les opcions digitals més comuns a dia d´avui: la televisió a la carta i 
la televisió online. 
 
Un cop utilitzem l´opció de veure la programació en directe via Internet, s´obre una 
nova finestra al nostre ordinador. De seguida es comença a carregar l´emissió actual que 
està oferint el canal. Els problemes apareixen un cop s´està visualitzant un determinat 
programa, la connexió es perd amb molta freqüència i s´ha de tornar a realitzar el procés 
de càrrega de l´emissió. Per poder gaudir d´aquesta aplicació es necessiten uns 
requeriments mínims: el Windows media Player i una connexió ADSL de 512 kbps. 
 
Si fem ús de l´altra opció tecnològicament interessant que ens ofereix el portal web, la 
televisió a la carta, primer haurem de realitzar un pas previ i registrar-nos al sistema. Un 
cop passat el tràmit podrem obtenir pel nostre ús individual qualsevol programa emès 
pel canal durant els seus anys d´emissió. El sistema dispossa de un filtre de la data i un 
altre del tipus de programa que busquem per tal de facilitar el procés de cerca. A part, la 
plana ens facilita un llistat dels deu programes més vistos mitjançant aquest canal, a fi 
de mostra cap a l´espectador dels continguts més interesants que ofereix aquest mitjà 
televisiu. 
 
Actualment, el canal municipal de l'Ajuntament de Barcelona va iniciar les seves 
emissions amb la tecnologia digital terrestre a través del canal 26 de la UHF des de 
finals de desembre de l´any 2005. 
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3. Les Telecomunicacions integrals. Exemples i aplicacions. 
 
3.1 Telecomunicacions integrals als municipis. Noves telecomunicacions 
locals. 
 
A l’inici del segle XXI, les ciutats necessiten una identitat o una definició que les 
diferenciï de les ciutats de la societat industrial. Internet i les tecnologies de 
telecomunicacions han contribuït de manera decisiva a produir un canvi social d’una 
importància cabdal en la història humana. Els models de negoci, les relacions, 
l’entreteniment, la comunicació i l’aprenentatge han canviat substancialment amb el 
desenvolupament tecnològic i el creixement exponencial de les xarxes. 
 
Els ciutadans estan cada vegada més a prop de la informació, dels serveis i dels 
productes. En conseqüència, a les ciutats augmenta el pes de la demanda ciutadana pel 
que fa a la qualitat de vida i a les noves formes de produir, informar-se o gestionar la 
vida quotidiana. Les ciutats, doncs, s’han de comprendre des d’aquesta doble 
perspectiva de canvi humà i de predomini de la demanda ciutadana. Per a la definició de 
les ciutats, atendre el canvi humà i les noves demandes ciutadanes, és fonamental que la 
ciutat afronti el futur de les seves pròpies xarxes de telecomunicacions. 
 
Anomenem ciutat intel·ligent a una ciutat Broadband, que conta amb una infraestructura 
fixa de xarxa d’alta velocitat basada en fibra òptica (fibra fins a la llar o FTTH); una 
ciutat IP gestionada amb la tecnologia, les aplicacions i la qualitat de serveis propis 
d’Internet i de la Societat del Coneixement. Una Ciutat d’Innovació. 
 
Les xarxes construïdes amb fibra òptica fins a la llar són les que permeten connectivitat 
d’alta velocitat -basada en el concepte (giga en lloc del concepte mega), entre 100Mbps 
i 1Gbps. Són xarxes que permeten simetria en la interactivitat entre l’emissor i el 
receptor, la qual cosa incentiva al ciutadà com a gestor, actor i proveïdor de continguts i 
serveis d’innovació. 
 
Les xarxes de fibra fins a la llar han de ser neutres, independents i obertes a la 
competència. Aquestes xarxes creen nous mercats, faciliten l’arribada dels operadors 
tradicionals de telecomunicacions i dinamitzen les opcions de nous operadors locals, 
creant així un nou teixit econòmic. 
 
A Europa ja existeixen un conjunt de ciutats que han enfocat aquest repte des de la 
perspectiva de la xarxa pública, semipública, privada o cooperativa. Aquestes xarxes 
generen un nou atractiu per a les ciutats, incentiven la creació d’ocupació, mercats i 
projectes de negoci, propis de la Societat del Coneixement i, en definitiva, traslladen la 
innovació al conjunt de la població. A Europa, amb inversions molt raonables, es pot 
donar un gran pas en la ciutat que apunta al segle XXI. 
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3.2. Conceptes generals. 
  
Per poder entendre el que significa el concepte de les telecomunicacions integrals em de 
fer esment als principals conceptes que aniran sortint al llarg del nostre anàlisi: 
 

• Ciutat Digital: es defineixen a partir de les seves infraestructures d’alta 
capacitat. Existeixen casos de xarxes obertes, és a dir, infraestructures de fibra 
òptica que faciliten l’arribada massiva d’operadors de serveis. 

  
• Inversió pública: en molts dels casos presentats hi ha una implicació pública 

important en el desplegament de xarxes d’alta capacitat. 
 

• Nous serveis socials: les xarxes d’alta velocitat afavoreixen el teletreball, la 
telemedicina i, fins i tot, la possibilitat de transmetre la missa dominical per 
streaming de fibra òptica. 

 
• Les persones: hi ha una fase tecnològica necessària, però el que en realitat 

importa són les persones i la qualitat de vida que les xarxes d’alta capacitat 
permeten a tots els ciutadans. En particular, a aquelles en risc d’exclusió digital. 

 
• Neutralitat: és un dels conceptes fonamentals de cara al futur. Les xarxes 

obertes i neutres i els serveis que s’en deriven arribaran a la llar com ara arriba 
l’electricitat o l’aigua. 

 
• Operadors tradicionals: en molts dels casos presentats s’afirma que els 

operadors tradicionals també participen de les xarxes obertes per a oferir els seus 
serveis. 

 
• Model de negoci: el més important potser és que els projectes en marxa, a 

Europa, demostren que són inversions accessibles, de 5 a 15 milions d’euros (en 
funció del nombre de llars a passar) i amb el retorn de la inversió assegurat en un 
termini relativament curt, entre 10 i 15 anys. 
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3.2.a) Fiber to the Home. 
 
El continu creixement del volum de dades que es transmeten per les xarxes de 
telecomunicacions (diversos estudis indiquen que aquest es duplica cada tres anys), així 
com els nous serveis que ja s’estan comercialitzant, ens duen a una necessitat de millors 
xarxes de comunicacions capaces d’oferir una major amplada de banda a un menor cost. 
Si aquests serveis s’ofereixen mitjançant línies DSL, per cable o a través de xarxes 
wireless no té gaire importància, mentre el servei sigui ràpid, fiable i segur. 
 
En aquest sentit, la tecnologia de fibra òptica FTTH es presenta como una ferma solució 
a aquest problema, gracies a la seva robustesa, al seu gran potencial d’amplada de banda 
(capaç de suportar un elevat rang de serveis de banda ampla) i al continu descens en els 
costos associats als làsers, fibra i instal·lació del cable. 
 
La infraestructura Fibra fins a la llar (FTTH) és un subproducte de la tecnologia FTTx. 
La terminologia FTTx prové de l'anglès i significa fiber to the 'x' (fibra fins a 'x'), on la 
'x' és una variable que pot ser: 
 

• 'h' (home - casa/llar) 
• 'c' (curb - cantonada) 
• 'b' (business - negocis/empresa) 
• 'n' (node) 

 
En definitiva, el terme FTTx fa referència a totes les tecnologies d'accés que utilitzen 
fibra òptica. Estem parlant d'instal·lacions de fibra òptica que arriben fins a una gran 
varietat de llocs i que, a l'actualitat, es troben en un dels seus millors moments degut a la 
seva demanda en augment gràcies a que ofereix serveis de telefonia, televisió i Internet 
(Triple-play) amb tots els avantatges que ofereix la fibra òptica. 
 
Les xarxes FTTx poden utilitzar dos tipus d'arquitectures: 
 

• Punt a punt: on es connecta cada usuari amb el node central. 
• Xarxes òptiques passives PON: on l'ús d'un divisor òptic (que fa d'intermediari 

entre els usuaris i el node central) minimitza la tirada de fibra. 
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Ilustració 21. Tipologia de les diferents "FTTx" 

 
A la il.lustració superior es pot observar com les diferents arquitectures FTTx varien 
respecte a la distància entre la fibra òptica i l´usuari final. 
 
En el nostre cas es defineix la FTTH com un circuit de línia de banda ampla a casa del 
abonat. És la més avançada de totes les xarxes i, típicament utilitza fibra monomode per 
connectar directament l'usuari amb el node central. A més, suporta transmissió 
bidireccional de veu d'alta velocitat. És pot dir que és l'arquitectura més adient, d'entre 
totes, per la transmissió de dades d'alta velocitat (banda ampla) a les llars per la seva 
disposició física; en concret, perquè la tirada de fibra òptica és completa: no s'utilitza en 
cap punt cable de coure. 
 
Reptes de les xarxes FTTx: 
 

• Els components òptics cada cop s'abarateixen més però, encara, segueixen sent 
costosos. 

• Els sistemes FTTx han de ser eficients i amb costos reduïts. 
• Donar solució a la incògnita de si l'increment d'amplada de banda estimularà 

noves aplicacions o seran les noves aplicacions les que impulsaran l'amplada de 
banda. 
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3.2.b) La fractura digital. 
 
Baró, d'entre 15 i 34 anys, amb estudis superiors, amb treball i resident en una capital de 
província. Aquest és el perfil, cada vegada més marcat, de l'internauta espanyol. Encara 
que el nombre d'internautes creix a Espanya en tots els àmbits socials -ja superen els 10 
milions-, ho està fent a major velocitat entre homes joves amb alta preparació 
acadèmica i residents en municipis de més de 100.000 habitants, el que està engrandint 
la bretxa digital. És a dir, la diferència que separa a qui poden accedir a l'embull de 
continguts i serveis que oferix la societat de la informació i qui no poden fer-lo, 
principalment jubilats, mestresses, desocupats, immigrants i habitants de zones rurals. 
 
És un problema molt greu, més encara si es considera l'accés a Internet de qualitat i per 
alta velocitat: hi ha 4,5 milions d'espanyols, que resideixen en 2.534 municipis, que no 
gaudeixen d'accés a Internet de banda ampla i que, per tant, tenen connexions deficients 
i que, a més, són més cares per a ells que les que es paguen a una gran ciutat. Les 
operadores adduïxen que el cost del desplegament que han de fer és excessiu per a la 
demanda existent en les zones rurals, d'on fugen els seus habitants joves, entre altres 
coses, per les dificultats per a teletraballar, xatejar o realitzar gestions amb el seu banc o 
ajuntament. 
 
El Govern central i les comunitats autònomes han engegat diversos plans per a acabar 
amb la bretxa digital, com la implantació de telecentres públics en les zones rurals. 
Només són pegats per a un problema de major envergadura. No es pot obligar a les 
operadores a estendre xarxes on no hi ha clients, però sí se'ls pot exigir, tant a elles com 
a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT), que no impedeixin les 
iniciatives d'ajuntaments que, davant la falta d'interès privat, intenten oferir servei 
públic d'accés a Internet als seus ciutadans. El Govern hauria d'aprofitar la Llei de 
Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació en tramitació, per a estendre la 
consideració de servei universal (al que tot ciutadà té dret) a la banda ampla, com ja 
ocorre amb la telefonia. 
 
És el moment de concretar iniciatives perquè la bretxa digital no es converteixi en un 
forat insuperable. Recuperar el retard exigeix assumir l'extensió de la societat de la 
informació com la principal prioritat en tots els nivells de l'administració. Sense 
l'extensió de les noves tecnologies, no augmentarà la productivitat; i sense creixement 
de la productivitat, no està garantit el de la renda per habitant a llarg termini. La 
productivitat espanyola tot just creix des de fa més de deu anys; en realitat, ho fa menys 
que en cap de les economies de l'OCDE. 
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3.3 Ciutats IP. Projectes i realitats actuals. 
 
Els projectes pioners de ciutats IP són experiències d’innovació que contribueixen a la 
definició de la ciutat del segle XXI, on la tecnologia òptica d’alta velocitat serà part 
fonamental del nou teixit empresarial i del desenvolupament metropolità en xarxa.  
 
Es tracta d’iniciatives públiques, cooperatives o privades que resolen una demanda en 
creixement d’empreses, Administració local i ciutadans. Tots ells tenen en comú la seva 
capacitat d’atreure impulsos econòmics de nova generació. 
 
Projectes ciutadans basats en infraestructures de telecomunicacions de fibra òptica més 
innovadors d’Europa i el món. 
 
3.3.a) Utah (EE.UU.) [UTOPIA]: 
 
The Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA) és un consorci de 
ciutats de l’Estat de Utah (Estats Units d’Amèrica) unides amb el compromís comú de 
desenvolupar i desplegar una xarxa de fibra òptica que doni servei als negocis i les cases 
particulars de cadascuna de les comunitats associades.  
 
El projecte va néixer arrel de l’evidència que els operadors de telecomunicacions que 
operaven a l‘àrea geogràfica d’Utah no oferien un servei de primer nivell, i la 
conseqüent necessitat de proveir als residents d’aquestes ciutats d’una infraestructura de 
telecomunicacions d’alta qualitat. La comunitat d’ultra banda ampla Metronet 
d’UTOPIA ofereix actualment una xarxa de telecomunicacions de qualitat excepcional, 
basada 100% en fibra òptica i oberta als diferents proveïdors de serveis disposats a 
oferir serveis innovadors als ciutadans de les comunitats que conformen UTOPIA. 
 
La xarxa d’UTOPIA abasta actualment catorze municipis, i el consorci opera com a una 
subdivisió política de l’Estat d’Utah, amb els mateixos drets i deures que qualsevol altra 
entitat política (Ciutats, Estats, Comtats, etc). 
  

 
Ilustració 22. Localitats on es desenvolupa el projecte UTOPIA 
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En tant que organització compromesa amb la innovació, UTOPIA representa les 
necessitats de les ciutats membres del seu consorci, amb l’objectiu d’accelerar el 
desenvolupament econòmic i la qualitat de vida dels seus ciutadans i els negocis 
establerts a la zona mitjançant el desplegament d’una xarxa de telecomunicacions 
avançada i de caràcter públic. 
 

 
Ilustració 23. Diferents temps trasnscorregut per un arxiu mp3 (3Mb) 

 

 
Ilustració 24. Diferents temps trasnscorregut per a 24 fotos digitals (50Mb) 

 

 
En aquests dues gràfiques comparatives podem comprobar la millora en els temps de 
baixada i pujada de diferents arxius gràcies a la utilització de la fibra com a tecnologia 
de connexió a Internet. 
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3.3.b) Nuenen (Països Baixos) [ONS NET]: 
 
Nuenen és una ciutat holandesa propera a Eindhoven coneguda en el passat per ser la 
població on va establir la seva residència el cèlebre pintor Vincent Van Gogh; avui és 
també una ciutat de referència del segle XXI gràcies a un dels projectes pioners de 
ciutats IP a Europa i el món: Ons Net (la nostra xarxa).  
 
El 97% de la població de Nuenen s’ha unit en una cooperativa de telecomunicacions 
que permet que els seus habitatges i comerços puguin accedir a un sistema triple play 
(TV, telefonia i accés a Internet) basat en una xarxa de fibra óptica que permet gaudir de 
connexions d’alta velocitat de fins a 100 Mbps simètrics. 
 
El projecte està gestionat per una empresa privada, Close the Gap, escollida per la 
pròpia cooperativa. La ciutat IP de Nuenen és una experiència basada en un concepte 
importat del Estats Units d’Amèrica: “customer owned fiber” (fibra gestionada pel 
client). De fet, l’obstacle més important amb el qual es van enfrontar els responsables 
del projecte va ser la financiació. En un principi, els costos s’havien de dividir entre els 
primers 7.500 membres de la Cooperativa (800 euros per habitatge o empresa), però 
finalment l’Administració local va assumir les despeses del primer any de funcionament 
a la xarxa. 
 
3.3.c) La Manche (França) [Manche Numérique]: 
 
Manche Numérique és una organització pública que proveeix productes i serveis 
digitals basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació a més de 
250.000 llars de la Baixa Normadia francesa. El projecte conta amb la participació dels 
municipis de La Manche, d’algunes associacions arrelades als mateixos municipis i del 
Consell General de La Manche. L’objectiu d’aquest grup d‘òrgans públics és crear una 
infraestructura destinada a suportar xarxes de telecomunicacions de banda ampla i els 
serveis i productes associats a aquestes autopistes de la informació. 
 
Oferir l’accés a serveis d’alta velocitat a un preu reduït és només un objectiu a curt 
termini per als responsables d’aquest projecte. El repte principal va més enllà: 
desenvolpar solucions innovadores que satisfacin les necessitats i interessos del 
ciutadans. És per aquest motiu que el Sindicat Mixte Manche Numérique porta a terme 
cada any diverses accions destinades a promoure i desenvolupar els usos comercials, 
educatius, culturals de la Societat de la Informació: serveis de videoconferència per a 
teletreballar i promoure la formació a distància, digitalització dels serveis de 
l’Administració Pública a nivell local, projectes d’alfabetització digital dirigits a la 
població rural, etc. 
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3.3.d) Ylistaro (Finlàndia) [Valokaista Network]: 
 
La xarxa cooperativa Valokaista Network està gestionada per Song Networks. Aquesta 
companyia de telecomunicacions nòrdica, que opera a Finlàndia, Suècia, Noruega i 
Dinamarca, proporciona la xarxa de fibra òptica d’Internet (FTTH) a uns 5.600 
habitants del remot municipi d’Ylistaro (a 800 kms. de la capital de Finlàndia, Helsinki) 
des de finals de desembre de 2004.  
 
Aquesta xarxa d’alta velocitat, que implementa els principis del moviment Open 
Access*, ha contribuït a millorar la competitivitat en el sector de les telecomunicacions 
a Finlándia. Valokaista Network ofereix serveis de telefonia sobre IP (VoIP) i vídeo i 
xarxa de transferència de dades. La velocitat de la qual gaudeixen els usuaris finals de 
Valokaista Network és de fins a 100 Mbits/segon i la qualitat del servei és, fins ara, 
òptima. 
 
L'única restricció per a la seva reproducció i distribució, i l'únic paper del copyright en 
aquest àmbit del Open Access, hauria de ser l'atorgar als autors el control sobre la 
integritat del seu treball i el dret a ser adequadament reconeguts i citats. 
 
*Open Access: 
[L'Open Access significa, d'acord amb la definició de la Budapest Open Access Iniciative (BOAI) -
desembre 2001-, que els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o 
enllaçar els textos complets dels articles científics, i, usar-los amb qualsevol altre propòsit legítim, 
sense altres barreres financeres, legals o tècniques més que les quals suposi Internet en si 
mateixa. És a dir, sense cost algun.]  
 
3.3.e) Principat d´Astúries (Espanya) [Xarxa ASTURCÓN]: 
 
L’accés a Internet a velocitats de fins a 100 Megabytes és també una realitat a Espanya 
gràcies als projectes de desplegament de la banda ampla duts a terme al Principat 
d’Astúries per l’empresa de gestió pública GIT (Gestión de Infraestructuras Públicas de 
Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A). Aquesta comunitat autònoma és, 
juntament amb Catalunya, pionera en la utilització de la fibra òptica fins a la llar 
(FTTH) per a la construcció de xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat. 
 
GIT proporciona la infraestructura a través de la qual ofereixen els seus serveis 
proveïdors com Adamo Europe (una empresa sueca arrelada a Barcelona) i Telecable en 
projectes com la Xarxa ASTURCÓN (Red Astur de Comunicaciones Ópticas Neutras) i 
Llanes, paraíso Digital. Aquests projectes innovadors van sorgir al 2003 amb l’objectiu 
de dinamitzar les economies de la conca minera asturiana, una zona que històricament 
havia tingut una importància destacable però que, d’un temps ençà, havia perdut força a 
causa de la desacceleració del negoci miner a Espanya. 
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3.4 Telecomunicacions integrals a Catalunya. Projectes i realitats. 
 
3.4.a) Evolució de l´accés a la banda ampla a Catalunya 2003-2007 
 
Un dels requisits imprescindibles a tenir en compte, alhora d´analitzar l´ús que se´ls 
dóna a les Telecomunicacions a nivell local, és el grau de desenvolupament tecnològic 
que disposa el territori concret del nostre anàlisi. 
 
En aquest apartat comprovarem l´evolució que ha experimentat l´ús de la tecnologia de 
banda ampla per a connexions a Internet a les diferents comarques de Catalunya. 
Aquesta tecnologia, molt comuna per la major part de la població avui dia, tenia un ús 
molt poc extens fa uns anys enrera. L´extensió i l´abaratiment d´aquesta tecnologia ha 
permès, amb altres aspectes, com la implicació d´administracions i empreses en el 
desenvolupament tecnològic local, la realització de projectes de telecomunicacions de 
petit abast, però de molta importància dins els seus àmbits. 
 
A continuació mostrarem, gràficament, l´estat de les connexions ràpides a Catalunya 
l´any 2003 i la seva evolució posterior fins a l´actualitat. 
 

Any 2003: 

 
Ilustració 25. Accés a banda ampla i % d´entitats singulars cobertes (2003). 

 
 
Com es pot observar al gràfic, només 7 comarques catalanes disposaven de connexions 
de banda ampla que superaven el 50% de la implantació d´Internet al seu àmbit. 
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En el mapa català de les telecomunicacions de 2003 es perfectament visible el concepte 
de fractura digital. Tot i que són poques les comarques que disposaven de banda ampla, 
una gran part de la població si que gaudia d´aquest “privilegi” gràcies a que les 
comarques més poblades són, també,  les més avançades tecnològicament. 
 
 
 

Any 2007: 

 
Ilustració 26. Accés a banda ampla i % d´entitats singulars cobertes (2007). 

 
Un dels salts més importants que ha experimentat el país en el darrer lustre ha estat 
l´extensió, i en part la democratització, de la banda ampla arreu del territori. 
 
Comarques amb un depriment percentatge de connexions ràpides a Internet (entorn al 
10%) han augmentat les seves taxes de connexions a nivells més acceptables, arribant 
així a un major equilibri tecnològic a la gran part de tot el territori català. 
 
El primer pas per tal d´implementar els anomenats “territoris digitals” està fet en part. 
La fractura digital s´està reduint, encara que, avui dia, existeixen zones amb un 
potencial de creixement tecnològic important que ha de ser atès per part de les 
administracions pertinents.   
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3.4.b) Territoris digitals. 
 
A continuació mostrarem de manera esquemàtica i concreta, els trets més destacats de 
les noves telecomunicacions integrals, els territoris digitals. 
 
1. Àmbits d´actuació: 
 

• Infraestructures troncals i xarxes de banda ampla (fira òptica + radioenllaços). 
• Tecnologies d´accés de “banda ampla real” (diverses tecnologies). 
• Centres tecnològics i telecentres. 
• Aplicacions i continguts (en “xarxa” i basades en telecomunicacions de banda 

ampla). 
 
2. Diverses xarxes: 
 

• Fibra òptica (aposta tecnològica bàsica). 
• Radioenllaços d’alta capacitat. 

 
 
3. Infraestructures d’accés de banda ampla: 
 
Definició de “banda ampla”: Mbits simètrics (mínim) 2 Mbits 
 
Diversos nivells de “connectivitat”: 
 

• Administracions (4 a 8 Mbits.) Mbits 
• INTERNET (4, 8 i 16 Mbits.) Mbits 
• VPNs (xarxes privades a 8 Mbits.) Mbits 
• Centres Tecnològics (8 a 16 Mbits.) Mbits 
• Usuaris finals: 2 Mbits a 8 Mbits Mbits 

 
 
Diverses tecnologies:  

• Fibra òptica (a usuari final).  
• Inalàmbriques: 

1. WiMAX (802.16). 
2. WiFi (802.11 b/g/g+). 

 
4. Aplicacions i continguts (basats en la “banda ampla”).  
 

• Generar continguts i aplicacions: 
• Educació. 
• Medicina. 
• Ocupació i empresa. 
• Turisme. 
• Multimèdia & audiovisual. 
• Administració “on-line” (electrònica). 
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3.4.c) Exemples de territoris digitals. 
 
Per donar per tancat el capítol de les telecomunicacions integrals mostrarem una sèrie 
d´exemples de territoris digitals, de diferents àmbits tecnològics, que avui dia ja 
funcionen i donen servei a la societat. 
 
▪ Exemple de fibra òptica.Callús. 
 
Callús, al Bages, és el primer municipi de Catalunya que disposa d'una xarxa de fibra 
òptica fins a la llar i el segon de l'Estat espanyol. Aquesta infraestructura, 
subvencionada per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
ofereix als ciutadans internet de banda ampla de 100 Mb, vídeo IP, teleassistència per la 
gent gran, transferència de fitxers, sensorització, entre altres serveis. 
 
La xarxa ciutadana de Callús integra serveis municipals, de mobilitat, de 
telecomunicacions i culturals. Es tracta d'un projecte essencial per Callús Poble Digital, 
per convertir Callús, mitjançant les tecnologies de la informació, en un prototipus 
referencial dels nuclis urbans reduïts i disseminats. Entre d'altres, una de les iniciatives 
que ha dut a terme l'Ajuntament ha estat el de potenciar mecanismes de democràcia 
directa i participació ciutadana a través d'Internet en forma de votacions electròniques 
per diferents projectes (pressupostos participatius del 2003, decidir el nom de diferents 
carrers o noves infrastructures del poble, etc.). 
 
Actualment, la xarxa oberta de fibra òptica de Callús connecta set domicilis de persones 
grans, cinc espais públics- les escoles velles, les escoles noves, un casal, una fundació, 
un ajuntament i un dispensari- i dos comerços oberts al públic- una pastisseria i un bar. 
 
Per fer possible aquesta connexió, s'han desplegat 2000 metres de fibra òptica Optral, 
tan subterranis com per façana. L'objectiu d'aquesta prova pilot és avaluar el 
funcionament de la infraestructura per tal de desplegar-la properament a tot el municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Exemple de connexions inalàmbriques. Alt Pirineu. 
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El projecte Alt Pirineu Digital consta d'un seguit d’actuacions a les comarques que 
formen l’Alt Pirineu i l’Aran (Cerdanya, l'Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta 
Ribagorça i Val d'Aran). Aquestes iniciatives es fan realitat amb el desplegament de les 
infraestructures de telecomunicacions de banda ampla a partir de l'execució del concurs 
de la Internet Rural. És un projecte estratègic que incideix en el reequilibri del territori, 
el desenvolupament local i la lluita contra la fractura digital. 
 
Aquesta lluita es planteja en quatre fronts diferents com són el territorial, el tecnològic, 
el cultural i el de la connectivitat. El territorial, fent que la xarxa arribi arreu, el 
tecnològic, dotant aquestes comarques d'una tecnologia d'alta capacitat, el cultural, 
actuant en l’alfabetització digital, i finalment el de la connectivitat, garantint l'accés a 
tots els ciutadans però amb una especial incidència als col·lectius amb més dificultats 
territorials. 
 
Disposar de la banda ampla a l'Alt Pirineu i l'Aran, representa un trampolí per a la 
implantació de l'administració electrònica, connectant ajuntaments i consells comarcals 
per mitjà d'una intranet. Amb aquest procés de digitalització s'aconsegueix, doncs, una 
integració dels seus habitants a una administració de més qualitat, ampliant 
l'accessibilitat a les 24 hores del dia en una zona formada bàsicament per petits 
municipis, on l'atenció al ciutadà es veu limitada a unes poques hores a la setmana. 
 

 
Ilustració 27. Mapa de la situació de les connexions sense fils a l´alt pirineu. 
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La xarxa de banda ampla es va posar en funcionament per a tots els nuclis de població i 
cases aïllades en dues fases. Una primera que es va activar en desembre de 2004 i que 
ha permès instal·lar 46 estacions base per a prestar serveis ara mateix a més del 97% 
dels habitants. I una segona fase amb 55 estacions engegada el juny del 2005, de manera 
que tothom que ho necessiti pot accedir a la xarxa. 
 
Els 60.000 habitants de l'Alt Pirineu i l'Aran, de fet a principis de 2005 ja n´hi havia 
2.300 preinscrits, poden començar a gaudir a partir d'ara d'una connexió de 8 megabits 
simètrics per segon, velocitat que s’aconsegueix gràcies a la tecnologia sense fils 
WIMAX que a partir de l'any 2006 podia arribar a oferir entre 20 i 70 megabits de 
capacitat. Amb aquesta infraestructura, doncs, es fa realitat l'oferta d'un servei integral 
d'altes prestacions d'IP (Internet Protocol) amb veu, dades i accés a la xarxa. A efectes 
pràctics, això implica telefonia IP, és a dir, que amb un mateix equip serà possible 
disposar de connectivitat a la xarxa telefònica, un element vital per al món rural que 
deixa de dependre de les obsoletes línies TRAC. 
 
Les noves infraestructures han estat pensades per a potenciar els telecentres existents en 
aquestes comarques, integrats a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, i si s'escau crear-
ne de nous. Aquesta xarxa disposa d’un centre de suport situat a la Seu d’Urgell, el 
Centre de Suport a la Societat del Coneixement de l’Alt Pirineu, que actua com a node 
de serveis, suport i coordinació. 
 
Aquest centre i la xarxa de telecentres o centres tecnològics han de permetre facilitar la 
incorporació de les empreses, professionals, institucions, i entitats públiques i privades i 
ciutadans en general, a la Societat del Coneixement i fer possible que la xarxa de banda 
ampla, les seves aplicacions, serveis i continguts s’incorporin a la vida quotidiana i a les 
activitats empresarials. 
 
La xarxa d’alta capacitat desplegada a nivell troncal, d'entre 34 i 155 megabits per 
segon, permet la posada en marxa, com a mínim a cada una de les capitals de comarca, 
de serveis experimentals de banda ampla que necessiten d’un cabal mínim entre els 18 i 
els 24 megabits. Aquesta xarxa troncal està interconnectada amb les xarxes de banda 
ampla metropolitanes de Barcelona per un enllaç de fibra òptica que pot arribar fins a 10 
Gigabits i que permetrà que a l’Alta Ribagorça, a més dels projectes conjunts de l’Alt 
Pirineu Digital, es puguin desenvolupar actuacions de més alta capacitat, tal com preveu 
el projecte RuralNet. 
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▪ Amposta, Ciutat Digital. 
 
Qualsevol ciutadà, empresa, organització o entitat d'Amposta té, de forma gratuïta la 
seva disposició un conjunt de serveis i eines com la signatura digital, allotjament web 
privat (Intranet) i públic (Internet) amb gestor de continguts, comptes de correu, 
missatgeria instantània, gestió documental, galeries d'imatges, enquestes, notícies 
classificades, ftp i d´altres. 
 
La comunitat ciutadana: 
La comunitat ciutadana proporciona un espai de comunicació i desenvolupament a tots 
els ciutadans, entitats i associacions d'aquesta ciutat. Cada ciutadà, entitat o associació 
disposa de eines i recursos gratuïts com: allotjament de pàgines WEB, intranet, correu 
electrònic, missatgeria, notícies classificades, gestió de documents o fotografies, llistes 
de correu, enquestes, servei d'FTP, traductors... més de 90 elements i serveis, 
completament accessibles mitjançant el portal web, sense necessitat d'instal·lació de cap 
programari, només amb un navegador web (veure requeriments mínims). 
 
L'allotjament de pàgines WEB a tots els ciutadans i a totes les associacions culturals i 
entitats esportives de la ciutat, permet la creació de continguts d'una manera molt 
senzilla mitjançant l'us de la tecnologia visual del portal, potents però senzills editors en 
línia i gestió de recursos com imatges o altres tipus de contingut de forma anàloga al 
conegut explorador de Windows. 
 
Correu electrònic a associacions i ciutadans interessats, podent accedir mitjançant el 
portal (web mail) o amb el seu agent de correu preferit (Motzilla Thunderbird, Outlook, 
etc.), ja que el servei suporta els estàndards principals: smtp, pop3 i imap. 
 
El servei de missatgeria està basat en estàndards oberts (Jabber) i, tanmateix com els 
altres serveis, es pot usar, directament i d'una manera molt senzilla, des de dintre del 
portal. De forma semblant al correu electrònic, per a qui ho prefereixi, hi ha la 
possibilitat d'emprar clients externs com l'Spark, que és molt similar als coneguts 
Messenger o ICQ. 
 
 
 
La comunitat empresarial: 
Cada empresa pot crear la seva web pública, de manera senzilla, gràcies al gestor de 
continguts visual que inclou el portal, i a les seves intuïtives eines d'edició en línia; així 
com la seva intranet amb la disponibilitat d'un centenar d'eines instal·lades 
 
A més, el web de la comunitat empresarial proporcionarà les eines necessàries per tal 
d’oferir els següents continguts i solucions: 
 

• Lloc web únic, clarament identificat amb el projecte, com a referent del sector 
empresarial de la ciutat d'Amposta. El web de la comunitat industrial facilitarà 
l'accés a tota la informació i d'una forma clara i fàcil. 

• Tràmits amb l'administració: Informació de com poder realitzar tràmits amb 
l'administració, ja sigui directament des de web o bé facilitant-los l'accés als 
formularis. També facilitarà informació de la documentació necessària per a 
determinats tràmits. 
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• Informació Categoritzada: Amb la possibilitat de acomodar a les seves 
necessitats informació obtinguda de diferents fonts com la premsa o webs 
oficials.  

• Ajuts i subvencions: Informació actualitzada d'ajuts i subvencions, requisits, 
terminis, condicions, beneficiaris, documentació, ... obtinguda de llocs oficials 
que permetin la vinculació de continguts, com la Generalitat. 

• Legislació i normatives: Informació actualitzada i entenedora. Agregació 
d'informació obtinguda de llocs oficials que permetin la vinculació de 
continguts. 

• Agenda: Publicació d'activitats relacionades amb el món empresarial ja siguin 
de l'àmbit local com general, per donar a conèixer cursos, fires, congressos, 
presentacions, etc. 

• Mercat Virtual: amb ofertes i demandes de productes i serveis, borsa de treball, 
borsa de col·laboracions: Relació d'ofertes i demandes temàtiques. 

• Formació en línia: Accés a cursos en línia, que s’oferiran des de la comunitat 
educativa. A més de cursos, també es podrà accedir a documentació (manuals, 
tutorials, instruccions, ...). 

• Directori: Relació d'empreses agrupades per sectors, amb dades de contacte. 
• Base de coneixement: Accés al coneixement compartit per altres empreses 

mitjançant la publicació d'articles, llistes de discussió, wiki's o blogs, en la que 
cada empresa pot contribuir amb la seva aportació. 

• Intranet: Gestió de recursos interns de la empresa i eina de comunicació 
interna. L'accés a les diferents parts de la intranet de cada empresa estarà 
restringit als usuaris o grups acceptats per aquesta, retenint en tot moment el 
control d'aquests. 

• Formació: Cursos gratuïts per treure el màxim partit a tots els serveis que la 
seva empresa té a la seva disposició. 
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▪ Localret. 
 
Localret és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800 
ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de 
Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
En el futur immediat, els municipis hauran de determinar en quines condicions 
s'utilitzarà el territori per a la construcció de les noves xarxes de telecomunicacions, així 
com decidir les funcions i utilitats que haurien d'acomplir les noves tecnologies de la 
informació en el desenvolupament dels serveis públics, l'equilibri territorial i la qualitat 
de vida dels ciutadans. 
 
Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits polítics i 
econòmics on es prenen decisions que afecten la legislació i l'ordenació de les 
telecomunicacions. Específicament, Localret representa els interessos dels municipis 
davant de les administracions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya en els processos d'aprovació de normativa sobre telecomunicacions que 
afectin les competències municipals en matèria urbanística, en la gestió dels espais 
públics o en l'àmbit fiscal, entre d'altres. 
 
La voluntat dels ajuntaments de Catalunya es actuar d'una manera coordinada 
mitjançant una estructura que permeti la integració i la participació activa en la 
configuració d'aquest model de societat que, de ben segur, integrarà o discriminarà, en 
funció del domini en l'aplicació i l'ús de les noves tecnologies així com en el 
coneixement i selecció de la informació. 
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3.5. Aplicacions pràctiques de les Telecomunicacions Integrals. 
 
Per donar per acabat aquest capítol analitzarem amb més detall dos casos particulars on 
les telecomunicacions  juguen un paper vital per dinamitzar la vida comunicativa de la 
societat que les envolta. 
 
 
 
3.5.a) La Universitat Jaume I. 
 
 

 
Ilustració 28. Logotip de la Universitat JaumeI. 

 
▪ El model de comunicació local de la universitat Jaume I. 
 
Una anàlisi molt interessant de les telecomunicacions enfocades a un àmbit de la 
societat determinat, però que són capaces de dinamitzar les relacions comunicatives 
d'aquesta comunitat, és la política de comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló. 
En concret en el projecte d'un canal de televisió local -“UJI Televisió”- que, juntament a 
altres accions comunicatives com “Ràdio UJI” i el portal d'Internet de la universitat, 
pretén contribuir a la construcció d'un espai comunicatiu propi de la comunitat 
universitària. 
 
Des de la mateixa institució es va marcar unes línies estratègiques, unes orientacions 
d'acció, basades en la necessitat d'aprofundir en la cultura digital (entès de forma 
àmplia), entre les quals es troben orientacions cap a l'entorn i cap a les persones. 
Entre els aspectes més destacables, s'ha de subratllar l'especial èmfasi en la necessitat de 
gestionar els recursos per a interactuar àgilment amb l'entorn, parant esment a les 
necessitats del món de l'empresa, i el deure orientar la docència i la investigació cap a la 
realitat del teixit social i empresarial. En segon lloc, les noves tecnologies de la 
informació i de la comunicació adquireixen un protagonisme molt rellevant per a 
introduir la innovació en els diferents nivells i serveis de la universitat com una forma 
d'omplir de continguts la cridada "Societat del Coneixement" a la qual tendim. 
 
Abans de procedir a presentar les principals característiques de l'engegada de la "UJI 
Televisió", farem referència, molt breument, a la televisió de proximitat que serà el 
marc de partida del projecte.  
En segon lloc, veurem que funcions haurà de complir una televisió de proximitat que 
neix promoguda per una institució universitària, i els problemes i obstacles que 
sorgeixen en el seu inici.  
Finalment, ens centrarem en els diferents aspectes i dificultats que implica l'engegada de 
la televisió universitària, com els condicionaments tecnològics, la necessitat de 
representar la pluralitat de la universitat i altres temes com el finançament, la graella 
televisiva i la planificació d'un model cooperatiu entre universitats. 
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▪ Naturalesa de la televisió de proximitat. 
 
El panorama actual no permet ser massa optimista. La televisió local, salvo en contades 
excepcions, no gaudeix de prestigi, posseïx una audiència molt reduïda, compte amb 
minsos recursos materials i tècnics, i manca de personal amb una mínima preparació. 
 
No obstant això, diríem que va amb la naturalesa mateixa de la televisió local el contar 
amb una escassesa de recursos, audiència i mitjans materials. El problema és potser 
d'altre ordre, més aviat de la gestió i organització d'aquestes emissores de televisió, un 
aspecte que contant amb el corresponent assessorament d'especialistes en el camp 
podria ser corregit.  
 
En general, la percepció de l'audiència és que les televisions locals són sinònim de 
deficiència tècnica i d'una producció de continguts d'escàs atractiu. 
 
 
▪ Funcions d´una televisió de proximitat universitària. 
 
Un punt de vista interessant per a entendre la filosofia d'una televisió local universitària 
és veure-la com una oportunitat per a recuperar el sentit primer del que haurien de ser 
les televisions de proximitat: un servei públic. 
 
La cultura de la producció audiovisual en el context universitari: 
La utilització avui dia dels mitjans audiovisuals en el context universitari és vista de 
forma bastant positiva respecte a la consideració que se li tenia en l'àmbit docent no fa 
molts anys. Encara que és veritat que, en algunes comunitats, segueix existint una 
resistència a la utilització dels mitjans audiovisuals. Aquesta situació contrasta amb el 
que succeïx en el nord d'Europa, Estats Units o Canadà, per posar uns exemples, països 
en els quals és freqüent trobar una ingent quantitat de produccions documentals que 
serveixen a l'objectiu de la divulgació científica, sense necessitat de tenir fins 
comercials.  
 
Les causes d'aquestes reticències històriques cal buscar-les en el dèficit formativa que 
existeix en el camp de la formació audiovisual, un dèficit històric en el sistema educatiu 
que està sent resolt des de la implantació de les noves titulacions. 
 
El paper d´una televisió en el context d´un campus universitari: 
En l'àmbit del nostre estudi, la Universitat Jaume I, el naixement i consolidació d'un 
canal de comunicació televisiu en el marc d'un campus universitari ha estat una 
excepcional oportunitat per a cohesionar la pròpia universitat, a l'afavorir la participació 
de diferents sectors i col·lectius de la UJI i el seu mutu coneixement. Suposa, en certa 
manera, la materialització d'un projecte de televisió educativa i cultural.  
 
"UJI Televisió" té una clara funció docent, ja que ha de servir per a potenciar la 
preparació pràctica dels estudiants de comunicació, gràcies a la creació d'un entorn de 
treball "real", però també és un terreny privilegiat per a l'experimentació de nous 
formats de televisió i per al desenvolupament d'un tipus d'entreteniment que respongui 
als propis interessos dels estudiants. Al mateix temps pot convertir-se en una finestra 
idònia per a difondre i donar a conèixer les investigacions i activitats del centre 
universitari mateix. 
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▪ Els reptes plantejats per “UJI Televisió”. 
 

• El disseny dels tallers i les tecnologies broadcasting.  
• La recerca de la pluralitat.  
• L'elaboració d'una graella televisiva.  
• El control de la informació.  
• Les emissions televisives en l'era digital.  
• El problema del finançament.  
• Cap a un model cooperatiu intra i interuniversitari.  

 
 
 
Les emissions televisives en l´era digital: 
L'actual context tecnològic ens permet contemplar moltes possibilitats alternatives a la 
radiodifusió terrestre. Una televisió universitària ha d'avui integrar-se plenament al 
paradigma de les noves tecnologies de la comunicació. La connexió del circuit tancat de 
televisió per cable del que disposa la Universitat en el seu campus amb els sistemes 
webtv de Windows Media Player permet la retransmissió simultània per televisió 
analògica per cable i digital per Internet.  
Així mateix, és necessari que l'emissió televisiva estigui perfectament complementada 
per una informació útil i promocional per la web de la pròpia Universitat. Per altra 
banda, l'emissió per cable constituïx altra via paral·lela molt interessant. En aquest cas, 
l'operador local de televisió per cable (ONO) va oferir la possibilitat de compartir amb 
altres universitats i institucions un canal de televisió en la seva plataforma digital. 
 
 
Proposta del model organitzatiu de la televisió universitària de la UJI: 
A través d'un pla estratègic impulsat des de diferents departaments de la Universitat, es 
van engegar una sèries d'accions dirigides a oferir una sèrie de cursos sobre 
comunicacions audiovisuals i temes relacionats.  
La formació bàsica que s'oferix mitjançant aquests cursos serveix de motivació perquè 
els diferents col·lectius universitaris participin de forma activa en el treball diari que 
necessita la ràdio i la TV de la Universitat. 
 
Una de les eines clau per a poder assumir tot el projecte comunicatiu de la Universitat és 
la utilització màxima dels recursos web que de disposa la institució universitària. Des de 
la pàgina web del Laboratori universitari s'oferixen materials que serveixen d'ajuda i, al 
mateixos temps, serveixin de dissuasió a nombroses persones que es poguessin 
embarcar en el projecte sense estar preparats.  
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En aquest espai web està disponible al públic tot un catàleg de documents: 
(http://www.uji.es/CA/organs/vices/vpusl/labcap/docs/docs.thtml) 
 

• Documents de caràcter general 
• Àrea de treball 1: Fotografia 
• Àrea de treball 2: Ràdio 
• Àrea de treball 3: Vídeo i televisió 
• Producció d'espots publicitaris de TV 
• Producció vídeos documentals i institucionals de TV 
• Producció de ficció en cinema i televisió 

 
 
▪ Servidor de vídeo de la Universitat Jaume I. 
 
En aquest servidor es pot gaudir d'una de les noves tecnologies audiovisuals 
desenvolupades per a xarxes d'ordinadors, com és el vídeo sota demanda (VOD), amb la 
particularitat de que és accessible des de la xarxa d'Internet, mitjançant tècniques de 
streaming. 
El contingut que es pot trobar en aquestes pàgines està format per les videoproduccions 
realitzades pel Servei de Comunicació i Publicacions d'aquesta Universitat, així com 
altres cedides o adquirides a tercers: 
 

• Produccions de la Universitat Jaume I 
• Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
• Càtedra d'Innovació i Creativitat (INCREA) 
• Setmana de vídeo amateur de Castelló 
• Taller de Cinema i TV de la Universitat Jaume I 
• Produccions cedides o de tercers 

 
Darreres novetats incorporades al servidor: 
 
18-12-2007      Creative Commons Licenses: Practice, conflicts and benefits (Jornadas 
sobre Software libre en la empresa) 1:08:52  
 
17-12-2007      Simulación de una emergencia (Versión en castellano) 08:13    

 Simulació d’una emergència (Versió en valencià) 08:13  
 
14-12-2007      Proyecto Iglues (Jornadas sobre Software libre en la empresa) 1:04:31 
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▪ Vox UJI Ràdio. 
 

 
Ilustració 29. Logotip de la ràdio "UJI". 

 
 
Des d'aquesta pàgina la Universitat Jaume I vol oferir a tota la comunitat universitària i 
al món, la possibilitat d'escoltar per la xarxa d'internet la nova ràdio de la UJI, Vox Uji 
Ràdio. Està realitzada pels propis alumnes i per voluntaris externs, tot amb la 
col·laboració del Servei de Comunicació i Publicacions, el Servei d'Informàtica i del 
Laboratori de Comunicació Audiovisual. 
 
Per a escoltar-la l'emissió en directe des d'aquesta plana s'ha de tindre instal·lat un 
programari que acepte el format mp3 o ogg, per exemple winamp, windows media 
player, realplayer etc. doncs el servidor streaming de la ràdio està fet amb software 
lliure. 
 
 

 
Ilustració 30. Captura de l´emissió online de la ràdio "UJI". 

 
Serveis de la ràdio: 
 

• Radioteca: 
 
Al triar un programa, el sistema recarregarà les dates d'emissió del programa triat. 
 

• Informació dels programes: 
 
S'exposa una petita informació sobre els continguts de cada programa que ofereix la 
ràdio, així com el seu horari d'emissió i redifussió. 
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La digitalització està propiciant la fi de la "era broadcasting", per a donar pas a un nou 
marc de convergències tecnològiques i comunicatives que deriven en una era de 
producció i continguts locals, però de difusió global. En el context actual, la 
comunicació local no està determinada per condicionaments territorials, ja que la difusió 
a través d'internet trenca totes les barreres geogràfiques tradicionals.  
 
Els mitjans de comunicació locals o de proximitat, des de l'àmbit universitari, 
constituïxen una oportunitat per a revitalitzar el propi mitjà de comunicació 
unidireccional que caracteritzen als mitjans generalistes i comercials. El 
desenvolupament de la ràdio i la televisió en el marc universitari suposa una oportunitat 
per a recuperar el seu sentit com servei públic, així definit nominalment per la legislació 
vigent. 
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3.5.b) El TeleCable Serena: 
 
http://www.monterrubiodelaserena.es 
 
Xarxa de Cable Municipal propietat de l'Ajuntament de Monterrubio de la Serena a 
Badajoz que engloba els serveis de Televisió, Telefonia i Internet per a acostar la 
Societat de la Informació i el coneixement als seus ciutadans a baix cost. 
 
Telecable Serena és tota una aposta de futur. Sens dubte és un dels projectes mes 
interessants i amb més possibilitats dels quals s'han portat a terme en la nostra 
localitat. Cal fer un esment històric i dir que Monterrubio ha estat sens dubte uns dels 
pobles pioners quant a xarxes de cable es refereix. A Monterrubio es va començar fa ja 
gairebé dues dècades amb una petita xarxa de cable coaxial que per a tots els veïns era 
coneguda com el vídeo comunitari. Aquesta xarxa simplement oferia serveis de televisió 
entre els quals es trobaven el canal local i alguns canals com galavisión. Ara ens 
enfrontem a un projecte de telecomunicacions de gran envergadura. Actualment contem 
amb una xarxa de coaxial de Banda Ampla capaç d'oferir-nos serveis de Televisió, 
Internet de Banda Ampla i Telefonia a més d'altres serveis de valor afegit que s'aniran 
incorporant a mesura que les necessitats ho exigeixin. Telecable Serena posa a la seva 
disposició serveis de telefonia, internet i televisió a través d'un sol cable. 
 
▪ La Ciutat Digital. 
 
La idea d'aquest projecte sorgeix per la necessitat de dotar de serveis de valor afegit la 
Xarxa de Cable Coaxial ja existent a Monterrubio. 
 
Aquests serveis són tots els relatius a la “ciutadania digital”, a part d'altres serveis bàsics 
i d'entreteniment que s'estan demandant per part dels ciutadans que s'integren cada 
vegada més en les anomenades Tecnologies de la Informació. 
 
El problema que es planteja en el món de la tecnologia és la cridada Bretxa Digital, la 
qual cal salvar perquè tots i cadascun dels ciutadans tingui les millors opcions per a 
poder accedir als serveis de ciutadana digital i alhora rebre formació complementària 
perquè aquest accés sigui eficient i no resulti una prova de foc o un repte impossible de 
superar per a molts dels sectors més desfavorits de la nostra comunitat.  
 
El repte, per descomptat, ha de ser per a les administracions, les quals han de ser 
capaces de posar a l'abast de tot el món aquesta tecnologia i desenvolupar les 
aplicacions més intuïtives i senzilles perquè tot el món esculli els serveis de ciutadania 
digital com la millor forma d'estar en contacte amb el seu Ajuntament, i a través 
d'aquest, amb tota l'administració. Sempre usant com eina la tecnologia (i en gairebé 
tots els casos un PC) de tal manera que la paraula i-Administració es vagi superposant a 
la paraula Administració i amb el dia a dia la gent vagi acostumant-se a usar aquests 
serveis de manera regular, ja que és un servei que es posa a la seva disposició i el qual 
tots els ciutadans tenen el dret d'usar. 
 
A Monterrubio de la Serena hi ha una posició envejable per a poder suportar i servir tots 
els serveis demandats de ciutadania digital, ja que aquest Ajuntament és propietari d'una 
Xarxa Multimèdia de Coaxial de Banda Ampla la qual aquesta amatent per a albergar 
gran quantitat de dades. Ja no solament el relatiu a ciutat digital sinó serveis 
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d'entreteniment com la TV, TDT i Televisió per satèl·lit, i serveis que avui dia són tan 
bàsics com Internet de Banda Ampla i Telefonia, tot això per descomptat, concebut de 
tal manera que tot el món tingui la possibilitat d'accedir de manera ràpida, senzilla i 
barata. 
 
 
▪ Objectius. 
 

• Construir les bases de l'Administració Local del segle XXI, recolzant-se en les 
Noves Tecnologies com eina ideal per a assolir el canvi i la transformació de la 
localitat. 

• Convertir a Monterrubio en una Ciutat Digital del segle XXI, avançant en la 
innovació tecnològica com eix del progrés social, econòmic i cultural. 

• Potenciar les aliances amb altres institucions, organismes i entitats privades per 
a trobar punts comuns de treball, que ens permetin l'avanç del projecte. 

• Formar i capacitar a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, dotant-
los de les habilitats necessàries per a afrontar els nous reptes que, la nostra 
societat demanda. 

• Potenciar la utilització del Programari Lliure com agent democratitzador de les 
tecnologies. 

• Afavorir l'accés lliure de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi cap a les 
Noves Tecnologies de la Informació i del Coneixement. 

• Assentar les bases per a una futura Ciutadania Digital, més democràtica i 
compromesa amb el seu entorn social. 

• Crear una web participativa, democràtica, lliure i oberta que es converteixi en 
punt de trobada per a tots els ciutadans i ciutadanes de la localitat, en la qual 
s'ofereixin serveis al ciutadà que facin més fàcil les relacions Ajuntament-
Ciutadans. 

• Difondre la nostra cultura a través de la xarxa, utilitzant per a ells els nous canals 
de comunicació que les Noves Tecnologies oferixen. 

• Alfabetitzar tecnològicament a tots els ciutadans, dotant-los de les habilitats 
necessàries per a enfrontar-se a aquesta noves situació generada per l'arribada de 
la Societat del Coneixement. 

 
Per portar a terme la consecució d'aquests objectius es van engegar una sèrie 
d´actuacions entre les quals estan: 
 
La creació d'una Xarxa Coaxial de Banda Ampla capaç d'albergar gran quantitat de 
servei entre els quals destaca Internet com eina bàsica en la societat actual. 
 
Impartir cursos a través de l'Aula de Noves Tecnologies amb l'objectiu de fer arribar les 
noves tecnologies als sectors més desfavorits per a intentar trencar la cridada bretxa 
digital. 
 
Formació Tecnològica per a empleats de l'administració local. 
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Televisió: 
La televisió que el municipi ofereix, podem destacar aquestes característique més 
importants: 
 

• Més de 24 canals de televisió amb continguts de tot tipus (esports, música, 
cinema, documentals, notícies, cuina, viatges, etc...). 

• Ràpida instal·lació del servei. 
• Qualitat de transmissió en el senyal.Continguts disponibles per a totes les edats. 
• Possibilitat de veure un canal distint en cada televisor de la llar sense haver de 

comprar cap aparell per a això.  
 
La transmissió de tots els canals es fa a través de cable coaxial d´alta qualitat des de la 
central fins a cada casa. Telecable Serena diposa d´una infraestructura basada en els 
avantatges del cable (quant a capacitat de transmissió, poca atenuació i immunitat al 
soroll). 
 
Internet: 
Telecable Serena disposa de l'última tecnologia, instal·lant una xarxa de cable 
específicament dissenyada per a les necessitats del municipi. La connexió a internet a 
través d´ADSL està fortament limitada per l´antiga xarxa de coure telefònic, que a causa 
de la seva conservació solament permet connexions a baixes velocitats, o a altes 
velocitats amb preus abusius.  
 
Telecable Serena ha aconseguit implantar una xarxa de cable coaxial que permetrà la 
navegació de milers d'usuaris sense que hagi congestió en la xarxa i podent assegurar el 
cabal contractat als abonats. 
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IV). Marc Pràctic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum: 

 
 
Al marc pràctic del Projecte és on aplicarem els conceptes de Telecomunicacions 
integrals que hem estudiat en els apartats anteriors. 
 
Un cop triat un municipi que s´adapti a les característiques que necessitem, ens 
centrarem a dissenyar una xarxa sense fils de Telecomunicacions per a oferir el màxim 
d´usos possibles a tots els diferents col.lectius de la zona. 
 
Aquesta xarxa es basarà en el concepte de xarxes “Mesh” o xarxes mallades que tenen 
la capacitat d´arribar a un gran nombre d´usuaris utilitzant un nombre mínim de 
dispositiuis. Un cop tinguem dissenyada i muntada la xarxa, donarem a conèixer tot un 
seguit d'aplicacions tecnològiques, amb les quals es podran beneficiar tots els seus 
usuaris, gràcies als recursos proporcionats per la mateixa.  
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1. Introducció. 
 
Com a colofó d´aquest projecte, proposarem el disseny d´un sistema de 
Telecomunicacions integrals a un municipi determinat, concretament a la població de 
Vallirana. Aquest disseny, donarà per tancat el projecte, possant en pràctica gran part 
del contingut tècnic i teòric exposat amb anterioritat. A continuació justificarem els 
motius que ens han portat a dissenyar aquest sistema telecomunicatiu local, el seu 
impacte a la vida associativa i cultural del municipi i els beneficis que produirà en 
diferents aspectes de la realitat local del poble. 
  
Per a arribar a la competitivitat territorial (en l'econòmic, el social, el mediambiental, el 
cultural, etc.) és necessària una nova arquitectura organitzativa, flexible i espontània 
davant el canvi continu que produeix la globalització. 
 
Aquesta arquitectura ha d'estar basada en la interconnexió dels diferents agents 
municipals, començant per la pròpia Administració Local, per a facilitar el treball en 
xarxa. L'ús de les noves tecnologies de la informàtica i les telecomunicacions ajuden a 
aconseguir aquest objectiu.  
 
És per a això que propossam el disseny i el desplegament d´un pilot de xarxa troncal i 
una xarxa d'accés a les instal·lacions municipals amb tecnologia Wireless. La principal 
dificultat a l'hora d'escometre el projecte de la nova xarxa tecnològica local és quin 
model utilitzar per dissenyar aquest nou sistema de Telecomunicacions i com fer-lo 
arribar al màxim de possibles usuaris. 
 
En el municipi elegit per portar a terme aquesta iniciativa ens trobem uns diferents 
nuclis de població que es troben distants uns d'els altres i amb una orografia molt 
irregular amb nombrosos desnivells. No existeixen canalitzacions municipals adequades 
entre els mateixos per a desplegar cables de coure o fibra òptica, per això es va descartar 
l'opció de cable o fibra òptica per a unir els nuclis urbans optant per utilitzar 
comunicacions sense fil. 
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2. Necessitat i importància de la xarxa local de telecomunicacions. 
 

• Persones: 
 

1. Més opcions per accedir als continguts d'internet, inclusió digital. 
 
2. Possibilitat de fer una comunicació directa amb altres persones en 

llibertat 
 

• Administracions locals 
 
1. Inclusió digital: Posa l'accés a les TIC als nivells més elevats (> 50% de 

la població) Infraestructura de comunicacions pròpia, telecentres, 
videovigilància... 

 
2. Evita deslocalització d'empreses per mancances d'accés a les TIC 
 
 
3. Dinamitza l'activitat econòmica local (PME de serveis i comerç) en 

condicions d'igualtat, en contra de dependre només d'empreses forasteres 
 
 
2.1 Àmbits d´actuació: 
 
La següent figura reflecteix els àmbits d'aplicació de la tecnologia WiFi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Àrees de mercat Wi-Fi 

Àmbit privat Àmbit públic 

LLar Empresa Treballadors mòbils 

Usuaris residencials. 



 

 

 138 

▪ Facilitar l´entrada a les tecnologies digitals a tots els habitants del municipi. 
 
D'igual manera que les vies de comunicació (carreteres, ferrocarrils, etc.) eliminen en 
part les barreres físiques que ocasiona la dispersió, també són necessaris mecanismes de 
comunicació que eliminin les barreres lògiques (de coneixement i informació) degudes 
a la dispersió. 
 
Un dels primers objectius que és necessari assolir per que el nostre projecte tingui l´èxit 
esperat i un ús majoritari per part de la població del municipi és prioritari superar el 
terme de fractura digital. La realització del nostre projecte comportarà una publicitat a 
tots els nivells del poble cap a les noves tecnologies de la comunicació digital. Aquesta 
publicitat positiva sumada a altres iniciatives, com podrien ser cursos d´iniciació a la 
informàtica o a les tecnologies digitals en general, ha de ser la motivació que dugui als 
col.lectius menys interessats en aquest món digital a començar a usar els nous recursos 
de que disposarà el municipi pròximament. 
 
▪ Cobertura de serveis socials al poble. 
 
Són moltes les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies digitals aplicades a 
la vida diària del poble. Comentarem algunes d´aquestes possibles aplicacions, centrant-
nos en aquelles que puguin dependre de les actuacions de les administracions, tan locals 
com supralocals. 
 
En primer lloc, una xarxa telemàtica interna, interconnectant les diferents seus d'àmbit 
municipal, ajudaria a agilitzar tràmits i paperassa diversa de l´administració, donant així 
un servei més eficient al ciutadà. 
 
Un dels possibles exemples que es podrien dur a terme al municipi seria la connexió de 
llars amb algun membre impedit o necessitat d´ajuda amb els serveis socials de 
l´ajuntament. Un tema de tanta actualitat avui dia com és la dependència de gent 
necessitada, es podria veure facilitada amb el simple fet de prémer un accés directe al 
telèfon fixe d´una llar qualsevol i que aparegués una alarma en el centre social més 
pròxim. Per poder dur a terme aquesta aplicació, tecnològicament factible, es necessita 
abans, una sèrie de recursos econòmics encaminats a crear una xarxa d´entitats socials 
que permetin contestar a les possibles demandes d´ajuda fetes amb aquest sistema en els 
pobles de carecterístiques semblants al nostre. 
 
La videovigilància del municipi o la telefonia IP per part de diferents membres de 
l´administració són altres dels nous serveis municipals que es podran dur a terme 
mitjançant la nova xarxa de telecomunicacions. 
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▪ Interessos econòmics locals. 
 
Aquest projecte és la resposta des de l´àmbit municipal al desenvolupament de les noves 
tecnologies i de la societat de la informació. Promoure el desenvolupament del sector de 
les telecomunicacions, és promoure la utilització de nous serveis i el seu accés en 
condicions d´igualtat i impulsar la cohesió econòmica. 
 
En un període d´incertesa econòmica com l´actual, un dels pilars que sostenen 
l´economia local d´un poble és la implantació d´empreses a Polígons Industrials del 
municipi. Aquestes empreses, trobaran moltes més facilitats per la seva implantació i el 
seu posterior desenvolupament, en aquells territoris que disposin de facilitats a l´hora de 
proporcionar tecnologia i infraestructures telemàtiques. 
 
Les PIMES (petites i mitjanes empreses) poden beneficiar-se de la tecnologia WiFi amb 
dues aproximacions diferenciades: 
 
• A. Com a usuaris 
• B. Com a proveïdors de la solució tecnològica 
 
Són moltes les aplicacions de WiFi, i únicament la imaginació posa límits a la 
innombrable llista d'aplicacions possibles, sempre depenent del tipus d´empresa i l´ús 
que en faria d´aquesta tecnologia. Les PIMES relacionades amb el món de les 
tecnologies de la informació i les telecomunicacions podran beneficiar-se de la 
tecnologia WiFi des de la doble vessant d'usuaris i proveïdors de solucions. La resta de 
PIMES es beneficiessin fonamentalment com usuaris WiFi. 
 
▪ Millorar i generalitzar les relacions administració-ciutadà. 
 
Un cop implant el servei obert d´Internet de banda ampla a través de la xarxa municipal, 
permetrà a tots els ciutadans realitzar una sèrie de tràmits, gestions i diversos tipus de 
consultes amb l´administració local un cop aquesta tengui enllestit la part interactiva del 
servei. 
 
Gràcies al carácter inalàmbric de la connexió aquestes relacions es podran realitzar a la 
major part del territori municipal mitjançant dispositius portàtils (ordinadors, PDAs) 
que permetin connexions sense cables. Per altra banda, la part de la població menys 
digitalitzada també podrà gaudir d'aquest servei accedint-hi a través de dependències 
municipals habilitades per a tal. 
 
Una altre iniciativa molt interessant que es podria dur a terme, amb la complicitat i la 
col.laboració de l´administració i les entitats del poble, podria ser la potenciació i 
l´aprofundiment de mecanismes més participatius i democràtics, l´anomenada 
democràcia participativa. A través d´Internet d´alta velocitat, mecanismes de votacions 
electròniques per decidir projectes o iniciatives que impliquin al municipi poden resultar 
una manera molt factible i ràpida per conèixer l´opinió dels veïns. Aquest model polític, 
que facilita als ciutadans la seva capacitat d'associar-se i organitzar-se de tal manera que 
puguin exercir una influència directa en les decisions públiques, ha de ser consensuat i 
assumit per totes les distintes comunitats del municipi per tal que el seu ús pugui acabar 
sent un èxit de participació i així poder exportar la idea a altres territoris que així ho 
volguessin. 
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2.2 Característiques geo-socials del municipi de Vallirana. 
 
El terme de Vallirana es troba situat a les serres d´Ordal dins el massís del Garraf. 
Pertany a la comarca del Baix Llobregat i té el seu nucli urbà a tan sols 20 Km. de la 
ciutat de Barcelona. 

 
Ilustració 31. Mapa municipal de la comarca del Baix Llobregat. 

 
Avui dia la part antiga del poble, situada a banda i banda de la carretara que creua el 
municipi, ha deixat pas als habitatges de segona residència que s´apleguen a les 
nombroses urbanitzacions del terme. Actualment ocupen gairabé les tres quartes parts 
del municipi. El creixement d´aquest poble durant l´última dècada, ha fet que es 
converteixi en una zona residencial que va en augment dia a dia. Actualment compta 
amb més de 13.000 habitants. 

 
Ilustració 32. Proporció de població segons el barri o zona del municipi. 
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Davant el repte de la societat de la informació, el municipi de Vallirana, a causa de la 
seva gran extensió i complexa orografia, té un important problema pel seu 
desenvolupament en la dispersió, la qual incideix negativament és aspectes de tipus: 
 

• Geogràfic, ja que eleva qualsevol estructura de costos d'inversió. 
 

• Serveis, necessitat de multiplicar les localitzacions físiques des de les quals es 
presten serveis a la població. 

 
• Econòmic, fragmentació dels sistemes productius, tamany reduït de les unitats 

de producció. 
 

 
Ilustració 33. Situació geogràfica de Vallirana. 

 
 
Aquests aspectes afegixen importants dificultats per a arribar a: 
 

• Massa crítica. Imprescindible per a assolir la viabilitat dels projectes. 
 

• Economies d'escala. La qual cosa resta competitivitat al teixit econòmic. 
 

• A tota la població. Que permeti la universalitat dels serveis. 
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2.3 Antecedents. 
 
En el municipi de Vallirana disposem de dues anntenes de ràdio situades a dues 
elevacions als extrems del municipi que tenen un radi de cobertura de més del 50% del 
territori municipal. 
 
En un principi no serà necessari el seu ús, però a la llarga podria ser interessant si es vol 
ampliar les aplicacions de la xarxa de comunicacions municipal. 
 
Antenna de ràdio 1: 

 
Ilustració 34. Cobertura de la ràdio1 

 
Antenna de ràdio 2: 

 
Ilustració 35. Cobertura de la ràdio2. 
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3. Descripció tècnica de la xarxa, aplicacions i exemples. 
 
A continuació mostrarem a manera de resum esquemàtic, els detalls més significatius 
del projecte d´Internet sense fils a la població de Vallirana. 
 
3.1 Resum del projecte. 

 
1. Perquè l´ús de la tecnologia sense fils? 

 
• És una tecnologia relativament nova però molt fiable i cada vegada més amb 

major implantació. 
• Es pot donar una àmplia cobertura, permetent cobrir el 100% del territori. 
• Baix impacte mediambiental. 
• Llargues distàncies, permetent la interconnexió de punts llunyans amb 

repetidors. 
• Autonomia. En llocs aïllats, els punts d'accés i repetidors poden ser alimentats 

per plaques solars. 
• Ràpida implantació, facilitat de creixement i sota cost. 
• Segmentació. Sobre la mateixa infraestructura poden coexistir diverses xarxes 

lògiques totalment independents. 
 

2. Dispositius utilitzats en el projecte: 
 

Un cop analitzats els distints fabricants i proveedors de material per montar una xarxa 
d´Internet sense fils, ens hem decantat per les solucions que la casa “Meraki” ens 
ofereix. 
 
Meraki és una companyia fundada per Sanjit Biswas, un enginyer fill d´immigrants 
indús a l´estat de Massachusetts (Estats Units), que té com a filosofia del seu 
funcionament l´accés, mitjançant costos minims o nuls, a la xarxa d´Internet per part de 
la tota la població mundial que sigui possible. Òbviament, aquesta fita no és al seu abast 
a dia d´avui, però la companyia Meraki disposa, per venda en línia, de dispositius a preu 
assequible que permeten compartir i extendre les connexions a Internet mitjançant la 
tecnologia sense fils. Actualment disposa d´un ventall important de diferents tipus 
routers, repetidors i altres aparells, on tota la seva informació tècnica i econòmica és 
pública a la seva plana web. 
 
Meraki és una paraula d´origen greg, (may-rah-kee), que té com a significant realitzar 
un treball, una feina amb l´ajuda de l´ànima i la creativitat. 
 

3. Paraules claus: 
 
Xarxa: Un grup d'ordinadors que puguin parlar uns amb uns altres - en el nostre cas, 
sense necessitat de cables. 
 
Gateway: Un dispositiu Meraki (en el nostre cas) que està connectat a Internet (en 
general una connexió ADSL). 
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Repetidor: Anàlogament al cas anterior però que no està connectat a DSL i "repeteix" 
els senyals locals provinent del gateway cap als altres nodes. 
 
Node: Un nom genèric per a un dispositiu el qual pot ser un gateway o un repetidor. 
 

4. Esquema del projecte: 
 
Projecte: Primera cèl.lula de cobertura de la xarxa de Telecomunicacions local sense 
fils al municipi de Vallirana. 
  
Zona a cobrir: Parc central – Ajuntament de Vallirana. 
 
Velocitat: Assegurar una velocitat mínima de connexió superior als 500Kb. 
 
Hardware utilitzat: Llistat d´instruments necessaris per tal d´implamantar la nostra 
cèl.lua de connexió sense fils: 
 

1. Gateway: 
• 1 Línia Adsl 10Mb oferida per l´empresa “Telefónica empresas”. 
• 1 Router Meraki Solar Wi-Fi. 

 
2. Repetidors: 
• 2 Routers Meraki Solar Wi-Fi. 

 
Software: Meraki Dashboard. 
 
Impacte ecològic: Consum energètic mínim, els routers s´alimenten amb energia solar. 
Cumpliment de la normativa vigent en radiació electromagnètica. 
 
Suport tècnic: Configuració automàtica dels routers. Control en línia de la xarxa 
mitjançant el Dashboard del fabricant i Google maps. 
 
Usuaris: Es pot soportar un màxim de 15 usuaris per cada cèl.lula de connexió que 
dispossi d´una sola línia Adsl (de 10 Mb). 
 
Costos dels materials: 
 
  Router Meraki (x3):   75€/unitat + 100€ despeses d´enviament 
      + Connexió línia Adsl (x1):  47€/mes. 
      = 

_________________________________________ 
            Total:     372€ inicials i 47€/mes a posterior. 

 
Relació costos usuaris: 
 
Agafant el cas de 15 usuaris per cèl.lula tenim una relació preu/usuari de: 
 
 24.8€/usuari; inicialment. 
 3€/usuari; següents mesos.  
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3.2 Muntatge i característiques tècniques. 
 

La idea d´aquesta primera zona de cobertura d´internet sense fils és la de proporcionar 
les possibilitats Wi-Fi a una zona comuna del municipi de Vallirana. Així podrem 
comprobar dos objectius diferents: El primer és el de verificar el funcionament de la 
xarxa Wireless i, d´aquesta manera, solucionar els seus possibles errors i plantejar 
millores en el cas que fos necessari; per un altre lloc també obtindrem respostes de 
l´interés per part de la població cap a aquest projecte que ens ajudarà a enfocar la seva 
extensió posterior. 
 
Amb la instal.lació a una distància correcte, segons les característiques tècniques dels 
aparells, amb només tres nodes de la casa Meroki (1 funcionant com a Router i els altres 
2 com a Repetidors del senyal) podem cobrir tota la superfície que hi ha entre la zona de 
l´ajuntament i el parc central, passant per la zona esportiva, de més de 400 metres de 
distància entre els dos nodes més allunyats. 
 
Disposarem d´una línia Adsl ofertada per la companyia “Telefónica empresas” que ens 
proporciona un ampla de banda ideal de 10Mb. Amb aquesta velocitat de connexió i, 
tenint en compte les possibles pèrdues i atenuacions que patirà el senyal, podem oferir 
el servei, amb només aquesta línia Adsl, a un nombre màxim d´usuaris que no superin 
els 15 aparells. El nombre d´usuaris queda restringit per assegurar un ampla de banda 
mínim, igual o superior, als 500Kb, i així oferir uns serveis amb una velocitat 
acceptable per una navegació per la xarxa eficient i per les altres aplicacions futures de 
la xarxa (Telefonia IP, Televisió IP, etc…). 
 
Una vegada haguem instal·lat la xarxa sense fils (apartat que tractarem més endavant) i 
comprovat la receptivitat per part dels usuaris, ens centrarem en l'estudi de viabilitat per 
a poder estendre aquesta xarxa cap a altres zones del municipi. 
 
En el següent apartat podrem observar, gràficament, diferents imatges de la cèl·lula 
inicial de la xarxa, així com dels nodes que la formen. 
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3.3. Imatges de la cèl.lula: 
 
Mitjançant l´aplicació Google Maps, podrem situar, observar i controlar en qualsevol 
moment tots els nodes que formen la nostra xarxa. En la primera imatge podem veure la 
situació geogràfica dels 3 nodes de la primera cèl.lula i la distància que els separa, així 
com gran part del terreny de cobertura. El punter de color roig mostra la situació del 
Gateway, connectat a l´Adsl, que dóna senyal a tota la cèl.lula. Aquesta senyal serà 
dirigida i repetida per dos routers treballant com a repetidors del senyal, que formen els 
dos nodes de punters blaus situats als extrems nord i sud del Gateway. La suma dels tres 
nodes donarà com a resultat l´entorn de treball de la cèl.lua que anirà des de les 
instal.lacions de la TV local de Vallirana (zona de l´Ajuntament) fins al final del parc 
central passant per la zona esportiva del municipi. 
 

 
 
Les distàncies i els noms que reben els nodes d´aquesta cèl.lula són els següents:  
 

 
Ilustració 36. Detall dels diferents nodes de la xarxa. 

 
Tota aquesta informació amb més quantitat de detalls i ampliada, a mesura que anem 
extenent la xarxa a altres indrets del municipi, pot ser consultada per qualsevol persona, 
usuari o no, a través de la URL pública de la plana de Google Maps. Només, en canvi, 
els administradors des del dashboard del fabricant, tindran la capacitat de realitzar 
modificacions de les especificacions de la mateixa. 
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3.4. Configuració, gestió i manteniment de la xarxa: 
 

Una de les caracterítiques més importants que els productes de la companyia Meraki ens 
ofereixen, és la facilitat de configuració i control de tots els nodes de la xarxa sense fils. 
Gràcies a un servei web de la pàgina del fabricant Meraki, el Dashboard, es pot 
configurar des qualsevol PC amb connexió a Internet les característiques dels routers o 
repetidors. Es tracta d'una eina senzilla d'utilitzar, que ens permet limitar l'ample de 
banda fàcilment o fins i tot realitzar cobraments digitals pel servei prestat. Un cop 
tinguem fixat i no volguem variar aquests serveis ofertats a la nostra cèl.lula, si es vol 
ampliar el radi de cobertura de la xarxa instal·lant més repetidors del senyal, aquests 
s´autoconfiguren automàticament sense necessitat de fer-hi cap tipus de retoc.  
 
Des de les instal.lacions de la Televisió Local de Vallirana, on montarem el primer 
repetidor, R1, del senyal, podrem en tot moment controlar i observar l´evolució de 
l´estat de la xarxa sense fils gràcies a l´entorn web del fabricant Meraki. Mitjançant 
l´ajuda dels mapes proporcionats per la plana Google Maps tendrem “dibuixats” en el 
mapa virtual de la xarxa la situació de tots els nostres nodes, tan gateways com 
repetidors. 
 
A continuació descriurem, de manera detallada i esquemàtica, el funcionament del 
Dashboard de Meraki destacant totes les opcions que ens ofereix tant per la configuració 
com el control de la xarxa. Aquesta guia servirà com a exemple per a totes les xarxes o 
cèl.lules d´una xarxa sense fils que es vulguin montar utilitzant dispositius de la casa 
Meraki.  
 
 

 
Ilustració 37. Logotip de la companyia Meraki. 
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▪ Opcions del Dashboard. 
 
En el Dashboard de Meraki trobarem tres grans apartats on, gràcies als seus recursos, 
podrem gestionar i administrar sense gaires dificultats totes les característiques de la 
nostra xarxa sense fils. 
 

1. Monitor: 
 
Quan s´estigui utilitzant la xarxa es pot seguir al detall l´ús de les dades en temps 
real, diagnosticar problemes al moment que es produeixin i obtindre una vista 
general de l´estat de tots els nodes que componen la xarxa. En aquest apartat 
disposem de les funcions dels següents subapartats: 
 

• Visió general 
• Us de dades. 
• Llistat de dispositius 
• Vista del mapa 
• Anàlisi 

 
2. Configuració: 
 
El Dashboard permet optimitzar la configuració de la xarxa en uns pocs pasos. Les 
funcions més significatives d´aquest apartat del Dsahboard són: 
 

� Habilitar característiques de seguritat. 
� Establir les polítiques per a assegurar-se que hi ha usos lleials de la xarxa. 
� Dissenyar la interfície web on, gràcies als recursos de Google Maps, es 

podran realitzar aquestes funcions i més. 
 
Els subapartats són els següents: 
 

• Bàsica 
• Personalitzar 
• Missatgeria 
• Avançada 
• Informació 
• Agregar nodes 

 
3. Suport: 
 
L´últim gran apartat que trobem a la plana web del Dashboard de Meraki és el 
corresponent als temes d'ajuda i suport a l'administrador o administrados de la xarxa 
sense fils. En aquest cas només hi trobem dos subapartats: 

 
• Via web 
• Enviar petició d´ajuda. 
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▪ Utilització del Dashboard. 
 
A continuació resumirem, en tres passos, les característiques més importants per la 
utilització del Dashboard, així com la configuració correcta de la xarxa. 
 
Pas 1: Alta i dades de l´administrador: 
Quan l´administrador entra a l´apartat del Dashboard de la plana web de Meraki, per 
configurar i controlar la xarxa que hem montat amb els seus dispositius, haurà d´omplir 
un petit formulari on entre altres dades s´ha de situar geogràficament, amb l´adreça 
postal, on instal.larem la nostra xarxa Wi-Fi. 
 

 
Ilustració 38. Plana d´inici del Dashboard de Meraki. 

 
Per poder entrar al nostre compte només necessitem donar una adreça de correu 
electrònic i una contrassenya d´un mínim de sis digits que nosaltres triarem. Abans de 
poder-hi accedir, com hem comentat, es necessari introduir a la base de dades de la 
companyia una sèrie de dades com l´adreça postal completa de la xarxa, i algunes dades 
personals de l´administrador, com si és una persona física o una empresa. 
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Ilustració 39. Dades necessàries per gestionar una xarxa Meraki. 

 
Un cop hem acabat de completar el senzill llistat de dades que la plana ens demana, ja 
podem passar a crear el compte per a la nostra xarxa. A partir d´aquest punt ja ens 
podem considerar els administradors de la nostra xarxa local de Telecomunicacions 
sense fils, amb la capacitat de variar els atributs i les característiques de la xarxa 
depenent de les necessitats que tinguem a cada moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 151 

Pas 2: Configuració de la xarxa i els seus nodes: 
Ara que ja tenim el nostre compte activat ja podem entrar a l´espai reservat pels 
administradors de xarxes de la plana web del Dashboard Meraki. Un cop a la plana web 
ens dirigirem a la opció “Create a new network” per començar a donar vida a la xarxa 
que volem activar. Només amb 5 senzills passos podrem crear el cos principal de la 
nostra xarxa. Començant pel nom de la xarxa, fins al seu nivell de privacitat, capacitat 
de l´ampla de banda dels usuaris…etc. 
 

 
Ilustració 40. Nom de la xarxa sense fils. 

 
Des de les opcions de configuració podem establir un ampla de banda màxim per als 
usuaris de la xarxa que,  segons evolucioni l´ús de la xarxa, segons el nombre d´usuaris 
i les velocitats de connexió requerides, podrem variar a posterior. 
 

 
Ilustració 41. Velocitat i privacitat de la xarxa. 
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En l´apartat de configuració de la xarxa, és el lloc on afegirem els nodes que en un 
principi formaran la xarxa. Quan arribi l´hora d´extendre la nostra xarxa amb altres 
nodes, es podran afegir des de la plana principal del Dashboard sense necessitat de 
tornar a crear una nova xarxa independent. 
 
Per que la plana web reconegui els nodes repartits pels diferents punts de la xarxa 
només cal introduir els números de sèrie i l´adreça MAC que trobarem a la part 
posterior dels nodes. 
 
 

 
Ilustració 42. Identificació dels nodes de la xarxa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 153 

Pas 3: Control i visualització de la xarxa: 
Un cop acabada la configuració de la xarxa ja podem entrar en el espai personal que el 
Dashboard ens ofereix. És aquí on podrem controlar en tot moment l´estat actual dels 
nodes i el seu bon funcionament. A partir d´aquí dispossarem de totes les opcions 
llistades anteriorment per tal de configurar la xarxa al nostre gust i portar un control en 
tot moment del seu estat. 
 
L´adreça que entrem inicialment a la base de dades del fabricant Meroki ens configura 
automàticament un mapa, gràcies als recursos de Google Maps, on se´ns monstrarà la 
situació geogràfica de la nostra xarxa i els dispositius que la formen. A la imatge que es 
mostra és el lloc on realitzarem el control de la xarxa, la seu tècnica de la Televisió 
Local de Vallirana, situada al carrer Major de la localitat. En el mapa hi manquen els 
nodes que formarien la hipotètica xarxa sense fils. 

 
Ilustració 43. Situació geogràfica de la xarxa. 

 
Totes les opcions habilitades a l´apartat “monitor”, exceptuant la visió del mapa de la 
nostra xarxa, es troben sense funcionalitat, inhabilitades, mentre no disposem dels 
dispositius del fabricant per implementar físicament la xarxa. Per poder visualitzar les 
opcions, primer s´han de configurar els dispositius, ajudats per l´apartat Configuaració 
del Dashboard. 

 
Ilustració 44. Opcions del Dashboard Meraki no habilitades. 
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En l´apartat configuració és on prepararem totes les característiques necessàries de la 
xarxa pel seu funcionament segons les nostres necessitats i les dels usuaris, així com el 
control que els administradors farem de la mateixa. 
 

 
Ilustració 45. Opcions del Dashboard Meraki de configuració de la xarxa. 

 
 
 
 
 
 
 
Des d´aquest apartat es pot regular el nivell de privacitat de la xarxa, la capacitat 
d´ampla de banda que gaudiran els usuaris, la comunicació amb els mateixos usuaris de 
la xarxa mitjançant missatges interns instantanis, afegir nodes a la xarxa…etc. 
 
Un cop tenguem els dispositius montats i configurats mitjançant el Dashboard ja es 
podrà utilitzar la xarxa Wi-Fi per part de tots els usuaris donats d´alta i començar a 
aplicar totes les possibilitats que la xarxa ens ofereix. 
 
És en aquest apartat on configurarem el màxim i el mínim d´ample de banda de la nostra 
xarxa, depenent del nombre total d´usuaris que la formin. 
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Per acabar, tenim les opcions oferides a l´apartat suport (ajuda), on podrem enviar als 
tècnics de la companyia, els nostres dubtes o problemes que es puguin presentar amb 
l´ús dels seus productes. 
 

 
Ilustració 46. Opcions d´ajuda del Dashboard Meraki. 
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3.5. Protecció de la xarxa: 
 
▪ Sistema de protecció. 
 
Els routers Meraki utilitzen el sistema WPA (Wi-Fi Protected Access) per a protegir la 
xarxa sense fils. El WPA va ser creat per a corregir les deficiències del sistema previ, el 
WEP (Wired Equivalent Privacy) i dissenyat per a utilitzar un servidor d'autenticació 
que distribueix claus diferents a cada usuari. 
 
Amb WPA, el xifrat es realitza mitjançant TKIP (Protocol d'integritat de claus 
temporals), que reemplaça WEP per un algorisme de xifrat més segur. A diferència de 
WEP, TKIP proporciona la determinació d'una única clau de xifrat de unidifusió d'inici 
per a cada autenticació i el canvi sincronitzat de la clau de xifrat de unidifusió per a 
cada trama. Degut al fet que les claus TKIP es determinen automàticament, no és 
necessari configurar una clau de xifrat per a WPA. 
 
▪ Identificació de la xarxa. 
 
Quan un usuari vulgui accedir a la xarxa local de Telecomunicacions wireless, es 
trobarà amb la pàgina d´inici de la mateixa xarxa, que haurem dissenyat al nostre gust. 
En aquesta pàgina qualsevol usuari que vulgui accedir a la xarxa haurà d´omplir dos 
requisits necessaris, el nom d´usuari i el codi secret personal. 
 
El codi personal de cada usuari serà facilitat pels administradors de la xarxa un cop cada 
usuari demani, personalment, poder accedir als usos de la xarxa, i seran de caràcter 
personal i intransferible. D´aquesta manera serà possible tindre un llistat verídic i 
actualitzat dels usuaris de la xarxa, podent així, controlar el nivell d´ús de la xarxa que 
en fan els usuaris individualment i, en el cas que fos necessari, advertir o fins i tot 
blocar l´entrada d´un usuari concret a la xarxa degut a l´ús indegut que es fes d´ella. 
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3.6 Extensió de la xarxa. 
 
Un cop passat un període inicial de proves per la primera cèl.lula de la xarxa local sense 
fils, arriba l´hora d´augmentar el seu camp d´ús per part dels ciutadans del municipi. La 
idea en aquest sentit és la creació d´altres cèl.lules i la interconnexió entre elles, per tal 
de formar una xarxa global sense fils que arribi als llocs del municipi que siguin del 
nostre interés. 
 
La sistemàtica del muntatge de les noves cèl.lules serà anàloga a la utilitzada en la 
primera. Primerament necessitarem la instal.lació d´una línia Adsl i la col.locació de 
repetidors a una distància proporcional a les seves característiques tècniques. 
 
Si es porta la xarxa cap a nuclis de població s´obre la possibilitat d´utilitzar altres tipus 
de repetidors, els Meraki Mini i els Meraki Outdoor. Aquests tipus de repetidors de 
senyal necessiten la connexió a la xarxa elèctrica, amb el corresponent consum 
energètic. 
 

 
     Ilustració 47. El Meraki Mini 

 
             Ilustració 48. Meraki Outdoor. 
 
Els Meraki Mini té un preu de venda al públic d´uns 37€ i el seu radi de cobertura arriba 
a l´entorn de 30 o 50 metres depenent dels factors externs. Per la seva banda el Meraki 
Outdoor el preu és lleugerament més car i el seu radi típic està entre els 50 i 80 metres. 
Aquestes distàncies pels dos tipus de repetidors estan pensades en entorns d´interior 
(habitatges, grans edificis, passadissos…etc). Per ambients a l´aire lliure les distàncies 
pugen moderadament. 
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Ilustració 49. 

 
Es molt recomanable disposar de més d´una línia d´Adsl per una mateixa cèl.lula de la 
xarxa si aquesta dóna servei a nuclis densament poblats, ja siguin zones residencials o 
edificis amb un ús molt important de la xarxa, com poden ser les escoles o les 
dependències municipals. 
 
Per donar cobertura a espais tancats amb un gran nombre d´usuaris com per exemple 
col.legis, centres de salut, naus industrials o blocs d´habitatges es recomanable l´ús del 
Meraki Mini com a repetidor del senyal. El següent esquema és una mostra d´una 
possibilitat d´implementació d´una cèl.lula de cobertura wireless, on la lletra “G” 
representa el Gateway i les lletres “R” els diferents repetidors. Tota la cèl.lula està 
pensada amb routers Meraki Mini. 
 

 
Ilustració 50. Possible implementació d´una cèl.lula de cobertura utilitzant 5 Minis. 
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3.7 Les xarxes “Mash” o xarxes mallades. 
 
 
Com a mètode de creació de la xarxa local de Telecomunicacions utilitzarem la 
sistemàtica de xarxes Mehs, també anomenades xarxes mallades o de malla, una nova 
filosofia d´utilització de la tecnologia wireless. Les xarxes del futur tenen com a 
objectiu aconseguir que cada usuari pugui estar sempre connectat, en qualsevol lloc i en 
qualsevol moment de la millor manera, concepte que es tradueix a l’anglès amb 
l’expressió “being always best connected”. En aquest context, les ‘xarxes mesh’ són 
una tecnologia emergent de la qual resumirem els trets principals que la diferencien 
d’altres sistemes de comunicació sense fils. 
 
Les xarxes Mesh són aquelles xarxes a les quals es barregen les dues topologies de les 
xarxes WiFi. La tecnologia de xarxes mallades és una variant del WiFi tradicional, en la 
qual les clàssiques cel·les WiFi basades en cablejat Ethernet fins al switch es 
substituïxen per una xarxa mallada, on els nodes es comuniquen entre si sense cables, 
establint una macro-bombolla de cobertura que pot cobrir des d'un àrea controlada fins a 
un municipi complet. 
 
Es tracta d'una infraestructura d'ús públic i legal, que possibilita l'accés a Internet en 
moments puntuals i un accés a continguts municipals. 
 
Bàsicament són xarxes amb topologia d'infraestructura, però que permeten unir-se a la 
xarxa a dispositius que, a pesar d'estar fora del rang de cobertura dels AP o nodes, estan 
dintre del rang de cobertura d'algun dispositiu WiFi que directament o indirectament 
estigui dintre del rang de cobertura del AP; també permeten que els dispositius WiFi es 
comuniquin, independentment del AP, entre si, és a dir, els dispositius que actuen com 
emissors poden no manar directament els seus paquets al AP sinó que poden passar-se'ls 
a altres dispositius WiFi perquè arribin a la seva destinació, que caracteritza de les 
xarxes amb tipologia ad-hoc. 
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Ilustració 51. Mode infraestructura. 

 
 

 
                                   Ilustració 52. Mode Ad-hoc. 

 
 
 
 
 
Perquè això sigui possible és necessari el contar amb un protocol d´enrutament que 
permeti transmetre la informació fins a la seva destinació amb el mínim nombre de salts 
(Hops en anglès) o amb un nombre que encara no sent el mínim sigui suficientment bo. 
A més té com principal característica que és tolerant a errades, ja que la caiguda d'un sol 
node no implica la caiguda de la resta de la xarxa. 
 
Antigament no s'usava l'estructura de xarxes Mesh perquè el cablejat necessari per a 
establir la connexió entre tots els nodes era impossible d'instal·lar i de mantenir. Avui 
dia amb l'aparició de les xarxes wireless aquest problema desapareix i ens permet gaudir 
de les seves grans possibilitats i beneficis. 
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A manera d'exemple podem veure l'estructura d'una xarxa sense fil Mesh formada per 
set nodes. Es pot veure que cada node estableix una comunicació amb tots els altres 
nodes. 

 
Ilustració 53. Exemple xarxa mesh sense fils. 

 
Poques tecnologies es poden amortitzar tan ràpidament com aquesta; en comparació de 
tecnologies cablejades, operadors 2.5G i 3G o xarxes WiFi convencionals, la tecnologia 
Mesh reuneix les avantatges del WiFi i el mòbil, eliminant els seus inconvenients. Tot 
això a un cost mínim per a considerar el servei prestat. La quantitat de serveis que es 
poden apilar sobre aquesta infraestructura són il·limitats. 
 
Les ‘xarxes mesh’ es caracteritzen per organitzar-se de manera automàtica i dinàmica. 
En activar-se, els nodes mesh comproven si hi ha alguna xarxa organitzada i s’hi 
associen. Si no en troben cap, aquests inicien una nova ‘xarxa mesh’ sense necessitat 
d’intervenció per part dels usuaris. La cerca i descoberta d’una xarxa pot ser passiva, 
consistent en rebre beacons en cadascun dels canals ràdio, o activa, consistent en enviar 
paquets sonda. Un cop establerta una connexió bàsica, el node mesh pot continuar amb 
la descoberta de la xarxa i establir altres connexions. A mesura que la ‘xarxa mesh’ 
creix, els nodes es poden subdividir en grups i ocupar més canals ràdio. Després de la 
fase d’establiment, els nodes de la xarxa es continuen enviant paquets de senyalització 
per tal de mantenir i actualitzar la seva configuració.  
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Cap a on es dirigeix el mercat de les comunicacions sense fil durant els pròxims anys? 
 
Oklahoma (Estats Units) desplega la major xarxa Mesh del món, 1.100 nodes de 
Tropos, cobrint el 95% d'una extensió de 1.400 km2. No és un projecte a futur, ni per 
desplegar, sinó plenament operatiu. 
 
La xarxa s'utilitza per a serveis de bombers, seguretat, trànsit, lectura de comptadors, 
etc. Bàsicament, tot tipus de serveis interns donant accés diari a més de 1.200 
treballadors municipals. 
 
No hi ha altra tecnologia en el món capaç de prestar aquests serveis amb la qualitat 
desitjada i de forma paral·lela, ja que el problema de les xarxes mallades està que la 
saturació de la xarxa augmenta amb el nombre de nodes, dedicant cada vegada més 
ample de banda a la comunicació entre nodes i menys als serveis, amb la consegüent 
pèrdua de paquets entre els diferents nodes. 
 
També el desplegament que Google està planejant en la ciutat de San Francisco es basa 
en el Mesh. De fet, Google ha implementat ja en Mountain View (on té la seva seu 
corporativa) uns 300 nodes MetroMesh per a proveir d'accés sense fil al municipi. 
 
Les xarxes Mesh o mallades resolen els dos problemes principals que es presenten quan 
es vol desplegar una xarxa en un àrea densament poblada: 
 
 

1. La interferència resultant d'usar espectre lliure 
 

2. La necessitat que totes les estacions d'usuari tinguin línia de vista amb l'estació 
base 
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3.8 Característiques tècniques dels productes Meraki utilitzats: 
 

 
▪ Repetidor WiFi exterior i alimentat amb energia solar de Meraki. 
 
 

 
Ilustració 54. El Meraki Solar. 

 
Es tracta del nou router desenvolupat per Meraki que pot ser alimentat amb energia 
solar, que s'inclou dins les alternatives a l'hora de montar una xarxa sense fils amb 
productes de la companyia Meraki. Inclou un panell solar, un pack de bateries i un cable 
Ethernet STP 5. 
 
Amb un ruter d'aquestes característiques connectat al  mòdem d´ADSL, es pot ampliar 
el senyal fins a un ràdio de 230 metres de distància. És ideal per a compartir internet en 
grans edificis o espais oberts (universitats, hospitals, dependències governamentals, 
parcs…). 
 
I si aquests 230 metres de ràdio no són suficients, també es pot ampliar la potència de 
senyal connectant una antena especial que envia i rep senyals a una distància de fins a 
25 quilòmetres. I així ja gairebé es pot ser un proveïdor d'accés a Internet per a tot un 
municipi d´extensió considerable. 
 
El Meraki Solar Powered Wi-Fi Access Kit es fàcilment configurable gràcies al Meraki 
Dashboard, el servei web que permet prefixar totes les seves característiques, com ja 
hem explicat detalladament en capítols anteriors. El seu preu de mercat és actualment de 
75 euros més les despeses d´enviament. 
 
Una de les carecterístiques més esmentades del router, és la seva capacitat de limitar la 
transferència de pujada i baixada d´informació a un màxim que es defineixi. També es 
pot veure la taxa de transferència dels usuaris connectats. És, en definitiva, un sitema 
simple, barat i versàtil. 
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▪ Altres dispositius: Meraki Mini i Meraki Outdoor. 
 
 

• El Meraki Mini és l´aparell de dimensions més reduides de la casa Meraki. És un 
petit i manejable repetidor, totalment compatible amb tot el hardware i serveis 
oferts per Meraki, pensat per ampliar el radi d´una xarxa sense fils domèstica. 

 
Amb el tamany d´una baralla de cartes, el Meraki Mini, mitjançant les seves 
antenes interna i externa i l´algoritme bit-rate avançat, té un rang de cobertura de 
30 a 50 metres. 

 
Utilitzant la tecnologia wireless 802.11 b/g el fa ràpid i compatible amb els 
altres dispositius Wi-Fi 

 
 

• El Meraki Outdoor és l´altre alternativa de que disposem a l´hora de plantejar 
una extensió de la xarxa cap a altres zones del municipi. L´Outdoor està 
dissenyat per a xarxes de gran escala amb extensions més considerables que les 
implementades pel Meraki Mini. 

 
Amb un exterior robust queda totalment protegit de factors externs, a més de 
disposar d´un sistema de muntatge senzill i ràpid. 

 

 
Ilustració 55. El Meraki Outdoor. 

 
Igual que tots els repetidors Meraki, l'Outdoor ve equipat amb la indústria de 
tecnologies de xifrat estàndard, incloent l'encriptació WPA/WPA2. I la nostra 
built-in firewall protegeix les seves dades i la seva xarxa local de les inseguretats 
i usuaris malintencionats. 
 
El Meraki Outdoor inclou un cable de 25 metres amb PoE. Aquest cable es pot 
canviar per l'usuari. Meraki recomana una distància màxima d´ús del repetidor 
de 50 metres.  
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3.9 Altres característiques de la xarxa: Impacte ambiental i normativa 
electromagnètica. 
 
El moviment de càrregues elèctriques en un metall conductor origina ones de camps 
elèctric i magnètic. Aquestes ones duen associada una energia electromagnètica que pot 
ser captada per una antena receptora. 
 
Poden existir, no obstant això, camps elèctrics i electromagnètics per separat, sense 
dependre l'u de l'altre. En la Naturalesa es dóna amb molta freqüència aquesta 
característica (per exemple, els llamps, el camp electromagnètic de la Terra, etc.) 
 
Aquestes radiacions es classifiquen segons l'efectes biològics que provoquen en 
Radiacions Ionizants i Radiacions no Ionizants. 
 
Les radiacions ionizants són aquelles que, per la seva alta energia, poden donar lloc a 
lesions o modificacions del material biològic (per exemple l´ADN), podent arribar a ser 
irreversibles. Dintre d'aquestes radiacions estarien els Raigs Gamma i els Raigs X. 
 
Les radiacions no ionizants comprenen la porció de l'espectre electromagnètic l'energia 
del qual no és capaç de trencar les unions atòmiques i per tant no produïxen danys 
biològics irreversibles, fins i tot a intensitats altes. Dintre d'apartat estarien les 
radiacions infraroges, la llum visible, i les radiacions electromagnètiques corresponents 
a telefonia mòbil, cablejat d'alta tensió, etc. Aquestes radiacions si poden actuar cedint 
calor als teixits (microones) o bé corrents elèctriques en els teixits. 
 
Existeix avui dia una controversia important cap a la fiabilitat de les antennes i altres 
aparells de transmissió d´ones electromagnètiques respecte a la salut de les persones del 
seu entorn. No hi ha una idea única per tratar el tema i el debat és obert amb opinions 
molt distants entre les distintes postures. 
 
Un dels últims informes publicats, on es possa en dubte la seguretat de l´exposició a les 
radiacions que emeten aquests tipus d´aparells és el realitzat per el Doctor en medicina 
Jean Pilette, traduït al castellà com a “Antenas de telefonía móvil, tecnologías 
inalámbricas y salud” (any 2007). De la seva publicació podem destacar dos paràgrafs 
a fi de resum: 
 
“La majoria dels aparells sense fil funcionen gràcies a les microones que emeten. Per 
exemple, els ratolins i els teclats d'ordinador, els cascos sense fil, els aparells que 
permeten comunicar-se als ordinadors entre ells, tenir accés sense fil a internet, emetre 
programes de TV sobre altres televisors o sobre ordinadors. En la mesura del possible és 
millor abstenir-se d'utilitzar aquests aparells. Si no es pot prescindir, és obligat 
desconnectar-los a la nit.” 
 
“Les antenes de telefonia mòbil, els telèfons mòbils i la tecnologia sense fil generadora 
de microones constituïxen un veritable perill per a la salut humana…”  
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En els últims 20 anys s'han realitzat molts estudis sobre els possibles efectes sobre la 
salut que tenen les radiacions de baixa freqüència (Corresponents a les emeses pel 
cablejat d'alta tensió i per les antenes de telefonia mòbil) i la possibilitat d'estar 
associada amb el desenvolupament de malalties. 
 
Un dels primers estudis que es van realitzar va ser si l'augment de consum elèctric en les 
ciutats augmentava el risc que els nens contraguessin leucèmia. 
 
Els resultats no van ser concloents, ja que, encara que es va comprovar un augment de la 
incidència de leucèmia en les ciutats industrialitzades, no és proporcional a l'augment 
del consum elèctric i hi ha molts altres factors que podria influir, ja que no hi ha una 
relació directa entre exposició al factor de risc i desenvolupament de la malaltia (com 
per exemple ocorre amb el tabac i el càncer de pulmó). 
 
Actualment hi ha una normativa, basada en els informes de les diferents comissions 
d'experts de la Comunitat Europea. Quant a les antenes de tecnologia sense fils seria: 
 

• Les antenes que estiguin en zones amb possible accés al públic haurien de contar 
amb barreres o senyals que evitin l'accés de personal no autoritzat a zones on el 
nivell d'exposició pugui ser superior al marcat en la normativa. 

 
• La distància aquesta basada en els informes d'experts i reglamentades en els 

nivells recomanats pel consell de Ministres de la Unió Europea sent suficient 
que les persones o habitatges estiguessin a una distància de 10 metres, per a estar 
en una zona de seguretat. 

 
• La companyia instal·ladora haurà de presentar un informe en el qual constin les 

potències màximes i mitjanes emeses pel conjunt d'antenes de l'estació. 
 

• S'haurien de realitzar inspeccions periòdiques que garanteixin el compliment 
dels requisits tècnics d'autorització i control dels limitis d'emissió. 

 
Per un altre costat, gràcies a la utilització de routers i repetidors alimentats amb energia 
solar, tendrem un consum energètic molt menor que el que tendriem si empréssim altres 
dispositius convencionals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 167 

3.10 Aplicacions al projecte. 
 
La xarxa municipal sense fils no només permetrà als usuaris que ho vulguin la 
possibilitat de conectar-se a Internet i realitzar tràmits digitals en línia amb 
l´administració. Les possibilitats d´ús d´aquesta xarxa augmenten al ritme que millora la 
tecnologia Wireless i les aplicacions d´aquesta.  
 
Aquesta tecnologia ofereix nombrosos avantatges, ja que proporciona accés a Internet 
amb un cost molt baix d'instal·lació, al no haver de realitzar obres de cablejat per a 
connectar els nodes amb els equips informàtics. L'accés a la xarxa d´Internet és només 
el primer dels serveis que poden oferir-se, ja que la mateixa xarxa es pot emprar per a 
transmetre aplicacions de veu, vídeo i dades.  
 
A més, la instal·lació permetrà muntar una infraestructura IP multiserveis amb 
possibilitats com: 
 

• Oficines d´Atenció al Ciutadà (OAC) virtuals. 
• Càmeres sense fil per a control del tràfic o videovigilancia. 
• Càmeres en vehicles mòbils (policia local). 
• Interconnexió d'edificis oficials de l'ajuntament per banda ampla i sense 

operador. 
• Recepció d'imatges en moviment, des de vehicles de la policia, per qualsevol 

lloc del municipi amb cobertura. 
• Telemetría (mesurament de sorolls i contaminació atmosfèrica). 
• Mesuraments mediambientals, aigua, estacions de bombament, etc. 
• Televisió IP. 
• Internet WiFi. 
• Telefonia mòbil WiFi. 

 
A continuació comentarem amb més detall algunes d´aquestes possibles aplicacions de 
la xarxa IP sense fils aplicades específicament al municipi de Vallirana. 
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3.10.a) Gestió municipal. 
 
En un govern municipal pot ser molt interesant poder disposar de solucions digitals per 
poder resoldre de manera molt més eficient les funcions diàries que ha de dur a terme. 
Sobretot si es té en conte que avui dia, i de cada cop més evident, els recursos 
econòmics dels ents locals es fan més precaris i insuficients. Gràcies a la xarxa IP local 
sense fils es poden controlar i gestionar paral.lelament multitud de serveis que a hores 
d´ara requereixen una atenció per separat i posar a l´abast dels ciutadans altres tipus de 
possibilitats, facilitant d´aquesta manera les relacions entre la població i la part 
administrativa del seu municipi. 
 
Donar accés a Internet, telemetria (mesurament de sorolls i contaminació atmosfèrica), 
control d'estacions de bombament, control de semàfors, transmissió de dades de 
parquímetres, videovigilància, control del trànsit i lectura automàtica de comptadors en 
un mateix lloc, són algunes de les possibles opcions que, a través de la mateixa xarxa 
sense fils, el municipi podrà digitalitzar i, en el casos que sigui possible, facilitar 
l´entrada a aquests serveis online als ciutadans que així ho desitgin. 
 
Com a exemple pràctic d´aquestes aplicacions propossarem la utilització de càmeres de 
vídeo exteriors via Wi-Fi que es troben al mercat, pel control del trànsit o per vigilància 
dels llocs que trobem oportú dins el municipi. 
 
Després d´estudiar les distintes opcions que es troben a la venda avui dia ens hem 
decantat pel kit compost de càmera infraroja sense fil a 2.4 Ghz d´una grandària 
respectuosa amb l´entorn on sigui necessari la seva instal.lació. Preparada per a la 
intempèrie, compta amb el suport d´una bateria liti de gran autonomia, un receptor sense 
fil amb sortida RCA model ZT-709 de 4 canals d'entrada simultàniament i capacitat de 
seleccionar el canal a veure o seqüenciar-lo. Se li poden afegir altres tres càmeres SLVC 
842T o altre model compatible. SLVC 830T. 
 

 
Ilustració 56. Càmera Wi-Fi ZT-709 
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Tres nivells de resolució permeten seleccionar la qualitat d'imatge. Aquesta càmera de 
seguretat IP en xarxa local en temps real pot mostrar imatges de vídeo així com gravar 
tot en format digital fins a 25 imatges per segon. L'enregistrament es pot efectuar amb el 
programari que aquesta inclòs en el preu de la càmera. 
 

• Característiques tècniques: 
 

1. Receptor 
2. Model ZT-709 
3. 4 canals d'entrada 
4. Sortida RCA 
5. Led d'indicació del canal en ús 
6. Capacitat de seqüenciar els canals 
7. Consum: 2 W 
8. Alimentació DC 8V 
9. Carcassa de metall de gran qualitat. 
10. Petita grandària. 

 
• Càmera: 

 
1. Model SLVC 842T 
2. Càmera sense fil Infraroja 
3. Exterior / Exterior 
4. Bateria de liti 4h autonomia 
5. Sensor Cmos 
6. Definició: 380 línies 
7. Distància focal: 6mm. 
8. Alimentació i càrrega: DC5V 
9. Freqüència seleccionable 

 
• Contingut: 

 
1. Càmera SLVC 842T 
2. Receptor ZT-709 
3. Cable RCA 
4. Alimentador receptor 
5. Alimentador càmera 
6. Suport càmera 
7. Suport receptor 
8. Antena receptor 

 
 
El preu de venda al públic és de 215€/unitat, afegint-li les despeses d´enviament. Amb 
aquest preu de mercat, i gràcies al funcionament de la xarxa de telecomunicacions local, 
el municipi de Vallirana es podrà permetre controlar les 24 hores del dia el trànsit més 
important que travessa les vies de la localitat i també tenir vigilades les dependències 
municipals que es vulguin en tot moment. 
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3.10.b) Telefonia IP 
 
El municipi de Vallirana estudiarà la possibilitat d´iniciar el procés d'implantació de la 
telefonia IP en els seus centres i departaments. Això permetrà als usuaris personalitzar 
el seu telèfon i els serveis d´aquest mitjançant la web de telefonia IP. 
 
Si es vol fer una recerca dels telefons de Departaments, Serveis, o personal dins de 
l´administració local, es pot utilitzar el directori telefònic, i si es disposès d'un terminal 
IP, es podrà fer les trucades via web. 
 
Veu sobre Protocol d´Internet, VoIP, és un grup de recursos que fan possible que el 
senyal de veu viatgi a través d'Internet emprant un protocol IP (Internet Protocol). Això 
significa que s'envia el senyal de veu en forma digital en paquets en lloc d'enviar-la (en 
forma digital o analògica) a través de circuits utilitzables només per a telefonia com una 
companyia telefònica convencional o PSTN (acrònim de Public Switched Telephone 
Network, Xarxa Telefònica Pública Commutada). 
 
El tràfic de veu sobre IP pot circular per qualsevol xarxa IP, incloent aquelles 
connectades a Internet, com per exemple xarxes d'àrea local (LAN).  
 
VoIP pot facilitar tasques que serien més difícils de realitzar usant les xarxes 
telefòniques comunes: 
 
Les cridades telefòniques locals poden ser automàticament enrutades a un telèfon VoIP, 
sense importar on s'estigui connectat a la xarxa. Un podria dur amb si mateix un telèfon 
VoIP en un viatge, i en qualsevol lloc connectat a Internet, es podria rebre cridades. 
 
Nombres telefònics gratuïts per a usar amb VoIP estan disponibles a Estats Units 
d'Amèrica, Regne Unit i altres països d'organitzacions com Usuari VoIP. 
 
Alguns paquets de VoIP inclouen els serveis extra pels quals PSTN (Xarxa Telefònica 
Commutada) normalment cobra un càrrec extra, o que no es troben disponibles en 
alguns països, com són les cridades de 3 alhora, tornada de cridada, remarcación 
automàtica, o identificació de cridades. 
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3.10.c) Televisió IP. 
 
La televisió IP és la perspectiva immediata d'Internet, una nova manera d'entendre les 
diferents formes de comunicació audiovisual, una forma de reproducció de material 
audiovisual en Internet. La televisió IP utilitza el protocol de transmissió de dades 
TCP/IP tenint programació general per a tots els usuaris i continguts específics 
seleccionats de la televisió IP pels propis usuaris. 
 
La televisió IP basa part del seu atractiu en el fet que fa possible la televisió a la carta i 
ho ha plasmat de manera gràfica: “amb la televisió IP, no som nosaltres que esperem la 
Mònica Terribas, és la Mònica Terribas qui ens espera a nosaltres”. Actualment, els 
vídeos de VilaWeb TV es poden veure en format flash a YouTube i a Google Video, a 
més de VilaWeb. Els sistemes de visualització són múltiples: ordinador, telèfon mòbil, 
PDA, iPod i, en un futur proper, també es podran veure per televisió. Mentre la TDT 
representa el model de la televisió 'industrial', la televisió IP és la televisió de la 
'creativitat'. 
 
La televisió local de Vallirana té com a objectiu pròxim estudiar la possibilitat d´iniciar 
les seves emissions via Internet gràcies a la utilització de la xarxa sense fils municipal. 
Aquestes emissions permetrien acostar la televisió municipal a les necessitats i 
demandes de la població, i d´aquesta manera anar innovant en els nous conceptes 
televisius futurs. La televisió a la carta, la televisió interactiva, la televisió democràtica 
són noves formes per a definir la televisió que s´aproxima gràcies a l´aplicació de les 
noves tecnologies de la informació. Totes aquestes possibilitats no quedaran absentes 
d´estudi per part dels responsables pertinents, a fi de donar servei als ciutadans d´una 
televisió municipal de qualitat, oberta i tecnològicament preparada per assumir tota la 
demanda de nous serveis que actualment hi ha a la societat. 
 
 

 
Ilustració 57. Televisió IP. 
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3.11 Exemples pràctics actuals: 
 
Per finalitzar l´apartat pràctic del nostre projecte exposarem, com a mode d´exemple, el 
funcionament de dues organitzacions/empreses tecnològiques que, mitjançant els 
recusos wireless proporcionats per la companyia Meraki. Aquestes organitzacions han 
aconseguit oferir a un gran nombre de poblacions la capacitat de conectar-se sense fils a 
la xarxa d´Internet. Tot gràcies a la col.laboració dels propis residents i de la facilitat 
d´instal.lació dels dispositius i el seu manteniment. 
 
  
3.11.a) SoCal  FreeNet. 
 
És una organització sense ànim de lucre que es dedica a la creació, gestió i 
desenvolupament de xarxes wireless per a comunitats amb pocs recursos econòmics de 
la localitat de San Diego, California. Treballen juntament amb els propietaris dels 
habitatges que formaran part de la xarxa sense fils a l´hora d´estudiar la situació dels 
aparells i la seva distribució. Un cop la xarxa està en funcionament s´encarreguen de 
vigilar i mantenir la xarxa usant els recursos de gestió en línia que els dispositius ens 
donen. 
 
Degut a les seves mancances econòmiques, la companyia “SoCal FreeNet” va decidir 
incorporar els productes de la companyia Meraki per ajudar a abaratir els costos de les 
seves xarxes i donar un millor servei dins les seves possibilitats. 
 
Tres barriades perifèriques de la ciutat de San Diego ja dispossen, actualment, de xarxes 
Wi-Fi a preu molt assequible: El Mercado, Golden Hill i San Martín. 
 
El 26 d´octubre de 2005 va quedar oficialment oberta la xarxa Wi-Fi per als residents de 
el Mercado, gràcies a la col.laboració de voluntaris de l´organització SoCal FreeNet i 
residents de la barriada. La xarxa està formada per un total de 15 nodes Meraki Mini, on 
un d´ells funciona com a sortida o gateway de la connexió Adsl i els altres 14 com a 
repetidors del senyal. La xarxa de “el Mercado” dóna servei a 50 usuaris i soporta un 
tràfic de 15Gb per setmana. 
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Ilustració 58. Situació geogràfica dels nodes de la xarxa SoCal FreeNet. 

 
 
L´ús de la xarxa ha anat creixent a un ritme constant a mesura que més residents de la 
zona anaven coneixent el projecte i incorporant-se. 
 
A l´octubre de 2006, Socalfreenet.org va començar una actualització de la xarxa tot 
eliminant alguns punts negres de cobertura que encara hi quedaven. Fidels al seu estil, 
aquest procés es va realitzar mitjançant la tècnica de la xarxa per cèl.lules, incorporant 
nous nodes comercialitzats per la companyia Meraki Networks. 
 
Aquesta actualització també va portar unes millores molt significatives respecte a la 
gestió i el seguiment de la línia. La millora de les eines de visualització en línia de 
l´estat de la xarxa permet, en tot moment, disposar d´un control més clar i ràpid dels 
nodes de la xarxa i el seu estat en qualsevol moment. 
 
La utilització d´Internet a la zona ha augmentat constantment des del dia de la 
implantació de la xarxa, amb un 75% d´usuaris més per dia. Es calcula que uns 40 
ordinadors personals s´afageixen setmanalment a l´ús compartit de la xarxa sense fils. 
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3.11.b) NetEquality. 
 
NetEquality és una organització anàloga a la anterior, sense ànim de lucre, dedicada a 
proveir accés gratuït a Iinternet per a comunitats de veïns humils, sense grans ingressos 
econòmics. Ofereixen la planificació, el desplegament de recursos i productes de 
comunicació sense fils i la instal.lació d´aquests a comunitats del Pacífic Nord-Oest dels 
Estats Units, on tenen el seu camp de treball. 
 
La companyia conta amb generosos donants, els clients de les seves botigues, els clients 
dels seus serveis, i voluntaris que donen suport al seu treball. Aquests ingressos, 
compres o donacions, ajuden directament a l'ampliació de l´accés a les xarxes d´Internet 
a nivell local a les comunitats on la companyia treballa. 
 

• Tecnologia: Les xarxes sense fils implementades per NetEq creen una malla per 
a difondre una connexió ADSL durant tot un complex d'apartaments, barri o 
altres tipus d'habitatges. Cada punt d'accés pot parlar amb els seus veïns i repetir 
el senyal Adsl de tornada. 

 

 
Ilustració 59. Informació d´un node de la xarxa. 
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• Instal·lació: Com ja hem anant comentant repetidament durant tots els apartats 
anteriors, els productes de la casa Meraki, com a punts d´accés a la xarxa, són 
fàcilment configurables, gràcies a l´ajuda del Dashboard del fabricant. 

 
 

• Cartografia i Control: També s´ofereix una cartografia ampliada i detallada de la 
xarxa, i també vigilància de la mateixa perquè hom pugui veure com s'està 
realitzant la comunicació entre nodes en qualsevol moment. 

 

 
Ilustració 60. Situació geogràfica del nodes de la xarxa. 

 
En el barri de la “Mariposa” la companyia disposa de 72 apartaments i un únic DSL 
situat en l'oficina administrativa. La xarxa la configuren 5 nodes Merakis Minis a l'aire 
lliure per cobrir la complexa xarxa i 15 Minis més addicionals en els interiors dels 
habitages. Els Meraki Minis addicionals els utilitzarem per augmentar la cobertura en 
els interiors.  
 

 
Ilustració 61. 

 



 

 

 176 

V Conclusions: 
 
 
Quan iniciavem aquest projecte, ens vam proposar en un principi en comprovar l´estat 
actual de les distintes realitats globals de les Telecomunicacions aplicades a entorns 
pròxims al usuari final. A mesura que anàvem prenent consiència de la magnitud de 
l´objectiu vam reduir el camp del nostre estudi cap a uns àmbits d´acció més propers i 
coneguts. D´aquesta manera, paral.lelament a l´estudi del nivell tecnològic i d´ús de les 
Telecomunicacions a nivell local, podrem proposar mesures i millores en aquells 
aspectes que considerem més deficitàris en el nostre estudi. 
 
Els nous conceptes sorgits a partir del procés de digitalització dels sistemes de 
comunicació i informació s´estan popularitzant a poc a poc dins el parlar d´un sector 
molt determinat de la societat (generalment el més jove) que va assumint els nous 
recursos tecnològics al ritme que aquests es van actualitzant. Però encara queda una 
gran part de la societat que viu al marge d´aquestes millores tecnològiques i socials, 
l´anomenada fractura digital. Les causes d´aquesta fractura no són homogènies, però si 
que n´hi ha dues que destaquen per damunt les altres, l´edat dels usuaris i la situació 
geogràfica on ells viuen. 
 
Només una veritable inversió conjunta per part de les empreses que manegen el mercat 
tecnològic i, de les administracions resposables d´aquestes societats que han quedat al 
marge de les novetats tecnològiques recents, poden capgirar la situació. 
 
A Europa encara hi ha moltes persones que no es connecten a Internet. Però un estudi 
revela que, si ho comparem amb l'any 99, les dades són espectaculars. La penetració de 
la xarxa s'ha més que triplicat: s'ha passat d'un 19% dels europeus de més de 16 anys a 
un 67%, uns 200 milions de persones. No obstant això, les tendències d'ús estan bastant 
diferenciades entre el sud i nord d'Europa. 
 
A la societat on vivim, l'estudi assenyala quines són les prioritats per potenciar internet 
en els pròxims anys, per així superar la mitjana europea de 2007. Destaca, 
prioritàriament, la potenciació de la formació, per passar de l'aula informàtica a la 
informàtica a l'aula; apostar per l'administració electrònica i accelerar el DNI electrònic, 
equiparar legalment el món d'internet i el món físic, accelerar l'entrada dels ciutadans a 
internet amb punts d'accés públic i contribuir a superar la integració social. 
 
Aquests exemples són una petita mostra representativa de diferents projectes i 
iniciatives que es poden dur a terme gràcies a la implantació de les tecnologies digitals, 
aplicades a les telecomunicacions, en diferents àmbits locals (municipis, universitats, 
associacions, etc). 
 
Els territoris que han apostat per les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
han aconseguit millorar aspectes concrets del seu funcionament diari, així com donar un 
impuls tecnològic important a ciutadans i empreses del seu àmbit. Tot això mitjançant 
l´ajuda de la digitalització de processos que abans eren totalment analògics on 
l´aplicació dels recursos digitals era pràcticament nul.la. 
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La realització de projectes d´aquest tipus és, a dia d´avui, totalment factible tan a nivell 
tècnic com a econòmic. L´abaratiment de les infraestructures juntament amb la facilitat 
d´ús dels nous dispositius tecnològics, fan que qualsevol institució, agrupació o individu 
amb uns mínims de coneixements pugui utilitzar les tecnologies de telecomunicacions 
per realitzar projectes que puguin ser del seu interès. 
 
Pel que fa a l´estat de la situació de les telecomunicacions més properes a nosaltres és 
relativament similar a la que ja hem comentat. Existeixen uns recursos tecnològics 
suficientment potents i un coneixement d´aquests últims que permetrien cobrir les 
demandes tecnològiques que la societat necessita per poder competir en igualtats de 
condicions envers els seus competidors del mercat global. 
 
Però en canvi són pocs, i la majoria d´aquests molt recents, els territoris on s´ha 
aconseguit implantar uns sistemes de relacions digitals que puguin ser aprofitables per a 
la societat. Si es mantingués aquest dèficit implicaria, forçosament, un desaprofitament 
de recursos econòmics i humans actuals, i a la llarga, una pèrdua de competivitat a 
nivell general cap a altres societats tecnològicament més preparades i completes. Es 
necessita, per tant, un impuls més fort per part de les administracions competents per tal 
de millorar i d´augmentar el grau de digitalització dels territoris i per tant de la societat 
que els habita. 
  
Barcelona i la seva àrea metropolitana, tot i ser la zona més poblada de Catalunya, no és 
la que fa servir més internet. L'utilitza el 54,8% de la seva població, és a dir, un 
percentatge una mica inferior a la mitjana catalana. Per contra, les comarques que 
menys es connecten a la xarxa són la Terra Alta (40,7%), el Baix Ebre (43,7%) i l'Alt 
Urgell (46,8%). La banda ampla s´ha consolidat, segons l'estudi de l'Idescat, a més de la 
meitat de les llars catalanes que tenen connexió a internet. 
 
És per això que hem intentat demostrar que és possible tecnològicament, viable 
econòmicament, i, en general factible, per a molt petita que sigui la realitat que es 
vulgui digitalitzar, el fet de dissenyar una xarxa de telecomunicacions que pugui 
englobar en si mateixa una sèrie de recursos que permetin facilitar i agilitzar hàbits 
quotidians de la població.  
 
Aquest és el Sistema WLAN Extricom Interference-Free (Lliure d'interferències), 
proporciona flexibilitat, rendiment i simplicitat que les xarxes sense fils necessiten per a 
la convergència de dades, veu (VoWLAN) i vídeo en desplegaments. 
 

 
Ilustració 62. 
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Extricom assoleix tot això amb la seva innovació basada en una simple però poderosa 
idea: elimina el concepte de planificació cel·lular i ho reemplaça amb una topologia de 
“manta de canal”. La solució permet que cada canal de ràdio pugui ser usat a tot arreu, 
en cada punt d'accés, creant “mantes de cobertura” completes. 
 
La solució de Extricom es basa en una arquitectura WLAN completament centralitzada, 
en la qual el switch realitza totes les decisions referents al lliurament de paquets sobre la 
xarxa sense fil. Sota aquesta configuració, els access points (APs) simplement 
funcionen com ràdios, sense programari, capacitat d'emmagatzematge ni adreça MAC o 
IP. Encara la base és diferent: els clients s'associen directament amb el switch, no amb 
l'Ap. L´Ap actua com “un conducte de RF” per a canalitzar ràpidament el tràfic entre els 
clients i el controlador. 
 

 
Ilustració 63. 

 
El sistema WLAN Extricom consta de dos components: un Switch WLAN connectat a 
un set d´Access Points Ultra Livians. Els Switchs WLAN EXSW-2400, EXSW-1200 i 
EXSW-800 permeten desplegaments simples, efectius en costos i escalables, gràcies a 
la inclusió de Power over Ethernet (PoE), capacitats de seguretat implementades en 
maquinari, i gestió “on-board” basada en accés Web. Els APs Ultralivians EXRP-20 i 
EXRP- 40 són dispositius d'alt ample de banda, que contenen múltiples ràdios 802.11 
a/b/g. Aquests utilitzen Wi-Fi 802.11 estàndard i suporten qualsevol targeta d'interfase 
de xarxa del mercat. 
 
Els APs Ultralivians de Extricom permeten un desplegament veritablement “plug-and-
play”. Sense programari en la seva composició, els APs no requereixen configuració en 
l'absolut i són completament intercambiables. No existeix necessitat de reconfigurar, 
reiniciar o d'alguna altra manera mantenir els APs. 
 
Companyies com Extricom o Meraki, amb la qual hem realitzat la xarxa de 
telecomunicacions al municipi de Vallirana, faciliten en gran part, gràcies als seus 
recursos, la possibilitat de crear xarxes locals de telecomunicacions que permetran 
donar un impuls positiu 
 
El futur més pròxim, com ja hem anat comentant durant diferent capítols d´aquest 
estudi, hauria d´anar dirigit cap a la generalització d´aquests projectes, construint uns 
territoris i unes societats tecnològicament més preparades i justes. Democratitzar, encara 
més, els mitjans i els procesos digitals, on cap persona ni cap territori es trobés exclòs 
de la nova societat global. 
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VII Annexos: 
 
 
1. Pressupost. 
 
Per poder dur a terme la instal.lació de la primera cèl.lula de cobertura de la xarxa de 
telecomunicacions wireless local, ens cal tenir detallat en tot moment les despesses que 
la seva implementació implicarà, per poder així confirmar la seva viabilitat econòmica 
perl municipi. 
 

• 3 Routers/repetidors Meraki Solar. 75€/unitat x 3 unitats = 225€ 
 

• Taxes d´enviament dels productes Meraki. 100€ aprox. 
 

• Connexió línia Adsl “Telefónica empresas”. 45€/mes 
 

• Despeses instal.lador de la xarxa. 35€/hora x 8hores (jornada) = 280€ 
 

• PC pel control i la gestió de la xarxa. 500€ 
 

� Total invertit en la primera cèl.lula de la xarxa = 1150€. 
 
 
 
Si a posterior es preten portar la xarxa wireless, com és previst, cap a altres llocs del 
municipi, possiblement es necessitaran d´altres dispositius Meraki per l´instal.lació de 
noves cèl.lules de cobertura que treballaran conjuntament amb les existents. Aquests 
nous dispositius tendran el següent cost. 
 

• Router/repetidor Meraki Mini. 31€/unitat 
 

• Router/repetidor Meraki Outdoor. 64€/unitat 
 
Les despesses d´enviament, instal.lació i alta de línia Adsl seran les mateixes que en el 
cas proposat per la primera cèl.lula de la xarxa. 
 
Els preus del material proporcionat per la casa Meraki són donats en euros segons la 
cotització del $ respecte a la moneda europea de juny de 2008 (1$ = 0.645435€). 


