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Resum  

Introducció 

Ens trobem en el preludi de l’entrada a la societat de la 
comunicació que representa un canvi històric de primera magnitud. En 
aquesta etapa inicial és molt important que la població s’introdueixi en 
l’ús de les noves comunicacions i el projecte Santa Cristina segle XXI 
està especialment dissenyat per assolir aquest propòsit. 

Les oportunitats de Catalunya en front de la Societat de la 
Comunicació 

En el moment inicial de l’explosió de les comunicacions Catalunya 
es troba en una bona posició de partida per encarar les grans 
transformacions dels propers anys. 

Els canvis econòmics i socials que venen es poden veure com una 
cursa que totes les societats hauran de realitzar. Ara mateix estem en 
els moments inicials d’una carrera que serà ràpida i possiblement 
accidentada.  

En la línia de sortida d’aquesta cursa hi ha societats que estan més 
ben situades que altres. La nostra posició no és ni de lluny tan bona 
com la dels més avançats (els Estats Units o alguns països nòrdics), 
però és una de les millors entre els nostres veïns més immediats (per 
exemple, Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit). 

Arribats a aquest moment, és tanmateix important adonar-se’n de 
que el camí a recórrer és encara enorme. Per poder estar entre els 
primers, ens cal posar a la nostra població en condicions de funcionar 
bé en el context de les noves comunicacions i això requereix: 

• augmentar substancialment el nivell d’ús dels ordinadors 
personals  

• familiaritzar a la gent amb Internet. 

• Promoure certs canvis culturals  
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Aquestes línies d’acció són les que persegueix el projecte Santa 
Cristina segle XXI. 

Concepte de Centre Públic Internet 

El Centre Públic Internet es proposa com a servei obert al públic 
de totes les edats que ofereix una ajuda activa a la gent amb 
fórmules d’assistència personalitzada. El que s’espera és que els 
Centres Públics Internet redueixin substancialment el temps 
requerit per tal que la població esdevingui capaç de treure partit 
a les noves comunicacions. És considera que una reducció 
d’aquest lapse de temps, és d’un valor estratègic i econòmic 
incalculable, en tant que la inversió requerida per assolir-ho és 
molt poc important. 

En presentar el concepte de Centre Públic Internet, 1)es fa una 
descripció del concepte, 2)es dona una valoració de quin pot ser el seu 
impacte sobre la societat i 3)es senyalen quin són els principals 
obstacles que caldria enderrocar per tal de treure el màxim partit 
possible d’aquesta fórmula. 

La idea general és que una xarxa de Centres Públics Internet estesa 
sobre tot el territori pot accelerar substancialment els procés 
d’introducció de la societat catalana a la societat de la comunicació. 
Els resultats, en termes dels beneficis econòmics i culturals, semblen 
extremadament alts. 

 

 

Projecte Santa Cristina segle XXI 

Aquest projecte és una iniciativa del Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro que es realitza amb el patrocini de “la Caixa”. La seva finalitat 
primera és ajudar a la població de Santa Cristina a introduir-se en el 
món de les noves comunicacions. Però és també una experiència pilot 
per indagar de quina forma es pot accelerar l’entrada a la societat de la 
comunicació. 

Per portar a terme els objectius proposats es desenvolupen tres 
línies d’acció: 

• El Centre Públic Internet,  

• la Web municipal i  

• la projectada Fundació Santa Cristina segle XXI. 
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Centre Públic Internet de Santa Cristina d’Aro 

En les pàgines que segueixen es presenta, tot seguit i d’una manera 
detallada, l’experiència realitzada a Santa Cristina d’Aro, les diferents 
iniciatives realitzades i les dades i observacions recollides. 

Entre el 14 de febrer de 1998, que és quan va obrir el Centre, fins a 
agost del mateix any, l’equipament del Centre va ser de 4 ordinadors 
de sobre taula. Des d’agost a desembre es va ampliar l’equipament 
fins a 8 màquines de sobretaula i un ordinador portàtil.  

Sobre l’ús d’aquest equipament, s’ha de dir que durant 1998 s’han 
donat d’alta com a usuaris un total de 457 persones dels quals el 64,3 
% eren veïns o residents a Santa Cristina 
d’Aro. 

La major part d’aquests usuaris ha estat 
usuaris normals (78,5 %). Els 
participants en el concurs de pàgines 
Web han estat 71 persones, que 
representen el 15, 5 % de tots els usuaris. 
Finalment, hi ha hagut 28 col·laboradors  (6,1 
% dels usuaris). 

 

 

El nombre de sessions1 realitzades en el Centre ha estat de 1700, el 
que ha representat més de 2000 hores d’ús. Els veïns de Santa Cristina 
d’Aro han estat els que han fet la major part d’aquestes sessions (77 
%). 

El 56 % de les sessions han estat sessions normals, el 32 % ha estat 
sessions realitzades per les persones que han participat al concurs de 
pàgines Web i el 12 % restant correspon a les sessions fetes pels 
col·laboradors del Centre. 

 

 

 

                                                           
1 S’entén per “sessió” l’estada d’un usuari en el Centre, en el 

decurs de la qual ha utilitzat un ordinador sigui per utilitzar alguna 

aplicació informàtica, sigui per connectar-se a Internet. 
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Sessions concursants  32 

Sessions  col·laboradors 12 

Resta de les sessions 56 

 

 

 

En el decurs de 1998 s’ha dedicat una part important de l’esforç a 
crear l’aplicació que gestiona la base de dades del Centre. Aquesta 
aplicació conté 6.488 línies, el 90 % de les quals és codi i la resta 
notes de desenvolupament.  

Web municipal 

A finals de 1998 la Web estava formada per 9.002 arxius repartits 
en 538 carpetes ocupant un volum de 61 MB, el que representa un 
volum de treball considerable. 

Durant 1998 la Web municipal ha tingut 5000 accessos dels quals 
el 70,1 % procedien de l’estat espanyol. La major part d’aquests 
accessos han procedit en realitat de Catalunya tota vegada que més del 
85 % del contingut de la Web està en català. 

Durant 1998 la mancança principal de la Web ha estat l’inici del 
pla intensiu de promoció de la pàgina, que tot i estant ja dissenyat, 
encara no s’ha pogut dur a terme. 

Les dades econòmiques de 1998 

Des del punt de vista econòmic s’ha de dir que la posta en marxa del 
Centre i la creació de la Web municipal han representat una inversió 
de vuit milions divuit mil sis centes setanta pessetes. Aquesta inversió 
s’ha fet des del moment inicial del projecte, a finals d’agost de 1997 i 
fins al 31 de desembre de 1998 . 

Els cost de funcionament des del 14 de febrer de 1998 fins a 31 de 
desembre ha estat de cinc milions set centes quaranta mil tres centes 
seixanta.  

Per tant, entre inversions i despeses de funcionament, el recursos 
utilitzats fins a 31 de desembre de 1998 han estat de 13.759.000,- de 
les quals l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha aportat el 57,7 %, 
“la Caixa” el 39,6 % i els usuaris del Centre el 2,7 % restant. 
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Fundació Santa Cristina segle XXI 

Finalment, es presenta la proposta de la Fundació Santa Cristina segle 
XXI com un instrument interdisciplinari de recerca bàsica i aplicada 
que es proposa com a objectiu fonamental l’estudi dels problemes 
teòrics i pràctics de la transició cap a la societat de la comunicació.  

Conclusions 

L’experiència realitzada posa de manifest que el concepte de 
Centre Públic Internet apareix com a una eina resolutiva per tal 
d’accelerar el procés d’entrada a l’economia i la cultura de la societat 
de la comunicació. 

Aquestes impressions indiquen que una xarxa de Centres estesa per 
tot el territori i atesa per tutors ben entrenats pot facilitar enormement 
el pas cap a la societat de la comunicació, expandint ràpidament el 
potencial de formació de valor econòmic i de presencia cultural. Sobre 
aquest punt s’ha de remarcar que una expansió forta de la capacitat 
econòmica i cultural serà, en el context del segle XXI, la millor 
garantia per la independència de l’acció i capacitat de influència tant 
en el context de l’Estat espanyol com en el àmbit de la Unió Europea. 

El projecte Sta. Cristina segle XXI, des de la projectada Fundació, 
pot contribuir també a aquest procés de vàries maneres diferents. 

La primera proporcionant informació i ajuda a altres municipis que 
desitgin obrir els seus propis Centres Públics Internet.  

En segon lloc, establint convenis de col·laboració amb altres 
municipis pel desenvolupament conjunt d’instruments, protocols i 
intercanvi d’experiències. 

En tercer lloc, amb la projectada Escola de Centres Públics Internet 
destinada a formar monitors i coordinadors dels Centres, pot 
contribuir a millorar l’eficàcia dels Centres des del primer moment i a 
mesura que es vagin creant. 

 

Finalment i des del punt de vista de tot allò que s’ha realitzat a 
Santa Cristina d’Aro, s’ha de dir que s’ha obtingut un rendiment 
excepcional alt dels recursos emprats.  

Pel que fa referència al impacte local sobre la població de la 
vila, i considerant el conjunt de l’experiència, la impressió és 
que l’efecte combinat de les diferents accions portades a poden 
produir al cap de dos o tres anys una millora substancial tant  
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1. en el nivell d’equipament domèstic a les llars de la població, com 

2.  en el grau de penetració de l’ús efectiu de les noves 
comunicacions entre els veïns. 
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Introducció 

El projecte Santa Cristina segle XXI és una proposta pràctica a les 
qüestions que plateja la naixent societat de la comunicació. Tanmateix 
el projecte ha estat pensat sobre bases teòriques que prenen en 
consideració tots  els grans temes que estan afectats per la revolució de 
la comunicació2. 

En les pàgines que segueixen explico les raons per les quals es va 
pensar de fer un Centre Públic Internet. S’explica també quin és el 
paper que aquests centres poden tenir per ajudar a realitzar una 
entrada ràpida del nostre país a la societat de la comunicació. 

La idea general és que la revolució de la comunicació és un procés 
de gran transcendència històrica, molt més important que la revolució 
industrial. Els canvis afectaran a tot i a tothom, a la manera de 
treballar, d’estudiar, de comerciar, de prestar serveis i d’establir 
relacions i intercanvis de tot tipus. 

Aquesta revolució no implica únicament als sectors més 
directament relacionats amb les noves comunicacions sinó a tota 
l’economia. La plena comprensió d’aquest fet és molt important 
perquè la transició s’ha de veure com un esforç de tots els sectors 
econòmics i no pas pensar que estem parlant únicament del sector 
tecnològic.  

Per un altre costat i a diferència de la industrialització, les 
transformacions econòmiques i els canvi culturals esdevindran molt 
més de pressa i tindran una influència molt més intensa i intima sobre 
la vida de la gent. 

Uns canvis tant sobtats i profunds poden proporcionar moltes 
noves oportunitats a molta gent i, per al conjunt de l’economia, pot 

                                                           
2 Parlo de la revolució de la comunicació en comptes de 

l’expressió més usual de revolució de la informació, per remarcar que 
els efectes més profunds de la nova tecnologia digital no es deuran a 
un increment dels stocks de informació disponible sinó sobre tot de la 

intensificació dels corrents de comunicació  
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representar un augment intens i ràpid de la formació de valor. En un 
context madur de comunicacions avançades, l’economia pot produir 
processos de creació de riquesa d’una intensitat desconeguda fins 
aquest mo ment. 

L’expansió econòmica en el context de les noves 
comunicacions 

Cal recordar que la industrialització ha multiplicat per 100 el valor 
del producte interior brut. L’economia de les societats estrictament 
pre-industrials tenen un sostre d’uns 350 dòlars per càpita. Per contra, 
les economies més madures arriben avui a la franja dels 
25.0000/35.000 dòlars per cap. 

La transició cap a la societat de la comunicació pot tenir el mateix 
efecte multiplicador, si no és que el té encara més gran. I ho podria fer 
en un període de temps més breu que aquell que es va requerir per fer 
el trànsit de la societat pre-industrial a la societat post-industrial.  

Sota aquesta hipòtesi, s’hauria de considerar la possibilitat d’una 
expansió intensa de l’economia a les regions a on la transició es fes de 
pressa durant els propers 25 anys. 

No és massa important discutir aquí els detalls de la possible tassa 
d’expansió en aquest supòsit. L’idea fonamental és que una transició 
fluida i ràpida pot enfortir considerablement tots els sectors de 
l’economia, tant els que estan més directament lligats a les noves 
tecnologies, com aquells altres que representen la resta dels sectors. 

L’aprofitament eficient dels recursos de les noves comunicacions 
per part dels sectors econòmics més convencionals, com la indústria, 
el comerç o el turisme pot representar una millora competitiva 
decisiva durant els propers anys. D’aquesta manera s’ha d’entendre 
que la transició que hem de fer no consisteix únicament en el 
desenvolupament dels sectors tecnològics sinó, sobre tot, la 
transformació de les activitats convencionals que els permeti 
d’aprofitar al màxim el potencial de les noves comunicacions que 
existeixi en cada moment. 

Les formes de transició 

Per comprendre el propòsit últim de projecte Santa Cristina Segle 
XXI, cal repassar encara que sigui breument els principals trets de les 
formes de transició que se’ns ofereixen. Grosso modo, es pot dir que 
hi ha dos tipus bàsics de transició: a) la transició de baixa intensitat i 
b) la transició d’alta intensitat. 
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Transició de baixa intensitat  

La transició de baixa intensitat resulta d’una adaptació relativament 
lenta de tota l’economia a les noves circumstàncies. En aquest 
escenari, la població es va familiaritzant poc a poc en l’ús de les noves 
comunicacions, però sobre tot, la majoria dels nous usuaris es limiten 
a realitzar un aprenentatge lleuger i superficial3. 

En aquest tipus de transició, les empreses no treuen tot el partit que 
podrien extreure de l’ús de Internet i quan ho fan, arriben una mica 
tard i/o actuen a remolc.  

La població en general, per la seva banda, es va convertint 
gradualment en usuària de les noves comunicacions però ho fa sense 
calar-hi massa. Això significa que creix una massa d’usuaris que 
fonamentalment és una massa de consumidors. Persones que 
contractaran la banda ample per veure cinema, per escoltar musica, 
per reservar hotels, per trametre correu electrònic i per contractar els 
serveis que la indústria audiovisual els vagi proposant.  

La transició d’al ta intensitat  

Per contra, l’efecte més important de la transició d’alta intensitat és 
que una proporció relativament alta de població esdevé productora i 
no únicament consumidora de les noves comunicacions. 

Com a “productora” vull dir que és capaç d’assolir guanys 
importants de productivitat en la seva manera d’utilitzar la banda 
ampla, cada qual en la seva respectiva parcel·la d’activitat. La 
transició d’alta intensitat produeix un ambient dens d’usuaris avançats 
i creatius que fan una funció de tracció del canvi econòmic. En aquest 
ambient és més fàcil de fer prosperar noves iniciatives, crear nous 
productes, proposar nous serveis a la xarxa i extreure el màxim partit 
de les relacions que es puguin establir en l’àmbit de l’Internet dels 
propers anys. 

Si la transició d’alta intensitat impregna l’àmbit dels sectors més 
convencionals de l’economia, l’avantatge competitiva respecte 
d’altres regions que facin el trànsit més poc a poc serà d’una 
importància innegable. 

Els avantatges econòmics de la transició d’alta intensitat semblen 
inqües tionables a 10 anys vista, però aquests no són, ni de lluny el seu 
principal benefici. La part principal del valor que aporta la transició 

                                                           
3 Destresa mitja en l’ús dels ordinadors, saber trametre i rebre 

correu electrònic, experiència limitada en la navegació per Internet, 

etc.  
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d’alta intensitat és que posa a la població en condicions d’afrontar els 
canvis més intensos que són previsibles per a la segona dècada, entre 
2010 i 2020.  

La veritable revàlida que planteja la revolució de la comunicació té 
implicacions econòmiques de gran importància, però l’assignatura 
més difícil de totes serà l’esforç cultural per tal d’assimilar el canvi de 
civilització. Aquest examen que s’haurà d’ “aprovar” entre 2010 i 
2020. La transició d’alta intensitat obre perspectives per passar aquest 
examen amb nota. 

Els riscs de la transició 

Amb l’arribada de les noves comunicacions, les societats 
occidentals desenvolupades com la nostra, s’enfronten també a una 
sèrie de perills. 

Cap de les formes possibles de transició està exempta de 
dificultats.  

D’altre costat, alguns d’aquests problemes es donaran amb 
independència de la intensitat amb que es faci la transició. Els 
problema dels ciutadans a diferent velocitat és un d’ells. Les borses 
d’exclosos poden ser més o menys grosses. La distancia entre els més 
avançats i els més endarrerits pot ser més o menys gran. Però amb 
independència de la intensitat de la transició, hi hauran segments de 
població exclosa respecte dels beneficis de les noves comunicacions i 
també distàncies entre el grup dels més avançats i el del més 
enderrerits. 

En la transició de baixa intensitat, aquestes distàncies seran més 
petites, mentre que una transició d’alta intensitat por crear distàncies 
més grans. Però en la transició de baixa intensitat, els estrats més 
enderrerits estaran, en termes absoluts, per sota del que estarien en cas 
d’haver fet una transició més eficient. Una transició eficient generarà 
més producte interior brut i hi hauran més recursos per assegurar uns 
mínims més alts per als que estiguin més mal situats. 

La transició d’alta intensitat, pot ser que plategi problemes 
econòmics més manejables perquè es disposaria de més recursos, 
però, per contra, pot produir tensions culturals més fortes.  

Les distàncies econòmiques són relativament fàcils d’equilibrar si 
es tenen prou diners. Però és més difícil controlar i equilibrar una 
situació de shock  cultural intens perquè els processos complexes 
d’aprenentatge i els nivells de destresa social i emocional no 
s’assoleixen ràpidament únicament amb diners, per molts que se’n 
tinguin. 
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La transició lenta produeix menys problemes d’adaptació i menys 
desequilibris interns, però té la pega de que la societat continua anant 
a remolc de les economies més dinàmiques i consolida la posició de 
camp de colonització econòmica i cultural. 

La transició ràpida, per la seva banda, implica un risc més gran de 
tensions i desequilibris, però dona possibilitats d’incorporar-se al grup 
de les societats més capdavanteres. Això a part, s’ha de dir també que, 
amb una bona estratègia, els riscs de la transició ràpida es poden 
prevenir i reduir fins a un cert punt, si s’actua amb prou antelació. 

Elements de la transició 

Per clarificar els motius últims del plantejament del programa 
Santa Cristina segle XXI cal abans donar algunes explicacions sobre 
els components principals de la transició. 

A part de la infrastructura física que s’està creant, la peça capital 
de la transició és la introducció de la població en l’ús dels ordinadors i 
les noves comunicacions. D’aquí que és pertinent de veure com es 
produeix aquesta introducció. 

De com es produeix la introducció a les noves 
comunicacions  

A la nostra societat ara mateix hi ha cinc formes principals a traves 
de les quals la gent s’introdueix a les tecnologies de la comunicació. 
Són aquestes: 

1. a traves de les empreses a on la gent treballa, 

2. a traves dels centre d’ensenyament a on la gent estudia (les 
escoles, els instituts i les universitats), 

3. a traves de cursos, cursets i altres formes d’educació no reglada 
que estan a l’abast del públic en general, 

4. a traves de publicacions periòdiques tal com revistes 
especialitzades, suplements monogràfics de la premsa diaria, 
llibres, webs i intranets, grups de noticies a Internet i, 
finalment, 

5. a traves de les relacions informals entre amics, parents i 
coneguts, per capilaritat. 
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Introducció a traves de la feina 

A jutjar pel nombre de connexions a Internet al nostre país, una 
proporció molt important del tràfic de Internet es produeix a traves de 
les empreses. Això vol dir que molta gent ha tingut les seves primeres 
experiències amb Internet a la feina. Aquest fet ha portat a alguns 
observadors a considerar que la gent que no te feina té menys 
possibilitats d’entrar en contacte amb Internet, com si, pel sol fet de 
treballar, la introducció al ús dels ordinadors i de Internet estès tard o 
d’hora resolt. 

Però el fet és que la major part de la gent que té una feina, no 
gaudeix de la possibilitat d’entrar en contacte amb els ordinadors i 
amb Internet. Per tant, en considerar el perímetre del col·lectiu 
amenaçat d’exclusió, s’han incloure no únicament aquells que estan 
aturats sinó també moltes persones que avui encara tenen una feina 
fixa. 

El corol·lari d’aquestes observacions és que no s’han de preveure 
ajudes únicament pels aturats, les mestresses de casa i els jubilats, sinó 
també per a un gran nombre de persones que tenen feina. 

S’ha de tenir present, a més, que les persones amb feina però sense 
oportunitats per utilitzar ordinadors i familiaritzar-se amb les noves 
comunicacions representen el sector de la població activa que està més 
exposada a quedar sense feina de resultes de les reestructuracions que 
es facin durant els propers 10 anys. 

Pel que fa referència al grup més reduït de persones empleades que 
tenen ocasió de utilitzar ordinadors i Internet quan estan a la feina s’ha 
de remarcar que el seu nivell mig d’experiència usualment no és alt, 
tret dels professionals de la informàtica. Sol limitar-se al coneixement 
de l’ús de les aplicacions més usuals que es fan servir a l’empresa 
(programes de comptabilitat, procés text, correu electrònic i poc més). 

Els quadres directius solen tenir aquest tipus d’experiència 
limitada. Aquesta situació redueix el potencial de les empreses perquè 
els seus dirigents no solen tenir experiències viscudes de les altres 
possibilitats i, en conseqüència, no poden tenir una visió clara dels 
canvis que podrien promoure, ni de les dificultats associades a aquests 
canvis. D’aquesta manera és difícil treure partit de les ocasions i 
oportunitats de cada moment i, sobre tot, per anticipar-se a les 
necessitats del futur immediat. La realitat és que no es poden fer 
projectes de molta qualitat quan es té un coneixement limitat de les 
eines que s’han d’emprar per portar-los a cap i de les circumstàncies 
complexes en que aquestes eines s’hauran de fer servir. 
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Introducció a traves del centres d’ensenyament 

Una altre via de familiarització amb les noves comunicacions és 
aquella que es produeix a l’escola, als instituts i a la universitat. 

En aquests ambients, la introducció a la informàtica i a les noves 
comunicacions és encara molt reduida, per diferents motius: 

• la dedicació a les matèries convencionals s’en emporta encara 
pràcticament la totalitat del temps disponible, 

• l’equipament és encara molt limitat, el que redunda en 
dificultats d’accés a les màquines i a la connexió a Internet 

• el grau de coneixement de l’anglès en els ambient acadèmics 
tot i que ha millorat substancialment durant els darrers anys és, 
en termes absoluts encara massa baix   

• una proporció massa alta de professors té encara un grau 
d’experiència baix o nul en l’ús dels ordinadors i de Internet 

• les motivacions i actituds d’una proporció alta de professors els 
fa encara refractaris a les noves comunicacions i mitjans 

 

Com a reflex d’aquesta situació, hi ha molts professors que es 
mantenen distants i que menyspreen aquest àmbit d’activitat. Les 
oportunitats que se’ls hi ofereixen per tal de posar-se al dia sovint els 
resulten poc atractives i es formulen en base a programes de formació 
densos (p.e. cursos exhaustius d’introducció a determinades 
aplicacions que duren moltes setmanes). A la vista dels resultats, 
aquestes propostes no engresquen prou a molts professors. 

Si el professorat dels centres d’ensenyament s’introdueix tant poc a 
poc en aquest àmbit, tot el sistema educatiu evoluciona massa 
lentament cap a l’adopció plena de les noves comunicacions. Es 
retarda d’aquesta manera la utilització de tota la potència que les 
noves comunicacions poden aportar al sistema educatiu. 

Introducció a traves de cursos d’informàtica 

Els diferents tipus de cursos que existeixen en el mercat per 
ensenyar a la gent l’ús dels ordinadors, les aplicacions informàtiques i 
la navegació per Internet és un altre dels mitjans a l’abast de la 
població. 

Sovint aquests cursos es plantegen seguint el model convencional 
d’una assignatura i, en conseqüència són molt extensos, cars i 
requereixen la inversió de moltes hores per part de les persones que 
els segueixen.  
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Usualment, les persones que fan aquests cursos no fan servir 
moltes de les funcionalitats que se’ls ha ensenyat, sinò més aviat les 
quatre coses bàsiques que necessiten d’una manera immediata. 

La contribució d’aquests cursos en la formació de molts usuaris és 
força important, però el que desitjo remarcar aquí és que hi ha una 
desproporció entre l’esforç i els diners esmerçats, i els resultats 
pràctics que s’obtenen tot seguit. 

La formació en matèries com aquestes que evolucionen tant de 
pressa  (una nova versió del programa cada un o dos anys o l’aparició 
d’una aplicació alternativa que deixa obsoleta l’aplicació precedent) 
requereix altres estratègies d’aprenentatge que siguin més breus, més 
barates, més resolutives i que ajudin d’una manera més immediata a 
fer allò que cada qual es proposa fer un cop acabada la formació. 

L’estratègia dels cursos convencionals no facilita cap contribució 
important per assolir la transició d’alta intensitat. 

Introducció a traves de publicacions 

Una altre via d’aprenentatge i adquisició d’experiència en 
informàtica i les noves comunicacions és aquella que algunes persones 
assoleixen a través de la lectura de revistes especialitzades, llibres 
monogràfics i altres publicacions tant convencionals com a traves de 
soport multimèdia o connexió a Internet. 

En aquest cas l’aprenentatge es refereix més directament a allò que 
interessa d’una manera específica a cada qual i la relació entre lésforç, 
els cost i els resultats és molt millor. 

El problema principal aquí és que aquesta via únicament és 
utilitzada per persones especialment motivades i/o ja introduïdes 
gaudint d’una experiència prèvia que els permet de seguir el fil.  

La formació assolida per aquests mitjans té les característiques del 
procés que fan els autodidactes, però el fet és que aquest camí 
únicament funciona amb una part relativament reduïda de la població, 
en tant que una transició d’alta intensitat requereix involucrar a un 
sector social més ampli. 

Introducció a traves de relacions personals, per capilaritat 

Aquest tipus d’introducció s’escampa com una taca d’oli. Parteix 
de persones iniciades que propaguen el seu entusiasme i la seva 
experiència entre el seu cercle més pròxim, els familiars, els amics, els 
col·legues.  

La velocitat de propagació espontània d’aquestes taques d’oli és 
força lenta però sol ser altament eficient perquè l’ajuda arriba 
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puntualment sobre el tema que es necessita i en el moment en que es 
requereix. Addicionalment produeix una difusió de l’interès i la 
motivació que les altres vies de introducció no sempre no trameten. 

La transició d’alta intensitat requereix l ’adopció de 
formes d’ajuda act iva a la població 

L’experiència de Sta. Cristina d’Aro ha posat de manifest dos 
coses importants. 

La primera és que, malgrat tractar-se d’una població petita (2.749 
habitants), no tots els veïns s’han assabentat fàcilment de l’existència 
del Centre Públic Internet, tot i haver fet tres actes diferents de 
presentació, en el decurs d’un any. 

La segona està relacionada amb el temps que ha existit entre el 
moment en que els veïns han sentit parlar del Centre i el moment en 
que s’han decidit a visitar-lo. Usualment han passat vàries setmanes o 
fons i tot mesos entre una cosa i l’altre. Aquest retard ha estat més 
freqüent entre les persones que no tenien cap persona introduïda entre 
el seu cercle immediat de familiars, companys de feina i amics.  

Aquesta observació il·lustra la importància del paper de les xarxes 
de relacions personals en els temes de la introducció dels ordinadors i 
de Internet i reforça la idea de que la introducció que es produeix per 
difusió de les taques d’oli originades a partir dels iniciats, representen 
un dels medis més eficients de difusió de les noves comunicacions.  

Per altre banda, hem comprovat que les diferents accions de difusió 
que hem realitzat a Sta. Cristina han estat les que han permès atreure 
més ràpidament a la gent. Hem observat una diferència considerable 
entre els sector cap a on s’ha adreçat alguna acció d’atracció 
(mestresses de casa, empreses locals o alumnes de l’escola) i els altres 
sectors.  

L’escassesa de recursos amb la que s’ha fet l’experiència no ha 
permès de mantenir l’esforç d’atracció d’una manera continuada. Això 
ens ha donat ocasió de comprovar que tant bon punt es relaxa l’esforç 
d’atracció, l’afluència de certs sectors de la població tendeix a 
disminuir. 

Aquesta observació indica que si es vol optar per fer una política 
vigorosa de transició ràpida, es necessita mantenir vius determinats 
estímuls per tal que l’atracció que exerceix un Centre Públic Internet 
no es debiliti. La situació en aquest punt recorda de lluny el que passa 
en el museus. Quan un museu es limita a mantenir l’oferta dels seus 
recursos permanents, l’afluència de visitants tendeix a baixar, en tant 
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que quan el museu manté un programa variat d’activitats, l’afluència 
de públic s’incrementa. 

La ajuda activa a la població, com veurem més detalladament al 
parlar dels Centres Públics Internet, és una condició indispensable per 
assolir una transició d’alta intensitat. 

Els precursors de la inclusió i  de l ’exclusió 

En plantejar-nos com fer prosperar una transició d’alta intensitat, la 
primera qüestió a dilucidar és la de saber quines són les coses que 
expliquen el perquè certes persones progressen més de pressa que 
altres en el llarg camí d’introduir-se en el món de les noves 
comunicacions. 

És a dir, perquè certes persones desenvolupen una línia de 
comportament que els porta a estar fàcilment a dins del grup dels que 
no tenen problemes per assimilar l’ús dels ordinadors i les noves 
comunicacions. I perquè n’hi ha d’altres que es mantenen allunyades i, 
per tant, corren un alt risc de trobar-se excloses de la societat de la 
comunicació. 

En plantejar aquesta qüestió sovint apareixen respostes usuals que 
no sempre són encertades. Es pensa, per exemple, que les persones 
que no treballen corren el risc de quedar excloses. I les que treballen, 
no tant. També és usual de pensar que les persones amb un nivell 
d’ingressos més baix, un grau d’instrucció més elemental i una 
professió manual són aquelles que es troben més lluny de les noves 
comunicacions. 

La recerca social portada a cap en aquest punt durant els darrers 25 
anys havia confirmat aquestes relacions i per tant havien entronitzat el 
dogma de que la possessió i l’ús dels darrers aparells tecnològics 
depenia del nivell d’ingressos, de la instrucció, de l’edat i de la 
professió. 

L’anàlisi de mostres a diferents països i diferents moments en el 
decurs dels darrers anys així ho indicava. Però el que havia estat cert 
durant molts anys en relació primer amb la radio, el televisor, el 
telèfon, els electrodomèstics i més tard amb els contestadors 
telefònics, el vídeo, el fax i el telèfon mòbil, comença a ser diferent 
amb els ordinadors i més recentment amb Internet. 

Jo vaig trobar primers indicis de canvi en l’anàlisi de la mostra 
europea en la recerca feta per compte de Telecom Italia. Per primera 
vegada una nova tecnologia relativament cara, per a una economia 
domèstica mitja, no estava inequívocament associada als ingressos de 
les llars.  
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Hi havia diferents indicis clars d’aquest canvi. La correlació entre 
l’equipament domèstic dels ordinadors i el nivell d’ingressos de les 
llars encara era estadísticament significativa agafant en conjunt tota la 
mostra europea.  

Però si es feia l’anàlisi per regions, es veia clarament que no 
sempre les regions més riques eren les que tenien més llars amb 
ordinadors personals4. S’hi trobaven regions amb nivells d’ingressos 
alts que tenien un equipament d’ordinadors molt pobre i, al revés, 
regions amb ingressos mitjos o baixos amb nivells més alts 
d’equipament d’allò que els hagués pertocat de complir-se la 
correlació equipament/nivell d’ingressos. 

En analitzar els nivell d’utilització d’aquest equipament tampoc es 
complia sempre la regla de que els més rics, els més instruïts, i amb 
professions i ocupacions de més nivell eren els que tenien un nivell 
d’ús també més alt. 

Aquesta troballa era tant iconoclasta que vaig haver de suportar 
l’escepticisme de més d’un dels meus col·legues. 

Tanmateix, recerques posteriors han confirmat el meu anàlisi. A 
començaments de l’estiu de l999, el Departament de Comerç dels 
Estats Units va presentar l’informe elaborat per l’Administració 
Nacional de Informació i Telecomunicacions5. 

La regla ingressos alts/equipament d’ordinadors es torna a complir 
per a la totalitat de la mostra, però no totes les llars amb una situació 
econòmica desfogada tenen el mateix nivell d’equipament. Les 
famílies negres i hispanes amb ingressos alts estan menys equipades 
que les famílies de classe mitja blanques o d’origen asiàtic. 

La divisió entre els que tenen accés a l’economia digital y a 
Internet depèn del grau de instrucció, dels ingressos, però depèn també 
de la regió (com a Europa) i de la raça. 

El fet que una part de les famílies amb rentes altes i nivell 
d’instrucció alt a ambdós costats del Atlàntic tinguin un equipament 
anormalment baix i/o un accés pobre a Internet vol dir alguna cosa. 

Si tenim en compte que aquestes divergències són encara més 
accentuades quan estudiem el nivell d’ús en comptes del nivell 
d’equipament, es comencen a precisar les idees.  

                                                           
4 veure gràfic 2/ Relació entre l’equipament d’ordinadors a les llars 

i intensitat de l’ús. (llars amb telèfon), pàgina 33 

5 veure El País, 10 de Juliol de 1999, pàgina 30. 
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El fet és que els ordinadors personals no són com els altres 
electrodomèstics. La principal diferència és el grau d’esforç personal 
requerit per utilitzar els ordinadors i navegar per Internet. Aquest 
esforç és  molt més gran que el necessari per aprendre a fer servir un 
fax, un vídeo o un telèfon mòbil. Una família rica pot comprar tots 
productes tecnològics cars, però no necessàriament se sent 
predisposada a fer l’aprenentatge que és necessari per fer anar els 
ordinadors. 

L’aprenentatge de l’ús dels ordinadors no es compra amb la 
mateixa facilitat en que s’adquireix una nevera. No n’hi ha prou de 
pagar uns diners. S’ha de fer quelcom més. S’ha de treballar molt, 
durant molt de temps, de fet d’una manera indefinida perquè aquestes 
tecnologies evolucionen constantment a una velocitat uniformement 
accelerada. 

Aquí està el principal precursor de la inclusió i l’exclusió. I sobre 
aquest punt és sobre el punt que gira el concepte de Centre Públic 
Internet i l’idea d’ajuda activa a la població. 

El model de l ’est imació, el  rebuig i  el  joc dels 
atractors  

Un primer anàlisi posa de manifest que les persones estan més o 
menys predisposades a fer l’esforç que plantegen les noves 
comunicacions segons sigui l’ambient cultural a on viuen. El fet que 
els habitants de regions culturalment diferenciades siguin 
particularment propensos (o refractaris) a les noves comunicacions ho 
demostra. Les diferències racials detectades als Estats Units semblen 
tenir la mateixa significació ja que cada raça viu a dins d’una 
subcultura diferent. 

Des d’una perspectiva més psicològica, es pot dir també que les 
actituds de cada ú en front les noves tecnologies tenen igualment una 
influencia important. Tal seria el cas d’una persona amb ingressos 
mitjos/baixos i/o un nivell d’instrucció mig/baix que sacrifica el seu 
standard de consum, per tal d’estar equipat amb un ordinador potent i 
un mòdem ràpid. A la mostra europea a la que m’he referit més a 
munt hi he trobat força gent d’aquesta. Tenen un cotxe inferior al que 
els pertoca pel seu nivell d’ingressos, gasten en el pis i en les altres 
despeses domèstiques menys que altres persones del seu mateix nivell 
d’ingressos, però gasten molt en les noves comunicacions. 

La mixtura de la subcultura a que es pertany i les actituds 
individuals que hom té, donen una explicació plausible de les 
desviacions que s’observen respecte del dogma ingressos/equipament 
i educació/intensitat d’ús. 
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Tanmateix l’assumpte podria no ser tant lineal. En front de les 
noves tecnologies de la comunicació la major part de la gent que té 
sentiment contradictoris. Hi ha molta gent que d’un costat sent 
curiositat, atracció, entisiasme i fins i tot fascinació per aquestes 
tecnologies. Però, al mateix temps, sent una barreja de sentiments que 
l’allunyen d’elles. Les combinacions poden agafar moltes formes. Pot 
haver-hi por a no comprendre, temor a no ser capaç de tirar endavant, 
mandra a fer l’esforç d’incorporar-les, sensació de no tenir prou 
temps, confusió en front de l’acceleració, inseguretat, etc. 

No es pot parlar, per tant, d’actituds clares i inequívoques, sinó 
més aviat d’una barreja d’impulsos contradictoris que es resolen per 
mediació de determinats estímuls concrets. 

Aquests estímuls actuen com a veritables atractors i fan, que una 
persona determinada es decanti cap a l’esforç o, per contra se 
n’abstingui. O, més sovint, que es quedi en algun punt intermedi. 

Una mateixa persona, pot tenir un comportament o altre segons 
siguin aquests estímuls. Si una persona viu en un ambient en el que 
culturalment es valora el fet de sortir sovint i divertir-se molt, passarà 
de les noves comunicacions o els farà servir d’una forma molt 
superficial. 

Si una persona té com a models determinades personalitats que 
consideren que l’ús dels ordinadors és cosa una mica ridícula pròpia 
dels informàtics, dels operadors, de les secretàries i altres empleats de 
segon ordre, a les hores desenvoluparà una actitud distant. 

Però si aquesta mateixa persona visqués en un ambient a on es 
valora molt l’ús sofisticat de les noves comunicacions, a les hores es 
decantaria cap l’esforç d’embarcar-se en un procés indefinit 
d’aprenentatge i se sentiria motivada per mantenir-lo amb energia i 
d’una forma indefinida. 

Des d’aquesta perspectiva es veu que els valors prevalents i els 
models de comportament són precursors importants de l’acceptació o 
l’allunyament de l’assimilació de les noves comunicacions.  

La conclusió de tota aquesta discussió és: 

1) si es vol promoure una transició d’alta intensitat s’han 
d’emprar iniciatives inspirades en l’establiment d’atractors que 
ajudin d’una manera activa a la població per decantar-se cap 
l’esforç d’assimilació que es requereix; 

2) en el model de transició d’alta intensitat s’han de preveure 
mecanismes per prevenir la formació de borses d’exclosos, en 
la mesura del possible; 
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3)  s’han de preveure igualment respostes per reduir al màxim les 
conseqüències negatives de l’existència de les formes 
d’exclusió que apareguin malgrat els intents de prevenció.  

El concepte de Centre Públic Internet està concebut des d’aquesta 
perspectiva i està dissenyat per arribar a ser una prova empíricament 
verificada de totes aquestes idees. 

En conseqüència, la situació actual ens planteja fonamentalment 
dos coses: 

1. la creació de condicions per facilitar l’inici del procés de 
transició, per dur-lo a terme amb energia 

2. la creació de condicions per afrontar els efectes secundaris de 
la transició. 

 

 

 

 

 

 

La oportunitat de Catalunya en front la revolució 
de la comunicació 

Una de les principals condicions prèvies per entrar a la societat de 
la comunicació és partir d’un grau d’informatització avançat. I 
Catalunya el té. 

Segons els resultats de l’esmentada enquesta de Telecom Italia 
realitzada a Alemanya, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit, 
Catalunya apareix com una de les regions europees amb una de les 
tasses d’informatització més elevades.  

Grau d’ informati tzació de Catalunya 

El percentatge de llars amb ordinador representa un bon índex del 
grau d’informatització d’una població. I segons aquest índex, la 
situació de Catalunya és  bona, tal com es pot veure tot seguit 
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El fet és que ja a mitjans de 1996, un 40,2 % de les llars catalanes 
que tenien telèfon6, tenien també algun tipus d’ordinador domèstic. 

Tanmateix, per valorar correctament aquestes dades s’ha de tenir 
en compte que les llars catalanes amb ordinador estaven sensiblement 
sobre representades7. 

Si les dades haguessin estat extretes de mostres representatives de 
tota la població, en comptes d’haver treballat amb mostres de les llars 
amb telèfon, és segur que els resultats de Catalunya haguessin estat 
quelcom menys brillants tot i seguiríem apareixen en el grup 
capdavanter. 

 

 

 

 

gràfic 1/Equipament d’ordinadors a les llars 

 

 

 

La posició d’avantatge de Catalunya es posa més clarament de 
manifest al posar en relació l’equipament i el nivell d’ús 

                                                           
6 L’enquesta de Telecom Itàlia va ser feta sobre mostres aleatòries 

de les llars que tenien telèfon. Aquesta decisió estava condicionada 

pel fet que les entrevistes es van fer per telèfon.  
7 En els altres països de l’enquesta les mostres utilitzades eren un 

reflex més fidel de la totalitat de la població perquè les llars amb 
telèfon eren entre el 90% i el 95 % de totes les llars. Per contra, en el 
cas de l’estat espanyol i, també en el cas de Catalunya, aquesta 
proporció era sensiblement inferior (entre un 65 % i un 75 % de les 

llars, segons el lloc i la regió). 

(1) Espanya, sense Catalunya 
(2) Espanya, amb Catalunya 
Font: Recerca realitzada per compte de 
Telecom Italia 1. (Juny,Juliol 1996).  
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gràfic 2/ Relació entre l’equipament d’ordinadors a les llars i 
intensitat de l’ús. (llars amb telèfon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El darrrer gràfic ens  indica dos coses. D'un costat, el percentatge 
de llars que tenien al menys un ordinador.. De l'altre costat, la 
proporció d'usuaris d'ordinador que l'utilitzaven cada dia o varis cops 
a la setmana. 

Segons aquestes dades, Catalunya no tant sols era una de les 
regions més ben equipades, sinó una de les que registrava una 
utilització més intensa de l’equipament. 

Penetració d’ Internet a Catalunya 

Una altre de les condicions prèvies de l’entrada a la societat de la 
comunicació és un bon nivell d’ús d’Internet. També en aquest punt, 
Catalunya està ben situada. 

Segons l’enquesta del Estudio General de Medios8 corresponent als 
darrers tres mesos de 1998, hi havia a tot l’estat espanyol 2.415.000 
persones majors de 14 anys amb connexió a Internet, dels quals 
1.733.000 eren usuaris habituals de la xarxa. 

 

                                                           
8 http://www.aimc.es/aimc/html/inter/3i.html 

Font: Recerca realitzada per 
compte de Telecom Italia. 
(Juny,Juliol 1996).  
Elaboració: Josep Burcet 
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gràfic 3/ Els usuaris de Internet a l’estat Espanyol, en nombres 
absoluts (milers de persones) 

 Nombre 
d’usuaris 
durant el 
darrer mes  

Percentatge 
sobre el total 
d’usuaris de 
l’estat 

Catalunya 480 27,7 
Madrid 328 18,93 
País Valencià 190 10,96 
Andalusia 144 8,31 
Aragò 93 5,37 
Canàries  90 5,19 
Castella Lleó 81 4,67 
País Basc 79 4,56 
Galícia 63 3,64 
Les illes  48 2,77 
Múrcia 34 1,96 
Extremadura 28 1,62 
Asturies  23 1,33 
Castella La Manxa 18 1,04 
Cantàbria 14 0,81 
Navarra 12 0,69 
La Rioja 8 0,46 
TOTAL 1733 100 

(Dades referides al darrer trimestre de 1998) 
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gràfic 4/ Percentatge de persones de cada comunitat que han 
fet servir Internet durant el darrer mes, per comunitats 
autònomes (dades recollides a finals de 1998) 

 Usuaris 
(últim mes) 

Catalunya 8,9 
Aragó 8,8 
Madrid 7,3 
Les illes  7,3 
Canàries  6,3 
País Valencià 5,5 
País Basc 4,3 
Múrcia 3,7 
Castella Lleó 3,7 
La Rioja 3,5 
Extremadura 3,2 
Cantàbria 2,8 
Navarra 2,7 
Galícia 2,7 
Astúries  2,4 
Andalusia 2,4 
Castella La Manxa 1,3 

 

(Dades referides al darrer trimestre de 1998) 

 

Condicions prèvies per la revolució de la 
comunicació 

Tanmateix, encara que una progressió forta dels ordinadors 
personals i d’Internet són condicions necessàries per iniciar de bon 
peu la revolució de la comunicació, no són ni de lluny condicions 
suficients per assegurar una posició consistent en el grup dels més 
avançats.  

La formació de la massa crítica 

Lo primer i principal és assolir una penetració encara molt més alta 
que permeti arribar a la massa crítica d’usuaris capaç de fer vascular 
tota l’economia cap a la societat de la comunicació. Nosaltres estem 
encara molt lluny d’arribar a aquesta massa crítica. Per tant, lo primer 
que cal fer es facilitar la seva formació. 

El canvi cultural 
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Com ja hem vist, l'anàlisi de la mostra europea de la recerca de 
Telecom Italia, dona indicis sobre la importància dels factors culturals 
en tots els comportaments relacionats amb l’ús personal dels 
ordinadors. Les actituds, les creences, els valors i els grups de 
referència vigents a cada àrea cultural semblen estar a darrera tant de 
l’equipament com de l’ús dels ordinadors. És a dir, que certs 
components de la cultura de cada regió serien precursors de la 
intensitat en la que la gent se sent predisposada a utilitzar la 
informàtica personal i les noves comunicacions. 

Si aquests indicis fossin certs, la qual cosa és molt probable, el 
canvi cultural en una certa direcció seria una altre de les condicions 
prèvies per tenir una entrada vigorosa a la societat de la comunicació. 
O per dir-ho d’una altre manera, la força amb la que cada regió entri a 
la societat de la comunicació està en funció de que es produeixin certs 
canvis culturals. 

Moment històr ic per Catalunya 

Segons la hipòtesi dels salts d'escala en la comunicació9, la 
revolució tecnològica en curs pot ser la més important de la història de 
la humanitat. Per això, la posició inicial en que ens trobem ara mateix 
proporciona una oportunitat històrica única, possiblement la més 
important que hem tingut mai com a poble. 

Aquesta avantatge inicial s’ha d’aprofitar i existeixen una sèrie de 
senyals importants que suggereixen que el nostre país es mobilitzarà 
d’una manera seriosa per fer front al repte dels propers anys. 

La constitució de Localret10 és una d’aquestes senyals. El fet que 
les principals forces polítiques del país hagin exclòs de la lluita 
política a l’entorn de l’entrada a la societat de la comunicació i s’hagin 
posat a treballar conjuntament demostra que s’ha assolit una entesa 
històrica de gran importància.  

La redacció del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació a 
Catalunya11, en la que participen no únicament les forces polítiques 

                                                           
9 veure Annex sobre la hipòtesi dels salts d’escala en la 

comunicació, pàgina 118 
10 Consorci format per l’Associació d’Ajuntaments Convergents i la 

Federació d’Ajuntaments Socialistes. Veure: http://www.localret.es 
11 “Catalunya en Xarxa. El Pla Estratègic per a la Societat de la 

Informació a Catalunya és una iniciativa conjunta de Localred i el 
Comissionat per a la Societat de la Informació de Presidència de la 

Generalitat. 
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sinó també les forces econòmiques i socials és una altre senyal de gran 
importància. 

En el decurs de 1999 i segons està previst, aquest Pla es presentarà 
al Parlament de Catalunya i tot indica que es farà en un clima de 
consens de totes les forces polítiques, econòmiques i socials.  

Com arribar a formar la massa crít ica d’usuaris 

Com acabo de senyalar, durant el període inicial de la revolució de 
la comunicació, una de les fites més importants és assolir que la 
població es familiaritzi amb les noves tecnologies, especialment amb 
l’ús dels ordinadors personals i amb Internet.  

Un altre objectiu igualment important encara que menys evident és 
que les organitzacions iniciïn el seu procés d’adaptació a les 
circumstàncies emergents. L’adaptació de les organitzacions implica 
canvis  de mentalitat i també canvis d’estructura que seran difícils de 
realitzar amb agilitat. El fet és que, durant els propers anys, les 
organitzacions necessitaran modificar la seva cultura i, alhora 
potenciar la seva flexibilitat i plasticitat. 

Una barreja adequada de modificacions estructurals, renovació de 
les mentalitats, nous objectius, nous productes i serveis i la 
potenciació de la plasticitat seran els principals atributs de les 
organitzacions per sobreviure i prosperar en la societat de la 
comunicació. 
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El concepte de Centre 
Públic Internet 

Un Centre Públic Internet és una mena de lloc de formació 
permanent obert a tota la població i a on la gent pot rebre ajuda 
personalitzada per tal d’introduir-se en el món de les noves 
comunicacions. 

L’acceleració d’aquestes tecnologies (els ordinadors, Internet, etc.) 
s’està accelerant tant que la formació permanent de tota la població 
esdevé una exigència que no es pot defugir. 

Els Centres Públics Internet i les seves Webs respectives apareixen 
com un instrument per satisfer les necessitats de formació permanent 
de tota la població al començament del segle XXI. 

Que hi ha en un Centre Públic Internet 

Un Centre Públic Internet és un local a on hi ha ordinadors amb 
connexió a Internet que estan a disposició del públic. Tant 
l’equipament com la connexió a Internet s’ofereixen a preu de cost o a 
preu polític.  

A cada Centre hi ha tutors que estan a disposició dels usuaris per 
tal d’ajudar a donar les primeres passes als més novells i per donar 
assistència als que ja estan iniciats. L’ajuda dels tutors és gratuïta. 

A més, el Centre funciona també com un club social, com un lloc 
de trobada a on els usuaris poden intercanviar idees, projectes, 
experiències i suggeriments. S’hi fan també cursets, demostracions i 
concursos.  

L’aprenentatge que es pot fer en un Centre no és limita únicament 
al coneixement de les eines informàtiques i als recursos de Internet 
sinó que inclou també totes les altres qüestions  relacionades amb l’ús 
de les noves comunicacions: el perfeccionament d’idiomes estrangers, 
la divulgació d’idees i possibilitats com ara per exemple la nova 
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economia, la participació ciutadana, les naixents possibilitats de lleure 
i de interacció social, etc. 

L’ambient dels Centres Internet es distes i tothom hi fa allò que 
més l’interessa. Encara que és un lloc de formació, cada ú pot esbrinar 
o descobrir idees, conceptes, eines o continguts, seguint la direcció 
que desitja i al ritme que li va bé.  

Finalment, els Centres no són llocs que esperen passivament que 
acudeixin usuaris. Els tutors dels Centres s’encarreguen d’establir  
diferents tipus de contactes i lligams amb la població i per diferents 
medis, com ara mailings, enquestes, i serveis a traves de la Web 
municipal. Aquest tret és fonamental per fer efectiva l’idea d’ajuda 
activa a la població. 

Consideracions generals sobre la necessitat dels 
Centres Públics Internet 

La idea del centre públic Internet està basada fonamentalment en 
tres consideracions:  

 

• Tota la població actual estarà exposada als efectes de la 
revolució de la comunicació i no únicament els nens i els més 
joves. 

• L’adaptació a la societat de la comunicació requerirà un esforç 
personal intens i persistent per part de tots aquells que hi 
vulguin trobar-hi un lloc. 

• La complexitat i la duració d’aquest esforç requereix posar a 
disposició de la societat una sèrie de dispositius d’ajuda activa.  

 

 

Tota la població està involucrada en la revolució de la 
comunicació 

Ara mateix la revolució de la comunicació està encara en una fase 
embrionària, però els desenvolupaments tecnològics tenen una 
evolució tant ràpida que en els propers deu anys hauran assolit un 
recorregut enorme. 

Davant d'aquest fet, no es pot continuar pensant que els ordinadors 
i Internet són no més cosa dels nens i dels més joves. La major part 
dels adults i fins i tot moltes persones grans hauran de viure en una 
societat marcada profundament per grans transformacions. En aquella 
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societat hi haurà el risc de que les persones que es mantinguin al 
marge, quedin excloses de moltes oportunitats professionals, laborals i 
personals. 

En conseqüència, no serà suficient que siguin únicament les 
escoles les que ajudin als més joves a introduir-se a les noves 
comunicacions. És igualment necessari que tothom, sense distinció 
d’edat i de condició social, tingui l’oportunitat de fer-ho. 

Dificultat creixent per mantenir el ritme de l’acceleració 
tecnològica 

La proposta dels Centres Públics Internet està també influïda per 
una determinada concepció sobre la dificultat per utilitzar els 
ordinadors i les comunicacions avançades durant els propers anys. 

Aquesta evolució serà contradictòria. D’un costat, és cert que la 
manera de relacionar-se amb els ordinadors esdevindrà 
progressivament més senzilla i que el diàleg amb ells esdevindrà més 
fluid i natural. Però és igualment cert que la forma de treure partit dels 
programes i aplicacions més avançats serà cada cop més complexa i 
intricada. 

No es pot pensar, per tant, que pel sol fet de la simplificació dels 
aspectes més superficials de l’ús, la gent podrà gaudir fàcilment de 
totes les possibilitats que ofereixin les noves comunicacions. 

Si es desitja que un ampli sector de la població arribi a beneficiar-
se plenament de les noves circumstàncies, serà necessari que hagi 
assolit una capacitat avançada d’ús. 

 

A part de l’aprenentatge estricte de l’ús dels nous sistemes, s’ha de 
tenir igualment present que hi hauran també altres dificultats 
relacionades amb l’assimilació de canvis econòmics i culturals. 

Per exemple, la gent haurà reorganitzar la seva ment i la seva 
manera d’afrontar el món; i no haurà de fer-ho una sola vegada sinó 
varis cops durant tota la vida, de forma continuada.  

Totes aquestes consideracions em porten a creure que l’adaptació a 
les noves comunicacions, malgrat que la interacció més superficial 
amb els ordinadors es simplifiqui, esdevindrà cada cop més 
enrevessada. 

Aquesta apreciació porta a preconitzar un sistema eficient d’ajuda 
activa i personalitzada a disposició de la població. Únicament 
d’aquesta manera, una proporció important de la població podrà 
aclimatar-se i beneficiar-se dels canvis. 
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Ajuda activa a la població 

Sense algun sistema d’ajuda activa, pot haver-hi moltes persones 
excloses. 

A curt termini hi ha alguns sectors de població que estan més 
amenaçats d’exclusió que d’altres. Per exemple: 

• les mestresses de casa que interrompen la seva vida laboral o 
professional durant uns anys;  

• els aturats que romanen varis anys fora del circuit laboral;  

• els jubilats que podrien desitjar mantenir un paper més actiu en 
la vida comunitària i/o fins i tot assumir certes ocupacions a 
temps parcial. 

 

En estar transitòriament desconnectats de la vida laboral, aquests 
grups es troben en circumstàncies especialment desfavorables per la 
seva reincorporació laboral, després d’un període d’inactivitat. En un 
context de canvis molt ràpids, el perfil de les feines i de les habilitats 
requerides per desenvolupar-les evoluciona també molt de pressa i les 
possibilitats de reincorporació es deterioren ràpidament d’una manera 
directament proporcional a la durada de la inactivitat. 

D’una altre banda, hi ha també les persones que tot i tenint feina 
actualment, estan ocupades en feines que es troben en vies 
d’extinció o sotmeses a profundes transformacions. Moltes 
d’aquestes persones estan també en risc d’exclusió perquè poden 
perdre la feina que encara tenen i no estan capacitades per 
reciclar-se en el context de la nova economia. 

 

Finalment queden les persones que estan menys amenaçades de 
perdre la seva feina. Aquests últims, sense córrer un risc alt d’exclusió 
es veuran tanmateix en la necessitat de fer un esforç personal 
considerable i persistent per mantenir-se al dia. 

En general, es pot dir que tota la població d’una manera o d’una 
altre estarà exposada als efectes dels canvis econòmics i tecnològics. 

S’ha de preveure que aquests canvis seran profunds i que produiran 
modificacions estructurals molt importants a dins de les empreses, les 
administracions públiques i les organitzacions en general. És per 
aquest motiu que la gent, sense distinció d’edat, sexe, ocupació i nivell 
d’educació haurà d’estar molt preparada. 

Per fer efectiva una ajuda activa a la població calen llocs públics a on 
la gent pugui rebre ajuda personalitzada i suggeriments sobre allò que 
esdevingui factible en cada moment. 



El concepte de Centre Públic Internet  43 

 

En front d’aquestes perspectives, la fórmula del Centre Públic 
Internet facilita  

1. l’aproximació de persones que d’altre forma trigarien més 
temps a entrar en contacte amb la tecnologia, o que fins i tot 
que no arribarien mai a fer-ho.  

2. I permet igualment d’estimular i ajudar a les persones ja 
iniciades a seguir el ràpid ritme de l’evolució tecnològica i 
cultural. 

Les etapes de la vida d’un Centre Públic Internet 

És previsible que la vida dels Centres Públics Internet tingui vàries 
etapes que es caracteritzaran per una modificació progressiva dels 
objectius que, en cada moment, s’han de mantenir en sintonia amb les 
necessitats que vagin apareixent. 

Per representar com pot ser l’evolució dels Centres Públics 
Internet, convé abans analitzar com es produeix l’assimilació de les 
noves comunicacions. De fet, la seva interiorització es produeix en 
diferents estrats. 

Primer estrat:  saber manegar els ordinadors 

El més superficial de tots és el que està relacionat amb 
l’aprenentatge de les convencions i les eines informàtiques. Es 
refereix a l’adquisició d’habilitats instrumentals que permeten 
manegar les aplicacions informàtiques i obtenir resultats pràctics per a 
la vida professional, el desenvolupament personal i el lleure. 

Segon estrat:  canvi d’hàbits de trebal l   

Un segon estrat és aquell que es refereix a l’adquisició de nous 
hàbits de treball i, més en general, a l’adopció de noves maneres de 
relacionar-se amb la informació (com recol·lectar-la, a on, com 
mantenir-la accessible, com manegar-la, emmagatzemar-la per a ús 
personal, formatejar-la per a diferents propòsits o expressar-la de 
diferents maneres i pels diferents medis multimèdia). 

El segon estrat està relacionat igualment amb l’adquisició de nous 
hàbits en la manera de relacionar-se amb les altres persones, la qual 
cosa implica no únicament saber manegar els instruments, sinó, a més 
escollir el que millor s’escau a cada propòsit i cada situació concreta. 
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La interiorització d’aquest segon estrat és molt més lenta  perquè 
requereix l’abandó d’hàbits molt arrelats i l’adopció d’altres que 
poden ser força diferents i difícils de copsar en un primer període 
d’adaptació. Aquesta transició personal és tant llarga, que es freqüent 
que persones molt entrenades, encara no cauen en fer-les servir en 
situacions en que la seva utilització seria adient i productiva. 

Les dificultats per l’interiorització d’aquest segon estrat es deriven 
també del fet que les noves comunicacions proporcionen accés a 
masses d’informació molt més grans d’allò que era usual i que sovint 
desborden la capacitat individual d’acollida. 

Una altre dificultat addicional es refereix al fet que els hàbits nous, 
per ser plenament operatius, sovint han de ser compartits per part de 
les persones amb qui un es relaciona. Aquí, l’esforç individual no es 
veu prou compensat inicialment per causa de la desigual velocitat amb 
que altres incorporen els hàbits complementaris. 

Tercer estrat:  noves representacions mentals de 
la realitat  

El tercer estrat d’interiorització de les noves comunicacions és 
encara més difícil d’assolir. Està relacionat amb les estructures 
cognitives com ara són els axiomes, les visions de la realitat que hom 
utilitza per basar les seves decisions i la seva manera de viure i de 
treballar. Hi ha una infinitat d’elements en el tercer estrat. Per 
exemple, la percepció de la possibilitat de la interacció molt pròxima 
amb llocs remots, l’adopció dels axiomes de la nova economia, la 
visió de com poden ser les organitzacions en context de 
comunicacions avançades i més en general, les representacions de la 
realitat en el seu sentit més ampli. 

Quart estrat:  noves maneres de valorar les coses 

Hi ha encara un quart estrat que està relacionat amb la manera de 
valorar les coses, les feines, els serveis, la comunicació i, sobre tot, les 
possibilitats que ofereix l’entorn emergent. La valoració de les 
alternatives es fa sempre en base a unes creences i és lògic que tant 
bon punt canvia la manera de veure la realitat, canvi tot seguit la 
manera de valorar els seus components. Aquest quart estrat és el que 
requereix un període de temps més llarg perquè consisteix en 
l’elaboració de noves conviccions sobre el valor i aquestes 
conviccions es construeixen a partir dels sediments que s’acumulen en 
els estrats precedents.  
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La interior i tzació de les noves comunicacions no 
és un procés l ineal 

Cal remarcar, a més, que tot plegat no es tracta pas d’un procés 
lineal, que es comença pel començament i s’acaba pel final. La 
renovació constant de les eines, la necessitat constant d’abandonar 
certs hàbits i assumir-ne de nous, i el replantejament permanent de les 
representacions de la realitat i de la forma de valorar-la impliquen la 
reconstrucció indefinida de cada un dels esmentat estrats. 

Els Centres Públics Internet han d’ajudar a la gent a fer la seva 
transició personal en aquest llarg recorregut, i ho han de fer de la 
manera més personalitzada possible. Aquests Centres han de 
incorporar immediatament totes les noves adquisicions en tots els 
estrats per tal de fer de corretja de transmissió entre l’aparició de 
novetat i la població. 

Primera etapa 

En conseqüència durant la primera etapa de la vida d’un Centre 
Públic Internet, les fites més importants són: 

• la iniciació de la població en l’ús dels ordinadors i la 
navegació per Internet 

• l’establiment de vincles amb la població per tal que el 
Centre esdevingui un element conegut i familiar dels 
equipaments públics de la població 

• la creació d’un nucli de persones vinculades al Centre que 
assoleixen funcions de col·laboració voluntària que actuï 
com a pal de paller per l’animació d’iniciatives de tot tipus. 

La participació ciutadana en la primera etapa de la vida d’un 
Centre Internet 

Durant la primera etapa, hi ha una sèrie d’objectius molt 
importants que no poden ser assolits immediatament.  

En el cas de la participació ciutadana, per exemple, les perspectives 
que obren les noves comunicacions són extraordinàries. Però és 
igualment cert que sense una massa crítica d’usuaris, la participació 
ciutadana a traves d’Internet és una pura anècdota.  

Abans cal que es formi la massa d’usuaris i, a més, que les 
pràctiques de participació per medi de les noves comunicacions 
esdevinguin una pràctica normal, és a dir que hagin entrat en els hàbits 
de la ciutadania. 

Les xarxes ciutadanes en la primera etapa 
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Les xarxes ciutadanes representen una de les fórmules de més futur 
en el terreny de la democràcia participativa i per tant han de ser 
considerades com un dels objectius més importants. 

Tanmateix en la primera etapa de la vida dels Centres Internet, 
sense deixar de ser un dels objectius més importants, representa una 
prioritat de segon ordre.  

En aquesta primera etapa no es tracta d’organitzar l’activitat de la 
gent que ja ha començat pel seu compte a fet servir Internet. Com ja 
ha quedat dit, en la primera etapa del que es tracta fonamentalment és 
de fer que una proporció el més alta possible de la població: 

1. conegui Internet,  

2. acumuli experiència en el manejament de les noves 
comunicacions i  

3. integri aquestes pràctiques en els seus hàbit quotidians. 

Viver de noves iniciatives econòmiques i culturals 

Els Centres Públics Internet han d’acabar essent un viver de nova 
activitat econòmica i cultural, però aquesta tampoc és la seva finalitat 
primordial en la seva primera etapa de funcionament perquè és 
impossible que la gent faci bons projectes amb mitjans que coneixen 
malament. 

Conclusió general sobre la primera etapa 

En general es pot dir que la viabilitat de les iniciatives relacionades 
amb les noves comunicacions sempre està subordinada al requisit 
previ de la formació d’una massa de bons usuaris. 

Etapes ulteriors  

Tant bon punt estigui culminada la primera etapa introductòria 
veurem millor quines són les prioritats de la segona etapa. Tanmateix, 
i des de la perspectiva actual, les prioritats per a una segona etapa 
poden ser les següents:  

• Assistència als usuaris per mantenir-se al dia sobre 
l’evolució dels recursos i les possibilitats ofertes pel ràpid 
desenvolupament de les noves comunicacions,  

• Ajudes i estímuls per reforçar nous hàbits en el camp de la 
comunicació. 

• Introducció plena de fórmules d’ús de les noves 
comunicacions com les ja esmentades (participació 
ciutadana, viver de iniciatives, etc.), que moltes vegades 
eren prematures en la primera etapa 
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• Intensificació del esforç per ajudar a col·lectius més 
amenaçats d’exclusió 

 

 

La implantació de Centres Públics Internet a tot el 
territori 

El arribar al punt en que una proporció important de la població 
utilitzi eficientment les noves comunicacions és una condició 
indispensable per tal de que el nostre país assoleixi una posició 
d’avantguarda en l’economia i la cultura del segle XXI. 

Ja hem vist que el punt del que partim és força bo12, però el camí 
que tenim per davant és encara molt llarg. 

Els Centres Públics Internet apareixen com un dels elements 
estratègics que, si s’arriben a implantar aviat a tot el territori, poden 
accelerar d’una manera molt considerable l’adaptació de la població 
catalana a les noves circumstàncies emergents. 

Com ja he senyalat a un altre lloc, les administracions municipals, 
que són les que estan més a prop de la població, són el canal ideal per 
proporcionar estímuls i oportunitats als ciutadans en el camp que ens 
ocupa. 

Existeix ja una tradició d’activitat municipal adreçada a estimular 
la vida econòmica, com en el seu moment van ser els polígons 
industrials.  L’activitat industrial necessitava terrenys, infrastructures, 
bons accessos, serveis suficients de subministrament d’energia, aigua, 
desguàs, etc. 

L’economia dels propers anys, que estarà estretament relacionada 
amb les noves comunicacions, també té condicions prèvies i una de les 
més importants és tenir una població entrenada, amb en un marc 
cultural expandit que proporcioni una gran amplitud de mires, oberta a 
Europa i al món.  

La gent entrenada són el “polígons” del futur.  

La nova activitat econòmica necessitarà assentar-se en llocs a on hi 
hagi gent d’aquesta i els agents econòmics ho tindran en compte a 
l’hora de decidir a on fer les seves inversions. 

                                                           
12 Veure annexes 
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El Centres Públics Internet són un instrument per a la creació 
d’aquesta “infrastructura” humana i poden funcionar alhora com focus 
de dinamització econòmica i cultural. 

L’enderrocament de l ’obstacle pr incipal 

Tanmateix, per assolir plenament la seva funció és necessari 
enderrocar una barrera que està relacionada amb el valor que 
usualment es dona a la creació de bens immaterials. 

En la nostra cultura existeix encara una forta predisposició a 
considerar que la generació de bens immaterials es pot assolir amb un 
mínim de recursos, a diferència del que passa amb les inversions en 
bens materials  

Seguint amb l’exemple dels polígons industrials, tothom està 
d’acord amb que si un ajuntament en vol crear un, ha de pensar en 
inversions importants, de varis centenars o milers de milions de 
pessetes. Els equips de govern dels ajuntaments poden considerar 
sense problemes inversions importants quan es tracta de fer coses que 
es poden veure i tocar, com són ponts, vials o grans obres de 
infrastructura. I els veïns també ho entendran perquè es tracta 
d’inversions visibles. 

En canvi, en el cas d’inversions molt més immaterials, com ara per 
exemple un Centre Públic Internet, a molts els pot semblar que una 
inversió insignificant de, per exemple 10 milions de pessetes, és més 
que suficient o fins i tot excessiva. 

Però el cas és que la nova economia estarà fonamentalment basada 
sobre bases immaterials. Si existeix una barrera mental que impedeixi 
fer les inversions necessàries en aquest camp, a les hores el país 
quedarà endarrerit respecte dels que tinguin una visió més realista i 
més pràctica sobre aquesta qüestió.  

Totes aquestes consideracions porten a creure que un canvi de 
mentalitat sobre el valor de les inversions immaterials és un assumpte 
de la màxima importància, perquè si no es produís, hipotecaria 
greument el nostre futur. 

Com no podia ser d’una altre manera, aquestes barreres mentals 
impregnen també l’ordenament jurídic. Com remarco més endavant13, 
existeix la necessitat de modificar certs aspectes dels marcs jurídics i 
les pràctiques que hi estan associades. Això és especialment important 
en alguns punts clau com per exemple en la qüestió de poder 
comptabilitzar el cost de la creació de bens immaterials com a 

                                                           
13 Veure Intangibles amortitzables, pàgina 113 



El concepte de Centre Públic Internet  49 

inversions amortitzables, en comptes de tenir de fer-ho com a 
despeses corrents. 

Deia més a munt que el marc municipal és la plataforma ideal per 
ajudar a la població a fer la transició, però és igualment cert que per 
poder portar a terme aquesta funció calen certes modificacions de la 
carcassa jurídica que conforma l’activitat dels ajuntaments. En aquest 
punt es necessita molta més flexibilitat d’acció i la modernització dels 
dispositius de control. 

Donada la lentitud en que el procés de ductilització jurídica i 
cultural de la institució municipal es pot produir, pot ser la solució és 
que els ajuntaments creïn fundacions a traves de les quals es porti a 
terme la gestió dels Centres Públics Internet. Aquesta és la fórmula 
que pensem utilitzar a Santa Cristina d’Aro i també la que 
l’ajuntament de Callús ha considerat com la més adient.  

El que desitjo deixar clar aquí és que es necessita modificar tot allò 
que asfixia la producció d’immaterials o dificulta la seva floració. Lo 
fonamental es disposar de fórmules organitzacionals que permetin 
alliberar la creació de recursos immaterials. 

En cap camp de la producció d’immaterials aquesta exigència és 
més punyent que en el camp de la creació d’una “infrastructura” 
humana potent. Aquesta “infrastructura” no es pot veure ni tocar però 
apareix clarament com una condició prèvia indispensable per entrar 
amb força en l’economia del segle XXI. 

La generació de valor a traves dels Centres 
Públics Internet 

Sense excepció, tots els anàlisis que es fan sobre la societat de la 
comunicació coincideixen en el fet que hi ha un trànsit que va des de 
l’economia actual a una economia nova que funciona sobre principis 
diferents.  

La qüestió clau, en aquest assumpte, no és tant si cal o no cal 
iniciar aviat aquesta transició. La veritable qüestió clau és la velocitat 
a la que cada societat farà la seva transició. 

La meva convicció personal és que aquesta transició no és 
únicament una qüestió de fer les inversions encertades, en el moment 
oportú. Tampoc ho és que la gent adopti nous hàbits en el manejament 
de la tecnologia. És, sobre tot, arribar a tenir una població capaç de 
tenir un comportament econòmic i cultural vigorós en el món de les 
noves comunicacions. 
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El Centres Públics Internet han d’esdevenir l’instrument per arribar 
a tenir aquesta mena de població. Aquest Centres són en realitat, llocs 
de formació tecnològica permanent que es posen d’una manera activa 
al servei de tota la població. 

El més important de tot és que una bona xarxa de Centres Públics 
Internet a tot el territori pot abreujar considerablement el temps de la 
transició de la societat catalana. 

Aspectes econòmics de la transició 

No més que aquesta xarxa pugues accelerar en un 20% o un 30 %  
la transició, s’hauria generat un valor econòmic incalculable. 
Personalment espero que fos possible accelerar-la en més d’un 50 % i 
confio en poder provar-ho, en comparar d’aquí a un o dos anys els 
progressos assolits a Santa Cristina d’Aro en front a altres municipis 
que encara no hagin adoptat cap fórmula d’ajuda activa. 

Sigui d’una manera o de l’altre, l’acceleració de la transició 
apareix com una de les principals fons de generació de valor durant els 
propers anys. Constitueix la iniciativa més important de totes quantes 
el nostre país es pot proposar per arribar a ser un lloc d’atracció de 
nova activitat econòmica i ser alhora un focus d’irradiació de riquesa, 
benestar i nova cultura. 

La xarxa de Centres Públics Internet és en realitat un potent 
dispositiu de modernització econòmica a gran escala destinat a 
catalitzar la transició al nostre país i proporcionar una població 
capacitada per actuar en l’economia del segle XXI amb competència i 
energia. 

Vull remarcar lo de l’energia perquè l’esforç que la gent haurà de 
desplegar serà molt considerable. Primer per adquirir les actituds i 
habilitats necessàries per actuar en l’àmbit de la civilització emergent. 
I tot seguit, per assimilar àgilment les allaus de novetat que es 
produiran a tots els camps. 

La transició, per tant, serà abans que una altre cosa, un repte per la 
vitalitat de la gent i el seu vigor mental i emocional. I un repte també 
per escapar de certes rutines que dificulten la transició i per 
desenvolupar la destresa emocional necessària per tal d’afrontar amb 
èxit dosis molt altes de novetat. 

La funció dels Centres Públics Internet sobre la 
capacitat de canvi de la població 

Una acció a gran escala sobre la població a traves la xarxa de 
formació permanent constituïda per una constel·lació de Centres 
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Internet posarà a una proporció creixent de la població de totes les 
edats en procés d’aprenentatge indefinit i en camí cap a l’adopció de 
nous hàbits i noves visions de la realitat.  

Lògicament, s’ha d’esperar que aquest fet tingui efectes econòmics 
i culturals, però s’ha d’esperar també un altre impacte més profund i 
encara més important. Em refereixo al fet que molts adults i persones 
grans, es veuran embarcats en activitats de formació permanent a una 
escala i amb una intensitat que mai s’havia vist en el passat.  

¿Quins efectes es poden esperar d’aquest fet inèdit? 

D’acord amb els treballs de la Dra. Le Poncin_Lafitte14, sabem que 
l’exercici cerebral en edat avançada no únicament millora el 
rendiment intel·lectual sinó que , a més, produeix sovint una millora 
de l’estat general de l’organisme. La Dra. Le Poncin ha demostrat que 
l’exercici mental estimula la producció i el funcionament dels 
neurotransmissors. Aquesta millora afecta les funcions cognitives però 
també moltes altres funcions cerebrals de regulació, i per tant, moltes 
funcions de regulació orgànica resulten millorades. 

Des d’aquest punt de vista, una xarxa de Centres Públics Internet 
capaç de mantenir l’interès d’una proporció gran d’adults i persones 
grans, ha de produir quelcom més que una ajuda per introduir-se en el 
món de les noves comunicacions.  

Aquesta xarxa pot desvetllar processos continuats d’aprenentatge 
entre extensos segments de població que, d’una altre manera no els 
realitzaria. 

Per tant, en parlar d’engegar una formació continuada amplia, 
estem parlant de quelcom més que de millorar la productivitat, 
modernitzat l’activitat econòmica i facilitar certs canvis culturals. 

Si la Dra. Le Poncin té raó, i sembla que la té tota, l’engegada i el 
manteniment continuat de processos d’aprenentatge entre sectors 
amplis de la població adulta i entre les persones grans ha de tenir 
també efectes sanitaris inequívocs. Fins i tot podria contribuir a la 
llarga a disminuir la despesa sanitària.  

Una millor eficiència general a nivell dels neurotransmissors vol 
dir també una altre cosa. Vol dir una millora de la capacitat de canvi 
de la població, és a dir, la potenciació de a) la capacitat per fer front a 
dosis altes de novetat i b) l’aptitud per assimilar-les d’una manera 
profitosa. 

                                                           
14 Hopital Bicentre, Paris  
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Aquest guany és d’una importància estratègica extrema perquè la 
capacitat de canvi de les poblacions serà a partir de 2010 una de les 
principals fons de riquesa entre els països que hagin entrat en la 
societat de la comunicació. 

Sobre el model de Centre Internet 

En parlar del Centre Públic Internet de Santa Cristina d’Aro, a 
vegades se’n parla com a model. 

Jo no tinc personalment res en contra dels models, però crec que a 
cada situació li correspon un model determinat i que no tots els 
municipis tenen les mateixes característiques, ni els mateixos 
propòsits . Es per això que em sento escèptic amb la idea del model 
únic. 

Altres cosa diferent és que qui tingui experiències realitzades que 
puguin interessar a altres, els comparteixin amb la finalitat d’ajudar-se 
recíprocament. 

Si bé no és tant important definir un model de Centre Internet en 
particular si que ho és en canvi definir un model de xarxa de Centres 
Públics Internet i dona la impressió que aquesta és una tasca d’una 
importància extrema que hauria de ser engegada immediatament. 

Cap a un model de xarxa de Centres Públics 
Internet 

En un model de xarxa de Centres Públics Internet hi ha varis camps 
que en ser desenvolupats poden aportar benefici per a molts.  

Un d’ells rau en la possibilitat d’establir convenis de col·laboració 
entre varis municipis. Aquests convenis tindrien per objecte el 
desenvolupament conjunt d’eines, protocols i procediments. 

Nosaltres a Santa Cristina d’Aro ens ho hem tingut de fer tot i 
tenim projectes que si els volem tirar en davant també ho hauríem de 
fer sols. Per exemple una bona interfície entre l’usuari i la base de 
dades del Centre podria ser desenvolupada conjuntament entre varis 
municipis en comptes de que cada qual faci la seva.  

L’entrenament dels tutors dels Centres és un altre bon exemple de 
col·laboració possible entre municipis.  

Hi ha molts altres terrenys en els que l’esforç mancomunat estaria 
indicat, com ara per exemple, el seguiment sistemàtic dels progressos 
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assolits per la població a diferents indrets del país durant la transició i 
la comparació de fórmules i resultats. 

A part dels convenis de col·laboració, l’idea de model de xarxa de 
Centres Públics Internet suggereix també la possibilitat de veure 
l’ajuda activa a la població no únicament des d’una perspectiva local 
sinó també amb visió de país. 

És segur que des d’una perspectiva més global, es poden fer 
visibles altres sinergies en l’àmbit de l’ajuda activa a la població. 
Nosaltres tenim algunes idees interessants sobre aquest punt i ens 
proposem formular propostes concretes des de la Fundació Sta. 
Cristina segle XXI.  
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El projecte Santa 
Cristina segle XXI 

Característiques generals del projecte 

 

 

Objectiu 

El objectiu principal del projecte és realitzar contribucions que 
facilitin la transició cap a la societat de la comunicació, tenint en 
compte les consideracions presentades en les pàgines anteriors. 

 

 

A qui s’adreça 

El projecte s’adreça en primer lloc als veïns de Santa Cristina 
d’Aro i a les persones que tenen la seva segona residència a dins del 
terme municipal. 

Addicionalment, s’adreça també a persones que viuen a les rodalies 
de la vila i que poden utilitzar algun dels serveis que existeixen a 
l’entorn del projecte. 

Finalment i, d’una manera més indirecta els serveis relacionats 
amb el projecte poden també adreçar-se a persones i organitzacions 
d’altres llocs que puguin tenir algun interès en els serveis 
desenvolupats pel projecte. 
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Línies d’acció 

El projecte Santa Cristina segle XXI desenvolupa les següents 
línies d’acció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE 
Santa Cristina segle XXI 

 
Centre Públic 

Internet 

 
Web  

municipal 

Fundació 
Santa Cristina 

segle XXI 

Recerca sobre la 
introducció de les 

noves comunicacions 
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El Centre Públic 
Internet de Santa 
Cristina d’Aro 

El Centre Públic Internet és una iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i “la Caixa” que ha estat 
constituït en virtut d’un conveni signat per ambdues institucions. 

Història de la constitució del Centre 

L’antecedent més remot del projecte es remunta al estiu de 1996. 
Va ser a les hores que vaig tenir unes primeres converses amb la Pilar 
Blasco, alcaldessa de Santa Cristina d’Aro, sobre la possibilitat de 
crear un centre de recerca i serveis relacionat amb les noves 
comunicacions a Santa Cristina d’Aro. 

Un any més tard, durant l’estiu de 1997 i amb ocasió de la visita 
que Joan Antoni Samaranch va fer al Centre de Lectura de “la Caixa” 
de Santa Cristina d’Aro, la Pilar Blasco li va suggerir la possibilitat de 
transformar la sala de lectura en una sala d’ordinadors amb connexió a 
Internet. A en Joan Antoni Samaranch li va agradar de seguida aquesta 
possibilitat i va acceptar immediatament la idea de convertir la sala de 
lectura en una sala de Internet. 

Recordo que la Pilar Blasco em va telefonar aquell mateix vespre i 
vàrem posar fil a l’agulla des d’aquell mateix moment. 

A partir del 20 d’agost de 1997 em vaig posar a treballar en el 
projecte. Calia pensar-ho tot, des de les qüestions més trivials fins als 
problemes més complexes de plantejament i estratègia. En aquell 
moment no existia cap experiència prèvia que ens pogués servir de 
model del que volíem fer i, en conseqüència, es tenia que dissenyar tot 
de dalt a baix. 
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Calia fer també una exploració aprofundida de la realitat de 
Internet que existia en aquell moment. Jo era usuari de Internet des de 
primer moment i portava més de 10 anys utilitzant les BBS i els 
conferenciadors electrònics que existien abans. Tant mateix, la 
construcció d’una visió de conjunt va requerir moltes hores de 
navegació durant els darrers mesos de 1997. 

Abans d’acabar aquell any, vàrem fer una primera presentació del 
projecte i finalment el Centre Públic Internet es va inaugurar el dia 14 
de febrer de 1998. 

Inicialment, l’equipament era molt modest. Teníem no més quatre 
ordinadors i vàrem engegar contant amb un equip humà molt reduït. 
Aquest equip estava format per  

• en Pere Gentzen, que s’encarregaria de l’atenció al públic,  

• en Carles Torrent, que s’havia de fer càrrec de donar 
assistència tècnica, la formació d’en Pere Gentzen, la creació 
d’una interfície d’usuari connectada a la base de dades del 
Centre i el desenvolupament de la Web municipal i  

• jo mateix que tenia de coordinar el projecte. 

Tant mateix, per causa d’una sèrie de circumstàncies inesperades, a 
l’hora de la veritat l’equip es va reduir encara més i vàrem quedar sols 
en Pere Gentzen i jo. En aquestes circumstàncies vaig haver d’assumir 
tota la feina de desenvolupar la Web, portar el pes del treball 
informàtic, implementar la base de dades del centre i assumir la feina 
de la formació, les relacions amb la comunitat, la promoció dels centre 
i una inacabable llista de coses menors de tot tipus. 

Durant la Setmana Santa de 1998 ens va visitar per sorpresa en 
Joan Antoni Samaranch. De resultes d’aquella visita, “la Caixa” ens 
va proporcionar quatre ordinadors més i un scaner i va millorar les 
instal·lacions del Centre. Aquesta ampliació es va inaugurar a mitjans 
d’Agost de 1998. 

Durant la primavera de 1998 la idea de crear la Fundació Santa 
Cristina segle XXI va començar a prendre cos i es va firmar també un 
conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per portar a 
terme la recerca sociològica de la que també es dona una referència en 
aquest informe. 

Durant la primavera del 97 vàrem gaudir d’algunes aportacions de 
treball per part dels col·laboradors del Centre. La més important de 
totes fou la realitzada per Gemma Sallarés que va preparar els 
continguts de la informació turística de Santa Cristina i Jaume Bas que 
va li va donar forma en arxius htm per tal de publicar-la a la Web 
municipal. 
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Durant el darrer trimestre del 98 es va iniciar la realització de 
cursets amb la intervenció de Francesc Sanchez Tejero i Joan Vidal 
Concepción. 

 

Objectiu del Centre 

Com ja ha quedat dit, l’objecte principal del Centre en la seva 
primera etapa de funcionament és posar a disposició de la gent 
ocasions i recursos que els permetin familiaritzar-se amb l’ús dels 
ordinadors i d’ Internet. 

Equipament del Centre Públic Internet de Santa 
Cristina d’Aro. 

Actualment, i des d’agost de 1998 el Centre està equipat amb 8 
ordinadors de sobretaula, 7 dels quals estan a disposició del públic i 1 
queda reservat per feines d’administració. Disposem també d’un 
ordinador portàtil que és el que jo utilitzo habitualment. Si establíssim 
una relació amb el total dels veïns censats15, hauríem de dir que hi ha 
un ordinador públic amb connexió a Internet per cada 400 habitants, 
aproximadament. 

Els ordinadors estan connectats en xarxa i disposen de 
l’equipament multimèdia més usual en aquest moment a més de 8 
vídeo cameres per fer vídeo conferencia. 

La connexió a Internet es fa per medi d’Infovía (darrerament 
Infovía Plus) amb modems de 33.600 Kb a traves de 8 línies 
telefòniques normal. Es disposa també d’un scaner,  una impressora i 
una camera digital. 

Durant tot 1998 s’ha fet servir el Windows’95 com a sistema 
operatiu. 

Horaris 

El Centre està obert des de les 17:00 h. fins a les 21:00 h. tots els 
dies de la setmana, inclosos el dissabte i el diumenge. El dilluns 
romana tancat per descans setmanal. 

                                                           
15 2.749 habitants  
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Durant els mesos d’estiu el Centre està també obert els matins de 
10:00 h. a 13:00 h. 

Organització de l’atenció al públic 

Actualment no hi ha cap restricció en l’admissió de públic, però 
durant els primers 5 mesos les persones menors de 16 tenien de venir 
acompanyades d’una persona més gran. 

Quan és necessari per causa d’una gran afluència de públic, es 
poden reserven hores amb antelació.  

Els usuaris estan donats d’alta en la base de dades del Centre16 i es 
registren les sessions de cada usuari quan es produeixen. 

En general totes les interaccions amb els usuaris i amb la resta de 
persones i organitzacions que estan en contacte amb el Centre queden 
recollides a la base de dades i aquest fons d’informació s’ha de 
considerar com un dels eixos fonamentals per l’atenció al públic i per 
l’establiment de les relacions del Centre amb l’exterior. Tanmateix, la 
creació d’aquesta base de dades ha estat molt accidentada. 

Els problemes amb la base de dades del Centre 

Inicialment estava dissenyada la creació d’una interfície que 
permetés el registre automàtic de les sessions a traves de la xarxa  
local. Amb aquell disseny projectat no s’hauria pogut iniciar cap 
sessió a cap ordinador sense que abans quedés registrada. 
Malauradament aquella aplicació no es va poder tirar endavant tal com 
estava previst i es va tenir de dissenyar i escriure una altre aplicació, 
que és la que finalment gestiona la base de dades i de control d’ús.  

Aquest és el motiu pel qual no tenim registres de les primeres 
setmanes de funcionament del Centre. La primera sessió registrada 
data del 14 de març (un mes més tard d’obrir al públic), però no tenim 
la certesa plena de que les sessions de març i abril del 98 quedessin 
totes registrades correctament. El motiu és que aquelles setmanes 
corresponen a la redacció i posta en marxa de l’aplicació alternativa. 
A partir del moment en que vaig considerar que havia fallat 
definitivament el lliurament de la base de dades inicialment 
projectada, vaig començar personalment a desenvolupar una altre a 
tota velocitat. 

                                                           
16 veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Es pot considerar que les dades són consistents a partir de maig, 
quan el nucli del programa ja estava totalment depurat i posat a punt. 

 

Tanmateix no tots els problemes s’havien acabat. El nou programa 
està escrit en DOS i em mancava experiència de programar en xarxa, i 
en entorn de Windows’95, de manera que per donar d’alta una sessió 
cal fer-ho manualment des de l’ordinador d’administració. Aquesta 
manca d’automatisme ha estat la raó per la qual algunes sessions 
gratuïtes no han quedat registrades, especialment durant els mesos de 
octubre i novembre quan hi va haver una gran afluència de 
participants en el concurs de pàgines Web que desbordaren la 
capacitat d’acollida del Centre.  

Condicions d’ús de les instal·lacions del Centre 

Al costat de cada ordinador hi ha un recordatori de les condicions 
d’ús dels ordinadors del Centre. Aquest text queda inclòs en els 
annexes. 

La f igura del col· laborador 

La idea de crear la figura del col·laborador del Centre responia a 
vàries necessitats. D’un costat a la escassesa de recursos humans que 
era enorme en funció de la quantitat línies d’acció que desitjàvem tirar 
en davant. D’un altre costat, perquè volíem posar a disposició de tots 
els que hi estiguessin interessats tant el espai de la Web com les 
instal·lacions del Centre. 

La figura del col·laborador es va definir com la d’una persona que 
aporta els seus coneixements i habilitats així com part del seu temps 
bé en benefici del Centre, bé en benefici d’altres usuaris del Centre. 

Règim de col· laboració 

Com a compensació per a les aportacions dels col·laboradors el 
Centre reconeix uns crèdits que es computen d’acord amb el règim de 
col·laboració17.  

La base de dades del Centre permet de gestionar les aportacions de 
col·laboració i pot generar mensualment l’estat dels crèdits 
reconeguts. 

                                                           
17 veure annexes 
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Àmbits de col· laboració 

Inicialment els àmbits de col·laboració que es van preveure eren els 
següents: 

• moderadors de chats  

• administradors i comentaristes de links 

• constructors de móns en 3 dimensions 

• autors de htm i grafisme 

• coordinadors d’activitat 

Comentari  general sobre els funcionament de les 
col· laboracions  

Les aportacions dels col·laboradors ens han ajudat bàsicament a fer 
pàgines de la Web municipal. En alguns casos, com són la part 
d’informació turística, i algunes webs personals i d’empreses l’ajuda 
dels col·laboradors ha estat molt valuosa. Prop d’un 20 % del 
contingut total de la Web municipal ha estat desenvolupat per 
col·laboradors. 

Tanmateix, el règim de col·laboració ha ensopegat amb la dificultat 
de compensar les feines aportades. En vàries ocasions, s’havien 
començat projectes que quedaren en suspens degut a que els 
col·laboradors que hi estaven treballant ho deixaren a mig fer per 
causa d’haver trobat una feina retribuïda sovint fora de Santa Cristina 
d’Aro. 

 

El règim de col·laboració ha facilitat també la selecció de 
professors que intervenen en el programa de cursets del Centre. 

A part de les persones que han volgut ser col·laboradores 
voluntàries del Centre, hem tingut també varis objectors de 
consciència durant 1998. A efectes estadístics els hem considerat com 
col·laboradors encara que la seva presència al Centre no era en realitat 
voluntària. 

Entre els objectors hi ha hagut de tot. Des de persones molt 
responsables que ens han ajudat molt, fins a altres que han fet 
únicament el més imprescindible o menys encara. 

Respecte del total d’usuaris del Centre, els col·laboradors 
representen el 6,5 %, tal com es reflexa en el Gràfic 5. 
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Gràfic 5/Usuaris del centre que són col·laboradors i usuaris 
normals 

 

 nombre 

Usuaris normals  429 

Col·laboradors 28 

 457 

 

 

Per tal de treure més partit al treball voluntari hagués calgut 
disposar de més temps per coordinar-lo. L’animació d’un grup de 
treball voluntari requereix esmerçar molta dedicació molta i energia i 
fer-ho, a més, d’una manera molt continuada. D’un altre costat si 
haguéssim estat en mesura d’oferir més perspectives de feina a curt 
termini, hauríem tingut també millors resultats. 

L’escassesa de recursos humans per l’animació del grup, de 
mitjans per adquirir software i la falta de perspectives de feina futura 
per oferir als col·laboradors són circumstàncies que han esmorteït 
sovint les seves contribucions. 

En qualsevol cas s’ha de remarcar l’entusiasme i la dedicació que 
molts d’ells han aportat. 

 

 

 

Cursets 

Després de l’estiu, i quan ja disposàvem de 8 ordinadors i d’unes 
instal·lacions més adients, vam estar en condicions d’organitzar els 
primers cursets. 

La fórmula adoptada ha consistit en programes de curta durada (sis 
hores de classe més sis hores de pràctiques) repartides en sis sessions 
de dos hores cada una. 

Tots els cursets realitzats en 1998 han estat de Introducció a 
Windows’95 i a Internet. 
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La dificultat principal que hem trobat en matèria de cursets ha estat 
relacionada amb el fet que els grups de participants no eren sempre 
totalment homogenis. No sempre els participants tenien el mateix 
nivell de partida i quan passava això era difícil de presentar la matèria 
d’acord amb les necessitats de cada ú.  

Queda per dir finalment que els cursets han tingut molt bona 
acollida entre la població. 

Entre novembre i desembre, que es quan es van començar a oferir 
cursets, s’han inscrit un total de 41 persones i d’acord amb el detall 
següent: 

 

 

 

Taula 1/Cursets realitzats durant 1998 

  Inici Nombre 
d’inscrits  

 

1 Introducció a WINDOWS 
95 (Policia local) 

6-11-98 6 Joan Vidal 

2 Introducció a WINDOWS 
95 

13-11-98 8  Joan Vidal 

3 Introducció a WINDOWS 
95 

14-11-98 6  Joan Vidal 

4 Introducció a Internet 13-11-98 6 Joan Vidal 
5 Introducció a Internet 5-12-98 8 Joan Vidal 
6 Introducció a Windows i 

a Internet 
13-11-98 7 Francesc 

S’anshez 
TOTAL D’INSCRITS 41  

 

Aula Internet 

Actualment estem treballant per trobar fórmules alternatives o 
complementàries als cursets i esperem haver fer alguns progressos 
durant 1999 sobre aquest punt. 

Una fórmula interessant és el que hem anomenat Aula Internet18 
que consisteix bàsicament en l’establiment d’una xarxa d’ajuda 
recíproca entre usuaris.  

El cor de l’Aula Internet rau a la base de dades allà a on ha d’estar 
disponibles tota la informació necessària per tal de posar en contacte 

                                                           
18 Veure Annex sobre l’aula , pàgina 120 
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de diferents maneres als participants. A finals del 98 teníem a mig 
redactar els procediments del programa que ho ha de gestionar. 

Concurs de pàgines Web 

A partir d’un suggeriment de Joan Antoni Samaranch, a finals 
d’agost vàrem convocar un concurs de pàgines Web entre els nens i 
joves de Santa Cristina d’Aro. 

El concurs ha estat adreçat a tots els nens i joves de Santa Cristina 
d’Aro d’entre 8 i 16 anys, en dos categories (de 8 a 11 anys i de 12 a 
16 anys). Per cada una d’aquestes categories hi ha tres premis: 

PRIMER PREMI  Un ordinador multimèdia 

SEGON PREMI  Un vídeo 

TERCER PREMI  Una consola de vídeo jocs  

Els premis estan dotats per “la Caixa”, que intervé com a 
patrocinadora del concurs. 

A part d’aquest premis hi ha hagut també premis honorífics (a la 
pàgina més original, a la millor realització tècnica, etc.) 

Les bases del concurs19 es varen publicar el 20 d’agost de 1998 i a 
partir d’aquell moment es varen inscriure 86 persones.  

De tots els inscrits, 63 participants varen acabar la feina dins del 
termini i segons el detall següent: 

 

 

Gràfic 6/Participants que han presentat el treball dins de 
termini. 

 

 Categoria 
de 

8 a 11 anys  

Categoria de 
12 a 16 anys  

Total 

veïns 43 12 55 
No veïns 1 7 8 
Total 63 47 63 

 

 

                                                           
19 veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

pàgina ¡Error! Marcador no definido. 
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A part dels veïns vàrem obrir també el concurs a nens i joves de 
fora de Santa Cristina, encara que aquests últimes únicament podien 
optar als premis honorífics. 

A cada inscrit en el concurs se li va oferir la possibilitat de venir al 
Centre a aprendre a fer la seva pàgina Web d’una manera gratuïta i 
fins a un total de 24 hores de sessions. La major part dels inscrits 
varen fer ús d’aquesta possibilitat, el que va col·lapsar el Centre 
especialment durant el mes de novembre.  

L’anunci del concurs es va fer per varis mitjans: publicació a la 
Web municipal, cartes a totes les famílies de la vila amb fills d’entre 8 
i 16 anys i també vàrem visitar l’escola des d’ on ens van venir molts 
participants. 

Inicialment volíem fer una gestió amb l’escola de Castell d’Aro, a 
on hi van a estudiar molts dels veïns de Santa Cristina en edats entre 
12 i 16 anys, però vàrem desistir en vista de l’elevat nombre de 
participants que ja desbordaven la capacitat d’acollida del Centre. 

Totes les pàgines presentades dins de termini han quedat 
publicades a la Web municipal20. 

Accions de promoció del Centre i establiment de 
llaços amb la comunitat 

Un Centre Públic Internet és un lloc públic nou que ofereix una 
forma nova de comunicació basada en uns procediments i 
coneixements que també són nous. Es tracta, per tant d’una cosa poc 
familiar per a la major part de la població. 

Això fa que la feina de promoció del Centre sigui una de les 
tasques més importants de totes. Durant una primera etapa de 
funcionament, fonamentalment els dos o tres primers anys, s’ha de 
dedicar una part important de l’esforç a donar a conèixer l’existència 
del Centre per arribar a que es consideri com un servei públic 
important per a la població. 

Després dels primers mesos de funcionament, ens hem adonat que 
les feines de promoció són molt més importants del que havíem pensat 
inicialment, tot i que des del començament havien previst de dedicar 
força atenció sobre aquest punt. 

Els mitjans de promoció que hem fet servir durant 1998 són les 
següents: 

                                                           
20 http://www.santacristina.net 
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Mailings  

En diferents ocasions hem tramés cartes a la 
població de Santa Cristina per donar coneixement 
de les diferents convocatòries que hem fet. Per 
exemple:  

• tramesa per anunciar la primera sessió 
informativa sobre la constitució del Centre. 
(novembre de 1997) 

• tramesa per anunciar la inauguració del dia 14 
de febrer de 1998 

• tramesa per anunciar la inauguració de 
l’ampliació del Centre del 14 d’agost 

• tramesa a totes les famílies amb fills entre 8 i 
16 anys per comunicar la convocatòria del 
concurs de pàgines Web (setembre de 1998) 

• tramesa a totes les famílies de la població per 
anunciar l’inici dels cursets (octubre de 1998) 

• tramesa als membres de l’associació de 
comerciants per anunciar la sessió de 
demostració de comerç electrònic (novembre 
de 1998) 

• tramesa per anunciar l’ajornament del 
lliurament dels premis del concurs de pàgines 
Web. (desembre de 1998) 

 

En total s’han tramés quelcom més de 3.250 cartes. 

Cartel ls 

Coincidint amb les diferents convocatòries i 
anuncis hem emprat també petits cartells que s’han 
distribuït entre els principals comerços de la vila tot al 
llarg de l’any. 

En conjunt s’han distribuït més de 100 cartells. 

Altres mit jans de di fusió 

A més dels esmentats, hem fet també difusió de l’existència del 
Centre per medi de Radio Santa Cristina i a traves de les associacions 
locals (associació de comerciants, casal de dones, escola pública, etc.) 
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Demostracions de Internet 

Les demostracions són actes públics que tenen la finalitat de donar 
a conèixer Internet a la població. Generalment solen durar d’una hora i 
mitja a dos hores i poden referir-se a temes generals o be a temes 
monogràfics. 

Inicialment estava previst fer les demostracions a la Sala 
d’Exposicions de la Caixa, que està al costat del Centre i que te un 
equipament de projecció de vídeo sobre una pantalla mural. Aquesta 
sala reuneix unes condicions ideals per fer demostracions de Internet 
per a grups de fins a 50 o 60 persones. Malauradament, l’equipament 
actual és insuficient si es vol projectar una sortida d’ordinador amb 
pàgines de Internet (que solen tenir lletra molt petita).  

En no haver estat possible la modernització de l’equip de 
projecció, les demostracions s’han tingut de fer amb els ordinadors del 
Centre, distribuint la sortida d’un d’ells per xarxa cap a la resta 
d’ordinadors utilitzant el Netmeeting. Aquesta combinació funciona 
però l’actualització de pantalles és una mica lenta i fa que les sessions 
no tinguin prou agilitat i es facin una mica tedioses.  

En aquestes condicions hem convocat únicament 4 sessions , tres 
de propòsit general i una monogràfica sobre botigues electròniques. 

L’assistència mitja a aquestes sessions ha estat de 5 o 6 persones. 
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La Web municipal 

La Web municipal es troba a http://www.santacristina.net i la seva 
adreça electrònica és santacristina@santacristina.net. 

Hi ha una versió complerta de la Web en català, una altre versió no 
complerta, ni plenament actualitzada en castellà i, finalment, una 
versió anglesa que està en curs de desenvolupament en aquest 
moment. 

Tenim un gran interès en tenir les tres versions plenament 
operacionals i especialment poder posar en servei la versió anglesa 
perquè la projecció internacional plena és gaire bé impensable sense 
utilitzar l’anglès. 

Objecte 

L’objecte de la Web municipal és disposar d’un lloc a Internet des 
del que poder establir un contacte amb la població i també un lligam 
entre la vila i la resta del món. 

Volum de la Web 

A finals de desembre del 1998 la Web tenia un volum de 61 MB 
amb un total de 9.002 arxius (entre pàgines, gràfics i altres objectes) 
repartits en 538 carpetes. Aquest volum demostra l’enorme esforç 
realitzat en el desenvolupament de la Web. 

Tanmateix, no totes aquestes pàgines estaven penjades a la Web 
perquè hi ha una sèrie de pàgines que estan en curs d’elaboració, com 
per exemple les versions anglesa i castellana. 

Desenvolupament de la Web 

En tenir pocs recursos humans, la Web ha tingut de créixer fent 
front a dificultats extremes de temps i moltes de les idees que volíem 
desenvolupar inicialment han estat assolides no més parcialment. Fins 
i tot, en alguns casos, no ens ha estat possible de tirar endavant 
algunes línies que havíem previst inicialment. S’ha de tenir present 
que la força de treball de que hem disposat durant 1998 ha estat de 
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quelcom més de mitja jornada per part d’en Pere Gentzen i d’una 
jornada sencera per la meva part, a més de les aportacions puntuals 
dels col·laboradors. En tenir d’atendre al públic i crear tots els 
recursos necessaris per funcionar i tirar endavant les diferents 
iniciatives realitzades durant l’any, ha quedat molt menys temps del 
que estava previst inicialment per desenvolupar la Web.  

De totes maneres considerem que aquestes dificultats són 
transitòries i per tant, s’ha de dir que no hem renunciat a tots el 
objectius incials i esperem poder portar-les a bon terme més endavant.  

Elements constitutius de la Web 

La Web municipal està estructurada en diferents apartats que són 
els que es mencionen a continuació. 

L’ajuntament  

Aquesta és la part de la Web que està destinada a l’establiment de 
relacions entre l’Ajuntament i la població de la vila. 

En aquest apartat s’hi troba la salutació de l’alcaldessa i també la 
bústia de l’alcaldia, la dels regidors i varis espais destinats a la 
participació ciutadana. 

En el decurs d’aquests primers mesos la participació ciutadana per 
medi de la Web ha estat nul·la. D’un costat el fet és que la proporció 
de la població que està en condicions d’utilitzar aquest canal no és 
encara molt gran. Però és que d’un altre costat, fins i tot aquells que 
sabien com fer-ho i, a més, desitjaven dir quelcom, tampoc s’han 
sentit predisposats a utilitzar aquest mitjà. 

Això posa de manifest allò que ja he remarcat a un altre lloc: la 
participació ciutadana per medi de les noves comunicacions no és 
únicament un problema de massa crítica d’usuaris d’Internet sinó 
també un problema d’hàbits de participació a traves de les noves 
comunicacions. 

L’esport  

En l’espai d’esport hi ha una extensa col·lecció de links sobre: 
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Taula 2/Espai de links dedicats a l’esport 

Actualitat Webs de noticies d’actualitat sobre l’esport 

Esport local Activitats esportives locals (futbito, golf, 
equitació, etc.) 

General Les Web més importants del món en matèria 
esportiva (la Web del COI, directoris esportius 
importants, Webs de seus olímpiques, el 
directori d’esports de la Generalitat de 
Catalunya, etc.) 

Federacions 
esportives  

Les Web de les federacions esportives 

Esport i salut Links interessants en matèria d’esports i salut 

 

A més d’aquests apartats n’hi ha d’altres sobre diferents esports en 
particular: atletisme, bàsquet, ciclisme, futbito, futbol, gimnàstica, 
golf, handbol, hípica, ioga, motor, muntanyisme, tenis i vela. 

A la web hi ha molts altres apartats sobre la gent i les empreses de 
Santa Cristina, el Centre Públic Internet, la oficina de turisme, la 
galeria d’art, etc.  

Activ i tat  de la Web 

Disposem d’estadístiques de l’activitat de la Web a partir del dia 
27 de març de 1998, és a dir, unes cinc setmanes més tard de la posta 
en marxa de la Web. Per tant no tenim una dada exacte del nombre de 
visites registrades des del començament fins el 31 de desembre de 
1998. Tanmateix podem estimar que s’han produït uns 5000 accessos 
durant 1998. 

La major part d’aquests accessos procedeixen de l’estat espanyol 
(70,93 %), i creguem que molts d’ells procedeixen de Catalunya. Això 
no és d’estranyar perquè actualment la Web està essencialment en 
català. 
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Gràfic 7/ Nombre setmanal d’accessos a la Web municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 7 conté la representació dels accessos registrats cada 
setmana durant 1998. Destaca d’una manera especial l’última setmana 
de maig quan vam incloure els links per accedir a les pàgines d’unes 
farmàcies americanes a on es podien comprar on line les famoses 
pastilles Viagra. 

 

 

 

Gràfic 8/Perfil dels accessos a la Web, segons l’hora, durant 
1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 8 dona el nombre mig d’accessos durant l’any. Les hores 
més concorregudes són entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre, és a 
dir, les hores en que el Centre Internet està obert al públic. Això 
tampoc és d’estranyar perquè els usuaris que es connecten a Internet 
des del Centre solen entrar a traves de la Web municipal. 
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Gràfic 9/ Els accessos segons el dia de la setmana 

 

dilluns 9.8 % 

dimarts 17.2 % 

dimecres 16.7 % 

dijous 14.7 % 

divendres  18.3 % 

dissabte 12.9 % 

 

 

El Gràfic 9 presenta la perspectiva dels accessos segons el dia de la 
setmana. El dia més baix de tots és el dilluns i això coincideix també 
amb el fet que aquest és el dia que el Centre tenca per descans 
setmanal. 

Tanmateix, el diumenge també te un nombre d’accessos 
comparable al del dilluns, encara que el Centre està obert. Aquest fet 
es pot interpretar, en part, per la relativament baixa afluència de públic 
els diumenges al Centre. 

 

Promoció de pàgina 

Tenim dissenyat un pla per la promoció intensiva de la Web 
municipal que únicament hem pogut complir en els aspectes més 
essencials (fonamentalment, l’alta en els buscadors principals). 

La promoció intensiva de pàgines Web és una tasca complexa en la 
que intervenen molts elements i que requereix una considerable 
quantitat de treball continuat. 

Tanmateix, per emprendre plenament aquesta tasca, és 
recomanable tenir abans una Web més ben acabada. Això significa 
polir els continguts actuals de la versió catalana i acabar les versions 
castellana i anglesa. Aquesta és una pre-condició important per poder 
obtenir plenament tot el benefici que es pot extreure d’una promoció 
seriosa de la Web. 

En qualsevol cas, considerem que una Web municipal potent i 
oberta al món requereix fer aquest esforç perquè pot esdevenir una 
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plataforma de projecció molt important que pot permetre el 
llançament de moltes iniciatives de gran potencial. 

Esperem que en el context de la Fundació Santa Cristina segle XXI 
disposarem de mitjans per assolir-ho. 
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Recerca sociològica 
sobre l’introducció de 
les noves 
comunicacions  

Propòsits 

L’objecte general d’aquesta recerca és mesurar l’eficàcia de les 
accions d’ajuda activa a la població, per facilitar la introducció a la 
societat de la informació i portades a cap a Santa Cristina d’Aro. 

La hipòtesi principal és que aquestes accions acceleraran d’una 
manera substancial el procés d’introducció de les noves 
comunicacions entre els  veïns de la vila. 

Per tant, aquesta recerca es situa en el context del disseny 
d’instruments per accelerar i facilitar la transició cap a la societat de la 
comunicació. 

Estratègia general de la recerca 

La recerca té dos fases.  

La primera és la que s’està portant a terme actualment i té com a 
finalitat la descripció de les formes d’ús de les diferents tecnologies de 
la comunicació entre els veïns. Aquesta primera fase ve a ser la 
“fotografia” inicial, que ha de servir més tard com element de 
contrast. 

En una segona fase (d’aquí a un o dos anys) preveiem poder 
realitzar una segona recollida de dades que descrigui: 
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• una altre mostra representativa de la població de Santa Cristina 
d’Aro, i  

• de una a tres mostres d’altres poblacions a on no s’hagi portat a 
terme cap intervenció d’ajuda activa a la població 

La verificació de la hipòtesi proposada, es basarà en la comparació 
de les mostres estudiades. 

Les dades recollides han de permetre de descriure les mostres en 
termes de nivell d’equipament domèstic, intensitat i qualitat de l’ús 
d’aquest equipament, velocitat del procés d’introducció a les noves 
comunicacions i detecció dels canvis culturals que acompanyen el 
procés. 

Plantejament general de la primera fase  

Mostra 

A partir del cens de la població (2.749 habitants) s’ha extret 
aleatòriament una mostra de 250 persones. Després d’excloure als 
menors de 12 anys, la dimensió de la mostra ha quedat reduïda a 222 
persones. 

Entrevistes  

Les entrevistes duren de 5 a 10 minuts, segons sigui l’equipament 
que hi ha a cada llar (ràdio, TV, ordinadors, etc.) i es fan per telèfon, 
quan la llar en té. En altre cas, es fan mitjançant la visita d’un 
entrevistador. 

Les enquestes realitzades per telèfon es porten a terme utilitzant un 
programa CATI (Computer  Assisted Telephone Interview), que 
selecciona automàticament les preguntes a realitzar, segons hagin estat 
les respostes anteriors i que, al mateix temps, guarda les respostes 
directament a la base de dades. 

Qüestionari 

El qüestionari recull informació sobre l’equipament, l’ús, les 
actituts i altres informacions pertinents21 

Els entrevistadors  

                                                           
21 Veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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En tenir molt poc recursos per finançar aquesta primera fase de la 
recerca, els entrevistadors, són objectors que fan la prestació social al 
Centre. Han rebut l’entrenament corresponent i val a dir que fan la 
seva feina magníficament. 

Calendari 

Les entrevistes han començat a primers de 1999 i ‘espera que la 
recollida de dades acabi abans de Setmana Santa. 

L’anàlisi de les respostes es produirà durant la primavera i esperem 
que a la tardor tindrem l’informe dels resultats. 
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Les dades sobre el 
funcionament del 
Centre durant 1998 

Els usuaris del Centre Públic Internet durant 1998 

El nombre total d’usuaris del Centre durant 1998 ha estat de 457 
persones. El 64,3 % d’aquests usuaris eren veïns de Santa Cristina 
d’Aro o bé residents amb segona residència dins del terme municipal. 

 

 

Gràfic 10/Usuaris del Centre Públic Internet (veïns i no veïns) 

 

 usuaris   

Veïns 294 64,3 % 

No veïns 163 35,7 % 

 457 100 % 

 

 

 

 

La major part de resta d’usuaris són persones que viuen en un radi 
de 10 Km al voltant de la vila. Durant l’estiu venen també al centre 
estiuejants principalment estrangers per veure el seu correu electrònic. 
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Sexe dels usuaris 

Per sexes, predominen els homes (57,3 %), però les diferències 
entre homes i dones no són massa importants. 

 

Gràfic 11/ Usuaris del Centre, per sexe 

 

 usuaris  % 

Dones 195 42,7  

Homes 262 57,3  

 457  

 

 

 

Grans tipus d’usuaris 

Hi ha dos grups relativament important d’usuaris del Centre. D’un 
costat els participants en el concurs de pàgines Web. De l’altre hi ha 
els col·laboradors del Centre. La composició dels usuaris és la que es 
reflexa a continuació. 

 

Gràfic 12/Composició dels usuaris 

 

 N  

Usuaris normals  358 78, 3 % 

Participants en el concurs 71 15,5 % 

Col·laboradors 28 6,1 % 

TOTAL 457 100 % 
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El participants en el Concurs de pàgines Web 

 

N 386 84,5 84,5 84,5 

S 71 15,5 15,5 100,0 

 

Prenent en compte únicament els participants en el concurs de 
pàgines Web, es veu que hi ha una proporció sensiblement més alta de 
nens. En el concurs van participar un total de 71 persones de les quals 
el 62 % eren del sexe masculí. 

Gràfic 13/Composició dels participants en el concurs segons el 
seu sexe 

 

 N % 

D 27 38,0 

H 44 62,0 

 

 

 

 

El col·laboradors del Centre 

El 6,1% de tots els usuaris del Centre han estat col·laboradors. En 
xifres absolutes han estat 28 persones. 

Pel que fa referència als col·laboradors del Centre, també hi ha una 
proporció més alta d’homes (71,4 %) que de dones (28,6 %). 

Gràfic 14/ Composició del grup de col·laboradors segons el seu 
sexe 

 

 N % 

D 8 28,6 

H 20 71,4 
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La major part dels col·laboradors tenen entre 20 i 40 anys i el grup 
més nombrós ha estat el dels que es troben entre 20 i 30 anys.  

 

Gràfic 15/Edat dels col·laboradors 
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Edat dels usuaris 

Per edats, el grup més nombrós d’usuaris està format per aquells 
que tenen de 16 a 30 anys. Pot ser s’hagués pogut esperar que els més 
joves haguessin estat el grup més nombrós, però això no ha estat així.  

El nombre d’usuaris d’entre 31 i 45 anys és similar al de menys de 
16 anys.  

Finalment, cal remarcar que els usuaris de més de 45 anys són, en 
termes relatius, el grup més petit. 

 

Gràfic 16/Distribució dels usuaris per edats (tots els usuaris) 

 

 Nº d’usuaris  

15 o menys 109 

de 16 a 30 194 

de 31 a 45 100 

de 46 a 65 32 

66 o més 22 

 457 

 

Tanmateix, com veurem més endavant, una cosa és els nombre 
d’usuaris i una altre diferent l’assiduïtat amb que aquests usuaris 
visiten el Centre. Els adults i la gent gran no han estat molts, però els 
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que han utilitzat el Centre, tendeixen a anar-hi més sovint que els més 
joves (veure  

 

 

 

Assiduïtat de les visites al Centre, pàgina 82). 

Pel que fa referència als més joves, s’ha de remarcar que en les 
dades que acabem de considerar estan inclosos tots aquells que van 
participar en el concurs de pàgines Web i que per tant, no són 
pròpiament usuaris del Centre, en el sentit estricte de que siguin 
persones que hagin vingut a fer sessions normals. 

Si excloguéssim a aquestes persones del recompte, el grup dels 
més joves resulta encara molt més reduït, tal com indica el Gràfic 17. 

La tònica de l’escassesa de usuaris de menys de 16 anys, s’ha 
reproduït tant bon punt s’ha esgotat el termini de presentació de 
treballs pel concurs, tal com s’ha fet palès durant el mes de gener de 
1999.  Per tant els perfil d’usuaris per edats sembla que s’acosta més a 
allò que expressa el Gràfic 17 que la situació que presenta el Gràfic 
16. 

Els motius de l’escassesa d’usuaris de menys de 16 anys poden ser 
varis. D’un costat, els cost de les sessions. Tot i que la navegació per 
Internet al Centre és molt barata, perquè té un preu polític, representa 
una despesa poc assequible per a famílies d’ingressos baixos. 

Una altre explicació possible pot ser que els nens i nenes solen anar 
molt carregats de deures escolars i d’activitats extra escolars. 

També pot ser degut a que no hi ha encara massa continguts per a 
infants a Internet, sobre tot en català o castellà. 

 

Gràfic 17/Usuaris del centre (exclosos els participants en el 
concurs de pàgines Web) 

 

 Nº d’usuaris  

15 o menys 40 

de 16 a 30 192 

de 31 a 45 100 

de 46 a 65 32 
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66 o més 22 

 

 

 

 

Assiduïtat de les visites al Centre 

Un aspecte interessant de l’ús del Centre es refereix al nombre de 
vegades que els usuaris l’han visitat. 

El més usual és que els usuaris hagin anat al Centre de 2 a 4 
vegades. El 38,5 % del usuaris es troben en aquesta situació. Els grup 
dels que hi han anat una sola vegada representa el 40 %, que és una 
xifra relativament important, encara que s’ha de tenir en compte que, 
en tractar-se d’una zona turística i de segona residència hi ha més 
passavolants del que seria normal en una població no turística. 

Hi ha un 14 % que hi ha anat de 5 a 9 cops i la resta, (10 o més 
vegades) representa en conjunt un 7,5 %. 

 

Gràfic 18/Assiduïtat dels usuaris 

 

 usuaris  % 

1 cop 183 40,0 

2 a 4 cops 176 38,5 

5 a 9 cops 64 14,0 

10 a 19 cops 26 5,7 

20 o més cops 8 1,8 

 457 100 

 

 

 

 

L’assiduïtat i  el fet de ser veí 
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Com era d’esperar, el fet d’haver anat una sola vegada al Centre, és 
més freqüent entre els no veïns (52,8% ) que entre els veïns (33 %).  

En la categoria més nombrosa, és a dir, la d’aquells que han anat al 
Centre de 2 a 4 vegades, la proporció de no veïns és més baixa (35 %) 
que la que correspon als veïns (40,5 %). 

Pel que fa referència als casos d’assiduïtat alta, la major part dels 
usuaris que han anat més de cinc cops al Centre, són veïns o residents.  

No tant sols hi ha una proporció més alta de usuaris que són veïns 
(el 65 % ) sinó que, a més i com era d’esperar, ha estat els usuaris que 
han anat al centre més vegades22. 

 

 

 

 

Gràfic 19/Assiduïtat en funció de ser o no ser veí 

 

 No veïns Veïns Toral 

1 cop 86 97 183 

2 a 4 cops 57 119 176 

5 a 9 cops 15 49 64 

10 a 19 cops 3 23 26 

20 o més cops 2 6 8 

 163 294 457 

 

L’assiduïtat  i  e l  sexe 

Si el fet de ser veí està associat a l’assiduïtat, altres característiques 
com ara per exemple el sexe no tenen cap influència23 sobre el nombre 
de vegades que els usuaris han anat al Centre. 

Això vol dir que el fet de ser home o dona, no ha influït en absolut 
sobre la predisposició a visitar assíduament el Centre. 

                                                           
22 χ2=20,98252    p= ,00032 

23 χ2=4,46433   p= ,34680 
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Gràfic 20/Assiduïtat per sexes 

 dones  homes  

Una vegada 77 106  

2 a 8 cops 104 130  

9 o més cops 14 26  

 195 262 457 

 

 

 

 

L’assiduïtat i  l ’edat  

La relació entre l’assiduïtat i l’edat és igualment molt interessant. 
Agafant a tots els usuaris es veu que la relació entre l’edat i 
l’assiduïtat és estadísticament significativa24 . Però si excloguem les 
sessions del concurs de pàgines Web que durant el tercer trimestre de 
1998 van provocar una gran afluència de nens i joves al Centre, 
resulta que l’edat afecta menys del que es podia pensar sobre el fet de 
visitar assíduament el Centre. 

Aquests resultats però estan influïts pel fet que durant els primers 
mesos, les persones de menys de 16 anys tenien de venir 
acompanyades per una persona més gran.  Això afecta directament al 
nombre total de sessions que han fet aquestes persones, però té menys 
influència sobre l’assiduïtat, especialment durant els darrers mesos.  

                                                           
24 χ2=31,78966    p= ,0106520 
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Gràfic 21/L’assiduïtat en funció de l’edat dels usuaris (les 
sessions del concurs de pàgines Web, incloses) 

 <15 
anys 

16-
25 
anys 

26-65 
anys 

>65 
anys 

1 sol cop 32 61 87 3 

2 a 8 cops 58 61 107 8 

Més de 8 cops 17 6 15 2 

 

 

N=457 

El Gràfic 21 reflexa l’assiduïtat prenent en compte totes les 
sessions, incloent les sessions relacionades amb el concurs de pàgines 
Web. Aquesta perspectiva suggereix que els més joves tenen una 
tendència molt accentuada a visitar el Centre. Però al incloure 
aquestes sessions queda desvirtuat el perfil de l’assiduïtat referida a 
les visites normals, de usuaris normals. 

El Gràfic 22, per contra,  es refereix a l’assiduïtat observada 
després d’excloure les sessions del concurs i reflexa allò que s’ha 
registrat en les sessions normals  d’ús de les instal·lacions del Centre. 

 

Gràfic 22/ L’assiduïtat en funció de l’edat dels usuaris (sense 
sessions del concurs de pàgines Web) 

 

 <15 
anys 

16-25 
anys 

26-65 
anys 

>65 
anys 

1 sol cop 18 61 87 3 

2 a 8 cops 19 60 107 8 

Més de 8 cops 1 5 15 2 

 53 117 170 78 

N=418  
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El que crida l’atenció d’aquestes dades és que l’assiduïtat 
s’incrementa amb l’edat. El grup dels més joves és el que té una 
proporció més alta de usuaris que no més han fet una sola sessió i, al 
mateix temps, la proporció més baixa dels que n’han fet 9 o més cops. 

Per contra, els usuaris més grans són els que tenen una proporció 
més alta d’usuaris assidus i una proporció més baixa d’usuaris amb 
una sola sessió.  

 

El fet que l’assiduïtat augmenta amb l’edat és quelcom difícil 
d’interpretar. Pot ser els més grans, tenen més temps. Pot ser els més 
joves tenen poc temps i/o poc diners per navegar per Internet. Pot ser 
les persones més joves tenen ordinador més sovint i els resulta millor 
quedar-se a casa que venir al centre. Pot ser, el més joves necessiten 
menys assistència i ajuda que els més grans i, per tant, no necessiten 
venir al Centre tant sovint. 

Coneixent el funcionament del Centre i la gent que hi ve, és difícil 
de fer una hipòtesi de caràcter general sobre aquest punt. 

 

En qualsevol cas, hi ha un parell de fets que destaquen: 

El primer és que els usuaris joves (per sobre de 16 anys), en termes 
absoluts són el grup més nombrós i que a mesura que augmenta l’edat, 
disminueix el nombre d’usuaris.  

El segon fet a destacar és que els adults i la gent més gran quan 
trenquen el gel amb els ordinadors i Internet, exhibeixen una 
tendència més gran a freqüentar el Centre. 

 

 

Usuaris que tenen e_mail 

Únicament el 28,8 % dels usuaris de 1998 tenen una adreça de 
correus electrònic. Si tenim en compte que una proporció relativament 
important d’aquests la van obtenir de resultes de la seva visita al 
Centre, podem pensar que la major part dels usuaris han estat persones 
amb poca o cap experiència prèvia de Internet. 
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Gràfic 23/Usuaris amb una adreça electrònica 

 

 usuaris  

No tenen e_mail 362 

Tenen e_mail 95 

 457 

 

 

 

Les sessions realitzades al Centre 

El nombre total de sessions registrades durant 1998 va ser de 1419. 
Però com ja hem comentat en un altre lloc25, no ha estat possible 
registrar a la base de dades totes les sessions hagudes. 

Durant el primer mes de funcionament no es disposava encara del 
programa per registrar les sessions. Durant els mesos de març i abril, 
tampoc podem tenir la certesa de que quedessin registrades totes les 
sessions. I finalment durant octubre, novembre i desembre, sabem que 
no totes les sessions de participants al concurs de pàgines web van 
quedar registrades. 

D’acord amb les estimacions realitzades, es pot considerar que 
durant 1998 es deuen haver fet unes 1700 sessions. 

El fet de no tenir registrades totes les sessions no és pas cap 
obstacle per veure quines són les característiques generals de l’ús de 
les instal·lacions del Centre. 

 

Duració de les sessions registrades de 1998 

La durada més usual de les sessions registrades ha estat entre mitja 
hora i una hora (26,4 % de totes les sessions). 

                                                           
25 Veure Els problemes amb la base de dades del Centre, pàgina 

59 
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Més en general es pot dir que la major part de les sessions ha durat 
menys de dos hores. 

 

 

 

 

Gràfic 24/Durada de les sessions registrades 

 

 Nº de 
sessions 

% 

30' o menys 289 20,4 

31' a 60' 375 26,4 

1h. a 1:30h. 306 21,6 

1:30h. a 2h. 292 20,6 

2h. a 2:30h. 94 6,6 

2:30h. a 3h. 39 2,7 

3h. a 3:30h. 17 1,2 

3:30 h, o més 7 ,5 

 1419 100 
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Les sessions en funció del tipus d’usuari 
(col·laboradors, concursants) 

Els 12,1 % de les sessions registrades han estat fetes pels 
col·laboradors 

Gràfic 25/Sessions registrades realitzades pels col·laboradors i 
concursants 

 

 n. de 
sessions 

% 

Sessions concursants  459 32 % 

Sessions  col·laboradors 172 12 % 

Resta de les sessions 788 56 % 

 1419 100 % 

 

 

Nombre de sessions en funció del sexe 

Agafant totes les sessions registrades durant 1998 veiem que hi ha 
un predomini de sessions fetes per homes. La proporció de sessions 
fetes per homes (63,1 %) és sensiblement superior a la proporció 
d’usuaris masculins (57,3 %). Això indica que les dones estan una 
mica menys predisposades que els homes a utilitzar els serveis del 
Centre. 

De totes maneres les diferències són poc importants, com ja hem 
pogut veure en el Gràfic 20, de la pàgina 84. 

Si tenim en compte que hores d’ara l’oferta de Internet està encara 
més dirigida als homes que a les dones, hauríem de concloure que la 
participació de les dones tot i essent una mica inferior, és important. 
La nostre impressió és que tant bon punt hi hagi un equilibri més gran 
entre els continguts específicament adreçats a homes i a dones pot 
haver fins i tot més assiduïtat per part de les dones que entre els 
homes. 
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Gràfic 26/ Sessions registrades, en funció del sexe 

 

 n. de sessions % 

Dones 523 36,9 % 

Homes 896 63,1 % 

TOTAL 1419 100 % 

 

 

 

Les sessions dels veïns 

Tres de cada quatre sessions en el Centre han estat fetes per veïns o 
residents a Santa Cristina d’Aro. Aquest resultat confirma allò que ja 
hem vist al analitzar l’assiduïtat. 

Recordem que el 64,3% dels usuaris del Centre són veïns. Doncs 
bé, aquests usuaris, que són 294 persones, han fet el 76,9 % de les 
sessions registrades. 

Aquestes dades posen en evidència que el Centre ha estat 
primordialment al servei de la gent de Santa Cristina. Si tenim en 
compte que ens estem referint als primers mesos de funcionament, 
quan tant el Centre com Internet s’estaven començant a introduir a la 
vila, hem de pensar que la introducció de les noves comunicacions a 
Santa Cristina ha funcionat bé. 

I per un altre costat, hem d’esperar que al cap de dos o tres anys 
més la introducció dels ordinadors i Internet haurà assolit un nivell 
molt alt. 
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Gràfic 27/Les sessions en funció de la condició de veí. 

 

 

 n. sessions % 

No veïns 328 23,1 

Veïns 1091 76,9 

 1419 100 

 

 

 

 

 

 

Les sessions durant 1998 des del punt de vista dels 
ingressos 

La major part de les sessions realitzades al Centre (43 %) han estat 
sessions gratuïtes. Aquesta proporció tant elevada és deguda 
principalment a les sessions realitzades pels nens i joves que han 
participat en el concurs de pàgines Web. Tots els inscrits en el concurs 
disposaven de fins a un total de 24 hores gratuïtes per aprendre a fer 
les pàgines, i molts participants varen fer ús d’aquesta possibilitat. 

Deixant de banda les sessions gratuïtes, el que més destaca són les 
sessions que representaren un cost d’entre 101 i 300 ptes (el 28 %). 

Finalment, cal remarcar que les sessions que apareixen amb un cost 
de més de 1501 ptes., corresponen principalment a les sessions fetes 
per persones que han realitzat cursets en el Centre26. 

 

 

 

                                                           
26 Las quantitat assignada a cada una d’aquestes sessions resulta 

de dividir el nombre de sessions dels curset (usualment 3 sessions de 

2 hores cada una) per l’import del curset (usualment unes 7.000 ptes.) 



Les dades sobre el funcionament del Centre durant 1998  92 

 

 

Gràfic 28/ Les sessions ordenades segons el seu cost (incloses 
les sessions gratuïtes del concurs de pàgines Web) 

 n. sessions 

sessió gratuïta 606 

menys de 100 pts 151 

101 a 300 pts- 392 

301 a 600 pts. 148 

601 a 1000 pts. 33 

1001 a 1500 pts. 2 

1501 a 2100 pts. 54 

mes de 2100 pts. 33 

 

 

 

Les dades precedents no reflecteixen en bé allò que ha passat amb 
les sessions normals, és a dir totes les sessions hagudes, excloent 
únicament les sessions directament relacionades amb el concurs de 
pàgines Web. 

Si deixem de computar les sessions del concurs, la proporció de 
sessions gratuïtes baixa considerablement. Passa de ser el 43 % de les 
sessions a ser únicament el 18 %. 
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Gràfic 29 Les sessions ordenades segons el seu cost (sense 
incloure les sessions gratuïtes del concurs de pàgines Web) 

 Nº sessions 

sessio gratuïta 173 

menys de 100 ptes. 146 

101 a 300 ptes. 380 

301 a 600 ptes. 142 

601 a 1000 ptes. 33 

1001 a 1500 ptes. 2 

1501 a 2100 ptes. 51 

mes de 2100 ptes. 33 

 

Les dades del Gràfic 29 són les que s’han de prendre en 
consideració per avaluar quina ha estat la proporció entre sessions 
gratuïtes i sessions de pagament  

Per acabar, cal remarcar que les 173 sessions gratuïtes han estat 
fetes pels col·laboradors del Centre (veure Les sessions en funció del 
tipus d’usuari (col·laboradors, concursants), pàgina 89). 

Detal l  mensual 

 

Consideracions generals sobre les dades del detall mensual 

Malgrat les limitacions del registre de sessions que, com ja s’ha 
comentat afectaren alguns mesos durant 1998, l’evolució de les dades 
reflexa força be l’activitat del centre. 

Evolució del nombre de sessions 

L’evolució del nombre de sessions que els usuaris han realitzat al 
Centre Públic Internet està afectada principalment per varies 
circumstàncies diferents. 

En primer lloc, el nombre de màquines disponibles. Fins a primers 
d’agost de 1998, no més es disposava de 4 ordinadors i a partir 
d’aquell moment se’n varen tenir 8 més un equip portàtil. L’augment 
del nombre d’ordinadors disponibles va fer possible un augment 
substancial de les sessions. 
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Per avaluar les dades sobre les sessions de juliol, s’ha de tenir en 
compte que el Centre va estar tancat durant quelcom més d’una 
setmana per causa de les obres de reforma, la instal·lació d’equips i les 
feines de pintura. 

En segon lloc, amb l’arribada de les vacances, va augmentar també 
l’afluència de públic. Tanmateix aquest fet no s’ha d’interpretar en el 
sentit de que les instal·lacions del Centre s’incrementessin per la visita 
de turistes. La proporció d’usuaris veïns de Santa Cristina27 i no veïns 
no va quedar molt afectada per les vacances. Com es pot veure més 
endavant (veure Gràfic 37, pàgina 101) el percentatge dels usuaris 
veïns no queda especialment afectada durant els mesos d’estiu. 

Malgrat tot, van visitar el Centre forces persones que passaven les 
vacances a les rodalies (Sant Feliu, Platja d’Aro i també de més lluny). 
A menys de 10 quilòmetres de distància als voltant de la vila hi ha 
durant l’estiu unes 250.000 persones. No es va fer cap mena de 
publicitat adreçada a aquestes persones, per tal d’evitar una afluència 
excessiva sobre tot tenint en compte que, a més, estàvem preparant 
l’ampliació del Centre (pel dia14 d’agost)  

L’increment d’usuaris que s’observa sobre tot el mes d’octubre 
està afectat sobre tot pel concurs de pàgines Web, que va produir una 
gran afluència de nens i nenes. El fort increment de sessions de 
participants en el concurs, va tenir l’efecte de saturar durant molt de 
temps els ordinadors del centre i això va reduir el temps disponible per 
a usuaris normals. 

A partir del mes de novembre, s’observa una disminució sensible 
del nombre de sessions fetes per usuaris normals. Això no significa 
que baixés l’ús de les instal·lacions del Centre.  

L’explicació és que a partir de novembre es van començar a fer els 
cursets. Com que es van fer molts cursets, el nombre d’hores 
disponibles pels usuaris normals va baixar substancialment. Cal tenir 
present que la durada de les sessions dels cursets era usualment de 2 
hores; per tant un nombre relativament reduït de sessions, va produir 
una ocupació dels ordinadors relativament alta, en prejudici del temps 
que es podia oferir als usuaris normals. 

Addicionalment, durant el mes de novembre van continuar havent 
forces sessions de participants en el concurs, tot i que amb menys 

                                                           
27 Es consideren veïns, tant les persones empadronades a la vila, 

com les persones que tenen una segona residència fixa a Santa 

Cristina d’Aro 



Les dades sobre el funcionament del Centre durant 1998  95 

intensitat que durant l’octubre. Aquest fet va contribuir a reduir encara 
una mica més el temps disponible per a les sessions normals.  

Finalment el nombre de sessions del mes de desembre va estar 
afectada principalment per:  

a)es van continuar fent cursets, i per tant va quedar reduït el temps 
a disposició dels usuaris normals.  

b)el Centre va tancar cinc dies per vacances de Nadal,   

c)durant els darrers dies de l’any que va estar obert, especialment a 
partir del dia 21 de desembre, es va notar una disminució de 
l’afluència de públic. 

 

Gràfic 30/ Evolució del nombre de sessions  

 

 Sessions 
registrades  

Sessions 
estimades 

febrer 0 60 
març 49 90 
abril 106 115 
maig 35 70 
juny 44 80 
juliol 104 104 
agost 171 171 
setembre 139 160 
octubre 377 400 
novembre 225 275 
desembre 169 169 
 1419 1694 

 

Cal remarcar finalment que les sessions no registrades, no van ser 
cobrades. 

Detall mensual del cobrament per sessions d’usuari 

L’evolució dels cobraments per sessions d’usuari, lògicament, 
manté un cert paral·lelisme amb l’evolució del nombre de sessions. 

Tanmateix, les diferències que s’hi poden observar es deuen al fet 
que les sessions dels nens i joves que participaren al concurs de 
pàgines Web, eren sessions gratuïtes (veure el Gràfic 32, pàgina 95). 

Així, el fort increment de sessions del mes d’octubre no es reflexa 
a efectes dels cobrament registrats. 
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Gràfic 31/ evolució dels cobrament realitzats als usuaris per 
sessions normals (no inclou els ingressos per cursets) 

 
 total ptas 
març  10355 
abril  18000 
maig   3275 
juny   8150 
juliol  16625 
agost  40450 
setembre  18206 
octubre  28742 
novembre   6962 
desembre  17000 

 

 

Aquests efectes apareixen de forma molt evident en el Gràfic 32. 
El paral·lelisme entre nombre de sessions i nivell de cobraments és 
pràcticament total fins el mes d’octubre, quan va començar l’afluència 
de participants en el concurs. 

 

 

Gràfic 32/ Nombre de sessions cobrades, sessions gratis: 
l’impacte del concurs de pàgines Web.   

(inclou tant els cobraments per sessions normals, com les sessions 
de cursets) 

 

 Sessions 
registrades 

s.cob. s.grat. 

març 49 47 2 
abril 106 94 12 
maig 35 23 12 
juny 44 39 5 
juliol 104 81 23 
agost 171 154 17 
set. 139 86 53 
octubre 377 97 280 
nov. 225 102 123 
des. 169 90 79 

 

 

La relació pts./sessió, per la seva banda, que és un reflex de la 
durada de les sessions, no varia massa al llarg de tot el període 
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estudiat. Amb l’excepció del mes de maig, el cobro mig per sessió 
oscil·la entre les 200,- i les 250,- pts. 

En la despesa mitja per sessió no apareix l’efecte de l’augment de 
tarifes de la Telefónica, que es vam començar a repercutir al cap d’un 
mes de produir-se. Aquest fet podria indicar que la gent es va ajustar a 
base de reduir proporcionalment de la durada de les seves sessions. 

 

Durada de les sessions 

En general sembla que la durada de les sessions ha augmentat a 
mesura que han anat passant els mesos. Però amb les dades de que 
disposem és molt difícil de saber quins són els motius que expliquen 
aquest augment de duració. 

Una primera explicació pot estar relacionada amb el fet que, els 
usuaris estan més familiaritzats amb Internet, sabem més el que volen 
i se senten més ben orientats per tal de trobar-ho. 

Tanmateix aquesta explicació ha d’estar matisada pel fet que 
durant els mesos d’octubre, novembre i desembre hi ha moltes 
sessions que no s ón sessions normals, perquè hi va haver moltes 
sessions de concursants (que no implicaven una connexió a Internet) i, 
durant novembre i desembre, forces sessions de cursets. 

Taula 3/Durades de le3s sessions (totes i estan excloses les 
sessions del concurs 
mes <30’ 31’-60’ 1-1:30 h 1:30-2 h > 2h.  mes <30’ 31’-60’ 1-1:30 h 1:30-2 h > 2h.  
03 13 18 7 8 2 03 13 18 7 8 2 
04 34 40 11 15 6 04 34 40 11 15 6 
05 17 13  3 2 05 17 13  3 2 
06 12 14 7 5 6 06 12 14 7 5 6 
07 31 22 20 19 11 07 31 22 20 19 11 
08 23 48 40 20 34 08 23 48 40 20 34 
09 46 40 32 12 5 09 40 32 19 8 3 
10 64 102 94 70 43 10 40 32 21 36 14 
11 20 34 50 90 27 11 16 9 8 69 1 
12 21 34 41 50 21 12 16 23 13 36 8 
 

 

El Gràfic 33, permet comparar la durada de les sessions si 
s’inclouen totes o si, per contra, s’exclouen les que corresponen a les 
sessions fetes pels participants en el concurs de pàgines Web. 

Aquesta perspectiva posa de manifest l’impacte del concurs sobre 
el funcionament del Centre i demostra també eficàcia de la 
convocatòria per tal d’estimular la utilització de l’equipament. 
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Gràfic 33/ Evolució de la durada de les sessions  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució dels usuaris, per sexe 

Tal com ja hem vist més a munt, existeix la tònica d’una major 
afluència d’homes. Amb la sola excepció del mes de maig, les 
proporcions d’usuaris en funció dels sexe es manté sense massa 
variacions durant tot el període. 

 

Gràfic 34/Sessions realitzades pels usuaris (homes i dones) 

Mes Dones Homes 
03 18 31 
04 39 67 
05 22 13 
06 16 28 
07 32 72 
08 71 100 
09 54 85 
10 100 277 
11 100 125 
12 71 98 

 

L’elevada proporció de sessions realitzades per homes durant 
el mes d’octubre s’ha d’imputar al nombre més alt de sessions 
realitzades per nens participants en el concurs de pàgines Web. 
Com ja hem vist en el Gràfic 13, el 62 % dels participants en 
aquest concurs eren nois.  

El que ens posa de manifest  el Gràfic 34 és que no 
únicament hi havien més nois participant en el concurs, sinó 
que, a més, van fer un nombre més alt de sessions per 
desenvolupar les seves pàgines. 
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Evolució dels usuaris per grups d’edat 

Els usuaris de menys de 13 anys 

El nombre d’usuaris de menys de 13 anys va ser molt petit fins el 
mes de setembre. Això reflexa el fet que durant els primers mesos 
únicament s’admetien usuaris de menys de 16 si anaven acompanyats 
de persones més grans. 

A partir de finals d’agost, quan es va convocar el concurs de 
pàgines Web, es va oferir a tots els participants la possibilitat d’anar al 
centre. Això es va traduir immediatament en un gran increment 
d’usuaris de menys de 16 anys. 

Tret d’això últim, el que més destaca és el nombre de sessions fetes 
per persones d’entre 16 i 45 anys, que constitueix el grup predominant 
d’edat en les sessions normals del centre. 
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Gràfic 35/Evolució dels usuaris, per edat, en nombres absoluts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <16 anys 16-30 anys 31-45 anys 46-65 anys >65 anys 
03 2 20 17  10 
04 19 36 28 8 15 
05 14 12 8  1 
06 3 15 14 6 6 
07 11 53 33 5 2 
08 48 82 22 13 6 
09 42 43 33 18 3 
10 223 86 49 13 6 
11 116 34 36 15 24 
12 72 45 31 13 8 
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Gràfic 36/Evolució dels usuaris, per edat, en % 

 
 <13 13/18 19/25 26/45 46/65 >65 
març  0,0  8,1 22,4 48,9  0,0 20,4 
abril  4,7 15,0 21,6 36,7  7,5 14,1 
maig  2,8 48,5  8,5 37,1  0,0  2,8 
juny  4,5  2,2 22,7 43,1 13,6 13,6 
juliol  7,6  2,8 24,0 58,6  4,8  1,9 
agost  1,1 40,9 17,5 29,2  7,6  3,5 
set. 23,0  7,9 20,8 33,0 12,9  2,1 
oct. 51,2 12,3  9,8 21,5  3,1  1,8 
nov. 50,0 22,3  5,3 17,6  1,5  3,0 
des. 31,0 17,6 20,1 26,0  4,2  0,8 

 

 

 

Gràfic 37/Evolució dels usuaris, segons fossin veïns o no veïns, 
en tant per cent 
 % veins % no veins 
març 61,22 38,77 
abril 68,86 31,13 
maig 65,71 34,28 
juny 79,54 20,45 
juliol 63,46 36,53 
agost 73,09 26,90 
setembre 74,82 25,17 
octubre 81,32 18,67 
novembre 83,84 16,15 
desembre 73,10 26,89 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

març ab
ril

maig jun
y

juli
ol

ago
st

se
tem

bre
oc

tub
re

no
ve

mbre

de
sem

bre
% no veins

% veins

0%

20%

40%

60%

80%

100%

març maig juliol set. nov.

>65

46/65

26/45
19/25

13/18

<13



Anàlisi econòmic del projecte  102 

Anàlisi econòmic del 
projecte 

 

Inversió 

La inversió necessària per a la posta en marxa del Centre ha estat 
de vuit milions de ptes.  

La partida de equipament puja prop de quatre milions dues centes 
mil pts. i es refereix a 1)la compra de màquines i 2)al cost de les 
instal·lacions. 

La partida de disseny i instruments és de quasi tres milions quatre 
centes mil pessetes. Es refereix al cost de tots els bens immaterials 
necessaris pel funcionament del Centre que són amortitzables. 
(programes informàtics, protocols, procediments, bases de dades, 
presentacions, documentació, elaboració de material gràfic, logotips, 
Web municipal, etc.) 

Finalment, la partida de formació, que puja menys de mig milió, 
agrupa el temps facturat imputable a la formació necessària per 
atendre al públic. 
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Taula 4/ Inversió 

Equipament (veure Taula 6) 4.187.020 52 % 
Disseny i creació d’instruments 
(veure Taula 7) 

3.380.050 42 % 

Formació del personal del 
Centre (veure Taula 8) 

451.600 6 % 

Total 8.018.670 100 

 

Despeses corrents 

Les despeses corrents són les partides imputables al cost del 
funcionament del Centre. L’import total és de cinc milions set centes 
mil pessetes. 

La partida personal és d’uns quatre milions de pessetes i inclou la 
coordinació del centre i la atenció al públic.  

Els serveis externs i varis pugen un milió set centes mil pessetes. 
Engloba totes les partides de serveis contractades amb tercers: telèfon, 
connexió a Internet, hostatge de la pàgina, local, despeses menors, etc. 
Inclou també el cost dels premis del concurs de pàgines Web que, tot i 
no representar una despesa feta durant 1998, es tracta d’una partida 
específicament lligada a l’activitat del Centre durant l’any passat. La 
partida serveis externs i varis inclou finalment les despeses menors. 

 

Taula 5/Despeses 

Personal (veure Taula 9) 3.997.390 
Serveis externs i altres 
despeses (veure Taula 10) 

1.742.970 

TOTAL 5.740.360 

 

 

 

 

Personal (70 %) 

Serveis ( 30 %) 
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Detall de la inversió en equipament 

L’equipament del Centre Internet durant 1998 ha suposat una 
inversió de quatre milions dos centes mil pessetes, segons el detall que 
s’especifica a continuació. 

Taula 6/Inversió en equipament 

Compra 4 ordinadors (feb.98) 1.645.929 
Una màquina foto digital 45.000 
Compra 4 ordinadors (agost 98) amb 4 
llicències d’Office’97 

1.553.964 

Scanner 43.036 
Mobiliari i instal·lacions (*) 750.000 
Pintura (*) 100.000 
Ròtuls (*) 50.000 

TOTAL 4.187.929 

(*) estimació ; en tractar-se de despeses realitzades directament per 
“la Caixa”, i dels quals no coneixem les quantitats exactes. 

Agrupant les partides a que es refereix la taula anterior, l’ 
adquisició d’ordinadors representa el 77 % del total de la inversió en 
equipament. Les instal·lacions, per la seva banda, representen el 21 % 
i, finalment, l’equipament accessori (el scaner i la camera digital) són 
el 2 %.  

 

 

 

 

 

Inversió en disseny, creació d’instruments, 
documents bàsics, construcció d’eines i 
desenvolupament de la Web municipal. 

Les feines d’aquest apartat van estar realitzades per en Carles 
Torrent i per mi mateix. 

En el decurs de gener i febrer de 1998, en Carles Torrent va fer la 
instal·lació dels primers quatre equips, els va configurar i va 
desenvolupar algunes de les pàgines de la primera versió de la Web 
municipal.  

Per la meva part durant 1998 he fet el disseny general del Projecte 
Santa Cristina segle XXI, disseny de la Web municipal, disseny del 
Centre Públic Internet i disseny de la Fundació Sta. Cristina s. XXI. El 
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detall de les tasques relacionades amb les esmentades feines és el que 
segueix: 

1. Redacció de propostes, la creació de la documentació dels 
projectes, la realització de maquetes multimèdia, la preparació 
de dossiers per la seva tramesa a diferents institucions, la 
redacció d’especificacions pel desenvolupament dels dissenys 
esmentats i la preparació dels protocols d’activitat 

2. Realització de tot el material gràfic i logotips del Centre i de la 
Web, la introducció de continguts a la Web, creació dels 
models de pàgines personals, professionals i d’empresa. 

3. Preparació del Conveni amb la Càtedra UNESCO TDSS i CG 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, disseny de la 
recerca objecte d’aquest conveni i realització de la preparació 
de la recerca (qüestionari, mostra, programa CATI, redacció 
del pla d’anàlisi, etc.) 

4. Preparació de diferents elements per a la constitució de la 
Fundació Sta. Cristina s. XXI, redacció d’un esborrany 
d’estatuts i altre documentació. 

5. Redacció i depuració del programa informàtic per a la gestió 
de la base de dades del Centre. 

6. Redacció de les bases del concurs de pàgines Web i preparació 
de la documentació requerida. 

7. Establiment de l’esquema de cursets i preparació de la 
documentació corresponent. 
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Taula 7/Inversió en disseny i creació d’instrument varis 

 
Josep Burcet Llampayas 2.865.250 85 % 
Cales Torrent 514.800 15 % 

TOTAL 3.380.050 100 

 

 

 

Inversió en formació 

Les partides d’inversió en formació es refereixen al temps esmerçat 
en la formació d’en Pere Gentzen sobre les diferents eines 
informàtiques, el coneixement de les quals era necessari per fer 
l’atenció al públic i per a l’administració del Centre. 

 

Taula 8/Inversió en formació 

Josep Burcet Llampayas 351.600 
Cales Torrent 100.000 

TOTAL 451.600 

 

Cost de funcionament 

Personal 

Les partides de personal engloben les depeses corrents per 
coordinació del Centre, l’atenció al públic i la formació d’usuaris. 
Inclou també els honoraris dels professors que han realitzat els 
cursets. 
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Taula 9/ Cost de personal 

 Ptas Perìode 

Josep Burcet Llampayas 1.250.500 Del 14/2/98 
al 31/12/98 

Peter Gentzen 
 

2.538.050 Del 14/2/98 
al 31/12/98 

Honoraris professors 
cursets 

208.840 Del 
01/11/98 al 
31/12/98 

TOTAL 3.997.390  

 

 

Serveis externs i  altres despeses 

La partida més important de totes és la factura del telèfon. Puja 
prop de vuit centes mil pessetes i correspon a l’operació de vuit línies 
telefòniques. És d’esperar que en el decurs de 1999 aquesta partida 
disminueixi substancialment, d’una manera especial per causa de dos 
coses. D’un costat, com a conseqüència de la introducció de la tarifa 
plana per connexió a Internet, que està anunciada pel mes de març del 
1999. D’un altre costat, esperem també que es faci efectiu el conveni 
firmat per Localret amb Retevisión, en virtut del qual cada 
Ajuntament adscrit a Localret ha de gaudir d’una franquícia de 5000 
hores de connexió gratis a Internet. 
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Taula 10/ Serveix externs i altres 

 Pts. 
Telèfon 770.303 
CTV (accés a Internet) 157.648 
Ran (hostatge de la Web) 56.000 
Cessió local de “la Caixa” 114.145 
Compres i despeses menors 100.954 
Premis de concurs de pàgines Web 543.920 

TOTAL 1.742.970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segona partida més grossa del capítol de serveis externs i altres 
despeses és la que correspon a l’import dels premis del concurs de 
pàgines Web. En aquest capítol, “la Caixa”, que és l’entitat que ha 
patrocinat el concurs, ha fet una despesa de quelcom més de mig milió 
de pessetes en la compra dels premis. 

Com ja ha quedat dit, aquesta partida no ha estat feta efectiva 
durant 1998, però al estar referida a una activitat desenvolupada 
durant aquell any, s’ha inclòs en aquest anàlisi. 

La partida anomenada “CTV” correspon 8 connexions a 
Internet, una per cada màquina del Centre. 

La partida “Ran” és el cost de l’hostatge de la Web municipal 
que gaudeix d’un contracte d’espai il·limitat. 

Dins de la partida serveis externs i altres despeses , s’inclou 
també la quantitat pagada per l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro a “la Caixa”, en concepte d’ús de local a on està ubicat 
físicament el Centre Públic Internet. 
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Aportacions fetes per “la Caixa” 

Per diferents conceptes relacionats amb l’activitat del Centre en 
1998, “la Caixa” ha aportat un total de 5.551.420,- ptes. Segons el 
detall que es recull a continuació. 

Taula 11/ Aportacions fetes per “la Caixa” 

Subvenció “la Caixa” 2.410.500 
Compra 4 ordinadors (agost 98) amb 4 llicències 
d’Office’97 

1.553.964 

1 scaner 43.036 
Mobiliari i instal·lacions (*) 750.000 
Pintura (*) 100.000 
Ròtuls (*) 50.000 
Dos ordinadors HP (premis concurs) 439.120 
Dos vídeos (premis concurs) 75.000 
Dos consoles vídeo jocs (premis concurs)  29.800 

TOTAL 5.451.420 

(*) estimació 
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Resum 

 

Gràfic 38/Inversió més despeses corrents (període setembre 
1997 – desembre 1998) 

 

 Pts. 

Equipament 4.187.020 

Instruments  3.380.050 

Formació 451.600 

Personal 3.997.390 

Serveis externs 1.742.970 

 13.759.030 

 

 

Gràfic 39/ Origen dels recursos utilitzats (període setembre 
1997 – desembre 1998) 

 

 Pts-  

Ajuntament 7.941.056 57,7 % 

La Caixa 5.451.420 39,6 % 

Usuaris  366.55428 2,7 % 

 13.759.030 100 % 

 

 

 

                                                           
28 Inclou totes les quantitats satisfetes pels usuaris, sigui per 

sessions realitzades al Centre o bé per pagaments realitzats per 
assistir als cursets. Veure totes les sessions i la seva respectiva 

recaptació a l’ Annex 

INVERSIÓ 
8.018.670,- pts. 

DESPESA 
5.740.360,- 

pts. 
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La inversió de l’ajuntament és aproximadament els cost de la 
inversió 
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Conclusions 

Els Centres Internet, els tutors i la seva formació 

De tota l’experiència portada a cap a Santa Cristina d’Aro, la 
conclusió general més important és que els Centres Públics Internet 
apareixen com la millor forma d’accelerar la familiarització de la 
població en les noves comunicacions. 

Per aquest motiu es pot considerar que la utilització a gran escala 
d’aquesta fórmula pot ajudar a que el nostre país faci una transició 
d’alta intensitat. 

La idea d’ajuda activa a la població és el tret més important de la 
fórmula. L’ajuda activa es basa en el paper dels tutors del Centre. 
Com ja ha quedat dit, els tutors donen ajuda personalitzada als usuaris 
de una forma gratuïta, quan aquests ho demanen i solucionen els 
problemes d’ús en el mateix moment en que es presenten. 

Tanmateix el paper dels tutors és també molt important en el 
terreny d’establir lligams entre el Centre i la gent que hi viu a prop. La 
experiència realitzada demostra que per treure el màxim partir 
possible d’un centre d’aquest tipus, cal que els tutors siguin molt 
actius en les seves relacions amb la comunitat. Han d’estar 
contínuament trobant motius d’interès per tal d’atreure a la gent i ho 
han de fer tenint en compte, sobre tot, el que pot interessar a cada ú. 

El tutor d’un Centre Públic Internet ha de saber obrir horitzons i 
perspectives de creixement personal i professional per a tota mena de 
persones.  

L’experiència realitzada demostra que la qualificació professional 
i, sobre tot, la qualitat humana dels tutor és indispensable per 
minimitzar les pors, estimular la curiositat i ajudar a vèncer el desànim 
i el desinterès tan bon punt apareixien en qualsevol moment d’un 
procés d’aprenentatge que serà indefinit. 

La revolució de la comunicació implica una gran transformació 
econòmica i organitzacional i els tutors han de saber orientar a la gent 
per tal que donin les primeres passes en una direcció correcte de tal 
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manera que, d’aquí a uns anys, trobin una forma satisfactòria 
d’encaixar en les estructures que vagin apareixent. 

Com ja he remarcat més a munt, la introducció a les noves 
comunicacions no ha de tenir per objecte habilitar a la gent per 
esdevenir a la llarga consumidors de les formes més trivials de 
l’Internet del futur. Sempre que sigui possible, el tutor ha de mirar de 
formar creadors de nova activitat i no simples consumidors 
d’activitats creades per altres. 

Si es donen com a bones aquestes conclusions apareix 
immediatament una altre conclusió important: la necessitat de formar 
tutors de Centres Internet. 

En el cos d’annexes es troba la descripció del projecte d’Escola 
que volem promoure. Aquesta versió del projecte no és encara la 
versió definitiva, però s’inclou per tal de donar una idea general de les 
característiques de l’Escola. 

Intangibles amortitzables 

Una part dels problemes pressupostaris que han limitat l’activitat 
del Centre estan relacionats amb la dificultat de poder considerar el 
cost de la producció d’immaterials com a inversions. 

Un Centre Internet, al ajudar a la gent a entrar en l’àmbit de les 
noves comunicacions, no està realitzant una despesa corrent, sinó fent 
efectiva una inversió. A vegades es diu que una població competent és 
l’actiu econòmic principal de cara als propers anys. En estricta lògica, 
el cost per arribar a tenir aquesta mena de població s’hauria de 
considerar com una veritable inversió. Possiblement la més important 
de totes. Però en no produir res tangible, que es pugui veure i tocar, 
sovint resulta difícil de considerar que s’està creant un valor. 

La dificultat augmenta quan hom té present moltes fórmules de 
formació permanent que s’han implementat fins ara i que han estat 
veritables pous sense fons a on els diners abocats desapareixen 
ràpidament sense deixar massa rastre de cap valor efectiu. 

Aquests possibles fracassos i la picaresca que a vegades els ha 
acompanyant no han d’enfosquir el fet que la població ha d’iniciar un 
procés indefinit de formació i que, si aquest procés es fa ben fet, la 
formació de valor serà intensa i sòlida. 

 

Sembla que la legislació actual no permet a les administracions 
locals comptabilitzar la producció d’immaterials com a inversió i que 
aquests costos s’han comptabilitzat com a despesa corrent. 
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A l’espera d’un dictamen tècnic sobre aquest assumpte, i amb 
independència de si és o no tècnicament factible l’anotació d’aquestes 
partides com a inversions, el fet és que en la pràctica no es considera 
encara factible. 

Aquesta situació impedeix als ajuntaments d’amortitzar aquests 
costos i aquesta circumstància entrebanca el desenvolupament de 
l’activitat d’un Centre i, més en general, esmorteeix la creació 
d’instruments immaterials que són essencials per a fer la transició. 

El fet que aquestes “inversions” siguin tècnicament considerades 
com a despesa corrent, fa que la creació d’instruments immaterials 
quedi estrangulada per l’imperatiu de reduir la despesa corrent tant 
com sigui possible. 

Aquest marc jurídic i les actituds i pràctiques annexes s’han de 
considerar un anacronisme perniciós perquè la nova economia és una 
economia que s’ha de basar fonamentalment en inversions 
immaterials. 

En tant no es produeixi una iniciativa legislativa que modifiqui 
l’actual Pla Comptable i totes les lleis i reglaments que hi estan 
relacionats, així com les pràctiques i els hàbits arrelats, crec que el Pla 
Estratègic per a la Societat de la Informació hauria de proporcionar 
alguna fórmula per pal·liar aquesta situació en la mesura del possible. 

Conclusions sobre la Web municipal 

La Web municipal és un altre bon exemple de la necessitat de fer 
amortitzable el cost de creació dels instruments immaterials. 

El desenvolupament de la Web ha estat també considerada una 
despesa corrent i, en conseqüència, ha tingut també problemes de 
finançament que han estat despejats en part a base de voluntarisme i 
en part amb manca de manteniment i d’actualitzacions. 

Aquest règim pot funcionar d’una manera excepcional durant un 
cert lapse de temps, però no és una fórmula viable per assegurar el 
desenvolupament normal de la Web d’una forma indefinida. 

D’acord amb el projecte inicial, la Web tenia de convertir-se en un 
vector de força del Projecte Santa Cristina segle XXI, però donades 
les circumstàncies, ha jugat un paper sovint testimonial. Per aquest 
motiu, la Web és més aviat un aparador de projectes que no pas un 
conjunt de realitats realment operatives i interactives. 

Una altra assignatura pendent que encara li queda a la Web 
municipal és la construcció de les versions espanyola i anglesa. Sense 



Conclusions   115 

aquests dos idiomes, és molt difícil arribar a tenir el impacte que cal 
en l’àmbit d’Internet. 

Amb independència d’aquestes consideracions, i si la valoració la 
fem en funció dels recursos de que hem disposat, la Web tal com està 
actualment s’ha de considerar tot un èxit. 

Característiques d’un Centre Públic Internet 

D’acord amb l’experiència realitzada, sembla que hi ha d’haver un 
tutor a ple temps per cada 2000 veïns i un ordinadors amb connexió a 
Internet per cada 500 usuaris potencials. 

Els coordinadors dels Centres, per la seva banda, podrien coordinar 
4 o 5 Centres simultàniament. Així, per a una població tipus de 10.000 
habitants, hi hauria d’haver 5 tutors, un administratiu, un coordinador, 
uns 20 ordinadors i una Web comuna. 

Conclusions sobre el cost del projecte 

El cost de tot el projecte ha estat substancialment inferior al que 
hauria tingut a preus de mercat. En el cas que s’hagués pagat tot  a 
preus normals, el projecte hauria estat un 35 % més car, és a dir hauria 
costat uns 19.000.000,- de ptes. 

Respecte d’aquest cost cal precisar que no reflexa el que es 
necessita per fer funcionar un Centre durant un any. En una prova 
pilot d’una fórmula sense precedents, s’ha de conceptualitzar 
pràcticament tot i, tot seguit, s’ha d’implementar. La construcció d’un 
prototip representa un plus de cost molt important. 
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Conclusió final sobre el concepte de Centre Internet 

Malgrat l’esforç realitzat, no es pot considerar que la feina de 
disseny del concepte de Centre Públic Internet estigui acabada. El que 
hem fet és més un punt de partida que no pas una fita ja assolida. 

Per pretendre convertir la fórmula en una veritable eina de la 
transició d’alta intensitat es necessiten refinar encara molt més el 
concepte i reunir esforços de tots aquells que també han començat a 
esbrinar aquest camp amb experiències similars arreu del país. 

L’esforç de tota aquesta gent i d’altres persones i institucions que 
s’incorporin a partir d’ara és la millor garantia d’una Catalunya oberta 
al futur que transformi la seva població i la seva economia i arribi 
d’aquesta manera a afirmar la seva presència capdavantera a la 
societat de la comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cristina d’Aro, juliol de 1999 

Josep Burcet Llampayas 
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Annex sobre la hipòtesi dels salts d’escala 
en la comunicació29 

 

En el passat, cada cop que hi ha hagut un increment substancial de 
la comunicació, sempre ha començat una nova era històrica 
caracteritzada per l'aparició d'una nova cultura. 

 

Gràfic 40/ Hipòtesi dels salts d’escala en la comunicació 

 

El primer gran salt es va produir com a conseqüència de 
l'adquisició del llenguatge verbal. Els seus efectes van ser de gran 
transcendència perquè va significar l'aparició de la condició humana. 

Molts anys més tard, els humans vàrem aprendre a conrear la terra 
i domesticar animals. D'això fa ara uns deu mil anys. Entre els 
antropòlegs, aquest canvi es coneix com la revolució agrícola. La 
revolució agrícola va permetre un millor control del subministrament 
d'aliments i va produir els primers assentaments estables. Aquestes 
noves condicions de vida van fer possible un augment de la 
comunicació i van crear les condicions per l'aparició de nova cultura 
substancialment diferent de la cultura dels nòmades i els caçadors.. 

                                                           
29 Veure Ingeniería de Intangibles, Ed. Germania. Universitat 

Politècnica de València i Ciutat de les Arts i de les Ciencies. 1997. 
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Tanmateix, el segon veritable gran salt es va produir fa uns cinc 
mil anys, amb l'aparició de les primeres ciutats. Aquest fet va tenir 
efectes molt importants perquè va produir la escriptura, les primeres 
religions, la floració del comerç i la construcció dels primers imperis. 
Tots aquests fet van marcar la fi de la prehistòria i el començament de 
la història. 

Més recentment, la revolució industrial va produir un altre salt 
d'escala en la comunicació. El telègraf, el telèfon, la radio, la premsa 
van representar un salt de gegant que posava en comunicació a moltes 
persones, per sobre de les distàncies geogràfiques. Les màquines de 
vapor primer i després els motors de combustió interna, la 
motorització i l'aviació comercial van contribuir també enormement a 
establir corrents de comunicació que en el món pre-industrial eren 
impossibles.  

Però sobre tot, la industrialització va produir l’èxode en massa de 
gent del camp a la ciutat. De resultes d'aquestes grans migracions, 
molts milions de persones van abandonar l'aïllament de les zones 
rurals. 

Com a conseqüència, una altre vegada més, va aparèixer una nova 
civilització que és substancialment diferent de totes les civilitzacions 
pre-industrials anteriors  

El corol·lari de la hipòtesi dels salts és el següent: 

1/L'explosió actual de les comunicacions produirà també canvis 
culturals  

2/ Essent l'actual expansió de les comunicacions la més gran i la 
més ràpida de totes, s'ha d'esperar que els canvis culturals siguin 
també molt ràpids i profunds. 
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Annex sobre l’aula Internet 

 

Aula Internet 

 

Els usuaris i col·laboradors que ho desitgin poden participar en el 
procés de formació continuada del Centre Públic Internet.  

Aquest procés consisteix en actuar alhora bé com a ensenyant, bé 
com a ensenyat i implica compartir coneixements amb altres 
col·laboradors i/o amb altres usuaris del Centre. 

La fórmula proposada es basa: 

• d’una part, en el fet ja contrastat segons el qual les persones que 
de forma intermitent es proposen ensenyar quelcom a altres, 
aprenen molt més de pressa que aquells altres que passen una 
temporada molt llarga actuant exclusivament des del rol d’ 
alumne. 

• d’altre part, en el fet que, en context de canvis ràpids, és molt més 
eficient la comunicació horitzontal, que la comunicació vertical de 
dalt a baix i de baix a dalt. 

• finalment, en el fet que el coneixement i les habilitats 
professionals evolucionen tant de pressa que, en certs casos, els 
que s’inicien poden assolir coneixements recents més fàcilment 
que altres més experimentats però que romanen enganxats en les 
fórmules anteriors. En aquestes circumstàncies, l'intercanvi de rols 
d'ensenyant i ensenyat és particularment útil. 

 

L’Aula Internet constitueix un experiment d’aprenentatge que 
pretén explorar modalitats alternatives de formació que resultin 
eficients en context de canvis ràpids. 

L’estructuració de l’Aula Internet de Santa Cristina és realitzarà 
pròximament i es donarà a conèixer en un nou apartat de la Web 
municipal que esperem publicar tant bon punt ho tinguem llest. 
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Annex sobre el Projecte d’Escola 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
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Escola de professionals dels Centres Públics Internet 
 

MEMÒRIA DEL PROJECTE 

1 Justificació de la necessitat del projecte 

La revolució de la comunicació i l’accés a la societat de la comunicació estan 
fonamentalment afectats per la tecnologia, que està evolucionant ràpidament i de forma 
uniformement accelerada. 

Aquesta tendència indica que tota la població, sense distinció de sexe, edat, condició social i 
grau d’instrucció, d’aquí a pocs anys haurà de viure en un món transformat profundament per 
les noves comunicacions. 

Aquest procés és tant ràpid que ens planteja un problema de formació permanent a gran 
escala que s’ha d’adreçar a tota la població. Els Centres Públics Internet impulsats per les 
administracions locals (i/o altra mena de promotors), són la resposta requerida per dispensar 
formació continuada oberta a tothom en matèria de noves comunicacions. 

Un Centre Públic Internet és un local a on hi ha ordinadors connectats a Internet que estan a 
disposició del públic en general. Tant els ordinadors com la connexió a Internet s’ofereixen a un 
preu polític. 

A cada Centre hi ha uns tutors que estan al servei dels usuaris sigui per ajudar-los a donar les 
primeres passes, sigui per assistir al progrés dels que ja estan iniciats. L’ajuda dels tutors és 
gratuïta.  

A més d’aquesta ajuda personalitzada, els Centres Públics Internet ofereixen també una sèrie 
d’activitats complementàries directament relacionades amb la formació i difusió de les noves 
tecnologies de la comunicació, com per exemple, cursets, demostracions de navegació i viver 
d’iniciatives. Com a activitat formativa i d’ajuda a usuaris s’està desenvolupant en aquest 
moment el concepte d’Aula Internet que consisteix en un sistema de formació i ajuda recíproca 
a distància entre usuaris i a través d’Internet. 

Els  Centres són també un lloc de trobada a on els usuaris poden intercanviar experiències, 
contrastar punts de vista sobre noves possibilitats i ajudar-se recíprocament en un gran nombre 
de qüestions. 

Els Centres Públics Internet apareixen per a ser impulsats fonamentalment pels ajuntaments, 
que són les administracions públiques més properes als ciutadans, i per tant, les més adients per 
assumir la funció de formació permanent en matèria de noves comunicacions. 

La prova pilot de Centre Públic Internet que hem fet a Santa Cristina d’Aro, ha donat bons 
resultats i es preveu que s’obriran altres Centres a molts municipis petits i barris de poblacions 
més grans.  

La creació d’aquests Centres planteja des del punt de vista pràctic la necessitat de formar a 
un gran nombre de tutors i coordinadors i aquesta proposta respón a aquesta necessitat. 
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2. Objectius generals i resultats que s’espera assolir 

2.1 Objectius generales 
L’objectiu principal d’aquesta proposta és la formació del personal dels Centres Públics 

Internet. 

A aquest efecte, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro o la Fundació Sta. Cristina s. XXI (a 
determinar l’un o l’altre) crearà l’Escola de Centres Públics Internet. 

La posta en marxa de l’escola serà escalonada.  

En una primera fase, s’oferirà el curs de formació de tutors.  

Durant la primera fase es formaran 100 tutors durant l’any 2000, en dos promocions, la 
primera durant el primer semestre i la segona durant el segon semestre. 

En una segona fase s’inclourà també un programa de formació de Coordinadors de Centres 
Públics Internet. Aquest segon programa començarà presumiblement a partir de 2001 i estarà 
obert tant a aquells que hagin realitzat ja el programa de formació de Tutors, com a altres 
candidats que compleixin amb els requeriments que en el seu dia s’estableixin. 

2.2 Productes finals que es presentaran al finalitzar la primera fase 

Abans del 1de novembre de 1999 

Programa definitiu del curs de formació de Tutors pel primer semestre de 2000 

Abans del 1 de maig del 2000 

Programa definitiu del curs de formació de Tutors pel segon semestre de 2000 

Abans del 30 de juny de 2000 

Programa definitiu del curs de Coordinadors de Centres Públics Internet 

Abans del 31 d’octubre de 2000 

Memòria del primer curs (1r. Semestre del 2000) 

Abans del 1 de març de 2001 

Memòria del segon curs (2n. Semestre del 2000) 

Abans del 30 d’abril de 2001 

Memòria final dels dos primers cursos. 

2.3 Resultats que se espera obtenir durant la primera fase 

Posta en marxa de l’Escola de Centres Públics Internet 
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Formació professional de 100 Tutors de Centres Públics Internet 

Programa d’estudis de formació de Tutores de Centres Públics Internet 

Programa d’estudis de formació de Coordinadors de Centres Públics Internet 
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4. Estructura del projecte 

 

 

3.1 Continguts generals 

Pla d’estudis de l ’Escola 

El programa de formació de Tutors té una durada de sis mesos, amb un total de 520 hores, de les 
quals 170 són classes i 350 hores corresponen a la realització de pràctiques. Per tant, es tracta 
d’un pla d’estudis d’orientació eminentment pràctica. 

El Pla estarà coordinat pel director de l’escola, assistit per dos caps d’estudis, un corresponent a 
l’àrea de ciències socials i l’altre per l’àrea de informàtica. 

 

El pla d’estudis realitzat durant el primer semestre serà sotmès a anàlisi a mesura que es vagi 
realitzant, amb la finalitat de refinar els plantejaments adoptats i per tal de tenir una definició 
revisada de cara al curs del segon semestre. 

 

 

 

Matèries  

Les matèries estan distribuïdes en tres àrees: 

• Àrea de Ciències socials  

Hores de classe: 80 

Hores de pràctiques: 120  

• Àrea d’informàtica 

Hores de classe: 60 

Hores de pràctiques: 120  

• Àrea de matèries vàries 

Hores de classe: 30 

Hores de pràctiques: 110  
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Àrea de Ciències 
Socials 

Àrea 
d’Informàtica 

Matèries vàries 
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Àrea de Ciències socials 

 

 

Duració 
(en hores)  

Matèria 

 

Descripció Classes Practiques 

1 

Habilitats 
socials, 
tècniques de 
liderat i destresa 
emocional 

Aquesta matèria està destinada a potenciar la 
capacitat dels tutors per tal d’animar l’activitat 
dels Centres, motivar als usuaris i ajudar-los a 
trobar el seu perfil d’usuari que ha d’estar en 
consonància amb les seves necessitats i 
interessos de cada qual.  

Les pràctiques es realitzen, en el Centre Públic 
Internet de Santa Cristina d’Aro amb usuaris 
reals. 

20 30 

2 

Metodologia de 
la recerca  social 

El coneixement bàsic de la metodologia de la 
recerca en ciències socials té per a objecte la 
recollida d’informació sobre usuaris actuals o 
potencials. Aquesta assignatura inclou l’estudi de 
les tècniques de recollida de dades, d’anàlisi i de 
verificació de hipòtesis. 

Totes aquestes tasques són essencials per tal de 
capacitar als futurs tutors per conèixer bé el seu 
entorn i per establir lligams entre el Centre i els 
seus usuaris. 

Les pràctiques es faran sobre poblacions reals i 
estaran dirigides pels professors del Centre 

20 30 

3 

Relacions con la 
comunitat 

La matèria de relacions amb la comunitat té per 
objecte capacitar als estudiants per establir 
diferent tipus de relacions amb la població amb 
que han de treballar (veïns, associacions, 
escoles, empreses, etc.).  

25 50 

4 

Canvi cultural i 
social durant la 
transició cap la 
Societat de la 
Comunicació 

Aquesta assignatura està destinada a 
proporcionar una perspectiva general del procés 
de transició cap a la Societat de la Comunicació i 
analitzar en detall l’evolució dels factors culturals, 
econòmics i socials que l’acompanyin. 

Les pràctiques d’aquesta matèria consisteixen en 
la realització d’un treball monogràfic sobre algun 
aspecte particular del canvi socio-cultural. 

15 10 

 TOTAL HORES DE L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS 80 120 
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Àrea d’informàtica 

 

5 

Us d’aplicacions 
informàtiques 

La finalitat d’aquesta assignatura és el 
perfeccionament de l’ús de sistemes operatius i 
de les aplicacions informàtiques més bàsiques 
(p.e. Office). Inclou també el perfeccionament 
de l’ús d’editors de gràfics, de pàgines Web i 
d’altres aplicacions multimèdia. 

En el pla de pràctiques es dedicarà una atenció 
preferent a la creació de pàgines Web, que és 
una de les pràctiques més freqüents dels 
tutors.  

42 65 

6 

Navegació per 
Internet 

La matèria de Navegació per Internet està 
destinada a proporcionar una bona visió 
general d’Internet amb una triple finalitat: 

a)per a poder ajudar a cada usuari a trobar allò 
que més li pugui atreure o resultar útil, en 
funció dels seus interessos i necessitats. 

b)per a poder organitzar sessions de 
demostració d’Internet 

b)per a poder emprendre i/o propiciar projectes 
de diferent mena a Internet (p.e. comerç 
electrònic, xarxes ciutadanes, activitats de 
democràcia participativa, móns virtuals, etc.) 

10 30 

7 

Didàctica de l’ús 
de les eines 
informàtiques i de 
la navegació per 
Internet 

Aquesta matèria està específicament dedicada 
a l’aprenentatge d’estratègies i tàctiques 
adients per poder lliurar ajuda personalitzada 
als usuaris. 

Les pràctiques es realitzaran al Centre Públic 
Internet de Santa Cristina d’Aro amb usuaris 
reals. 

 

8 25 

 TOTAL HORES AREA INFORMÀTICA 60 120 

 

Àrea de matèries vàries 

 

8 
Administració dels 
Centres Públics 
Internet 

En aquesta matèria s’entrena als estudiants per 
realitzar les tasques administratives pròpies 
dels Centres Públics Internet (gestió de la base 
de dades del Centre, control de sessions, 
gestió de caixa, etc.). 

5 20 

10 
Inglés práctico 

Pràctiques d’anglès parlat i escrit 25 90 

 TOTAL HORES ÀREA DE MATERIES 
VÀRIES 

30 110 
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Criteris de selecció dels candidats a seguir el programa de Tutors 

 

 

 

 

Estudis 

Titulació universitària o formació i experiència equivalents 

 

Experiència 

Coneixement dels recursos informàtics a nivell d’usuari mig (Windows’95 o ulterior) i 
l’Office’97. Es valorarà també l’experiència en l’ús d’altres programes com per exemple 
l’edició de gràfics, manipulació de foto, presentacions multimèdia, edició de pàgines Web, etc. 

Estudis i/o experiència en el terreny de les ciències socials i/o l’animació sociocultural 
(psicologia social, sociologia, psicologia, antropologia, economia, ciències de la comunicació, 
direcció i animació de grups, etc. 

 

Edat 

Majors de 24 anys sense cap altre limitació 

 

Idiomes 

Català o castellà 

Inglés (mínim, nivell mig) 

Es valorarà també el coneixement d’altres idiomes. 

 

Matrícula 

150.000,- ptes. 
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3.2 Estructuració de la planificació del projecte i calendari inicial 

 

1999 2000 

3r. trimestre 4º trimestre 1r. trimestre 2º trimestre 3r. trimestre 4º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

4. Col·lectius destinataris del projecte 

De una manera directa e immediata, els destinataris d’aquest projecte són les persones 
interessades en rebre formació com a tutors dels Centres Públics Internet. Però d’una manera 
indirecta, són destinataris tots els veïns dels municipis (o barris)a on està ubicat cada Centre.  

D’acord amb les previsions de matrícula, després dels primer any (2000) hi pot haver fins a 
100 tutors formats a l’Escola. Si considerem que cada monitor pot atendre a unes 500 persones a 
l’any, el total de persones indirectament afectades per l’Escola és d’unes 50.000 persones. 

Tenint en compte el cost total de projecte incloent les inversions inicials i el primer any de 
funcionament, (51.800.000,- ptes.) el projecte té un cost de 1.036,- ptes. per cada usuari 
final/any. Y el finançament sol·licitat (22.800.000,- ptes.) dona una relació de 456,- ptes. per 
cada usuari final/any. 

Tanmateix, l’efecte multiplicador pot ser en realitat molt més gran si es té en compte que 
l’Escola continuarà formant tutors en els anys successius.  

En cinc anys (entre 2000 y 2005) de funcionament de l’Escola a ple rendiment, es poden 
haver format entre 500 i 1000 tutors el que proporciona un efecte multiplicador d’entre 250.000 

Obres d’habilitació 
dels locals de 
l’Escola 

Selecció del professorat 
i preparació detallada 
dels programes 

CURS DE FORMACIÓ DE 
TUTORS. 

(primera promoció) 

CURS DE FORMACIÓ DE 
TUTORES. 

(segona promoció) 

Compra i 
instal·lació dels 
equips i 
contractació 
dels serveis 
externs 
necessaris  

Reconsideració del contingut de les matèries, 
de les pràctiques i de l’enfocament pedagògic. 
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i 500.000 usuaris atesos cada any, que és una xifra raonable d’usuaris de Centres Públics 
Internet a tot el territori, en el període considerat. 

5. Impacte que s’espera obtenir amb el projecte sobre el territori, 
sectors, i la seva incidència en la millora de la formació  

L’ escola proposada és un factor de gran impacte sobre tota la societat, tant a les persones 
com a les petites i mitjanes empreses. Els Tutors de Centres Públics Internet són una peça 
fonamental per  

1)ajudar a la societat a fer un trànsit ràpid a la Societat de la Comunicació i 

2)reduir el nombre de persones excloses, entre les persones més amenaçades (aturats, 
mestresses de casa, persones grans, etc.). 

 

6. Tranferibilidad 

La formació de Tutors crea condicions per fer que l’ajuda activa a la població sigui fàcilment 
transferible. S’ha de pensar no únicament en l’àmbit del nostre país sinó també en la resta del 
estat espanyol i en l’àmbit d’altres països a on es pugui adoptar la formula de Centres Públics 
Internet.  

El projecte de l’Escola té un potencial molt alt de transferibilitat que es pot projectar tant cap 
a altres països de parla castellana, com en l’àmbit mediterrani i europeu. 

 

7. Mecanismes de difusió i/o transferència 

El projecte de l’Escola te dos vies de difusió i transferència: 

1. La Web de l’Escola 

2. Les Jornades Internacionals sobre formació de Tutors de Centres Públics Internet 

 

La Web de l ’Escola 

La Web de l’Escola estarà enllaçada amb la Web municipal de Santa Cristina d’Aro30 i 
desenvoluparà les següents funcions: 

• Difusió dels Programes d’estudis de l’Escola 

                                                           
30 http://www.santacristina.net 
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• Establiment de relacions amb els estudiants (actuals o potencials) en matèria 
d’informació, tràmits, pràctiques, treballs de grup a distància, banc de proves per 
experimentar formules de formació a distància, etc. 

• Relació permanent amb els Centres Públics Internet radicats a altres regions o països. 

• Publicació de treballs i resultats d’experiències, recerques, materials didàctics i altres 
treballs realitzats tant pels professors com pels alumnes de l’Escola. 

• Realització de proves i experiències d’intercanvi de classes i seminaris amb altres 
centres de formació radicats a altres regions o països  

 

Jornades Internacionals sobre la formació de Tutors de Centres 
Públics Internet  

La celebració d’aquestes jornades està prevista pel mes de novembre del 2000.  

El temes de les jornades seran els següents: 

• La funció dels Centres Públics Internet com a dispositius de formació permanent per a la 
transició cap a la societat de la comunicació i com a pocus de desenvolupament 
comunitari integral per tal d’assistir als ciutadans i a les empreses a adaptar-se a les 
circumstàncies emergents del segle XXI. 

• La formació dels tutors  

• La formació dels coordinadors  

• Els canvis econòmics i culturals durant la dècada 2000/2010 
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Resum de les partides necessàries per a la posta 
en marxa i primer any de funcionament 

 

Nº DENOMINACIÓ COST 
TOTAL 

Aportació 
Ajuntament 

1 Condicionament dels locals de l’escola (propietat de 
l’Ajuntament. 200 m2) 

8.000.000 8.000.000 

2 Compra de 25 ordinadors 4.000.000 0 
3 Compra de perifèrics (impressores, scaners, xarxa local, 

cameres digitals, etc.) 
600.000 0 

4 Adquisició de drets software 2.000.000 0 
5 Equips de gravació i reproducció de vídeo. 1.500.00 0 
6 Disseny d’instruments i desenvolupament de software a 

mida, elaboració dels programes d’estudis, 
procediments i protocols. 

3.000.000 0 

7 Personal administratiu de l’escola 5.250.000 5.250.000 
8 Honoraris personal docent per classes i pràctiques 4.200.000 0 
9 Honoraris personal docent en tasques de disseny del 

programa d’estudis, planificació, relacions amb l’exterior, 
etc. 

2.500.000 0 

10 Documentació i biblioteca de l’escola 1.250.000 1.250.000 
11 Disseny i desenvolupament de la Web de l’escola  5.000.000 0 
12 Despeses ordinàries (consumibles) 2.500.000 0 
13 Serveis externs (telèfon, manteniment d’equips, neteja, 

calefacció, etc.) 
4.000.000 0 

14 Despeses de promoció i publicitat dels cursos 500.000 0 
15 Organització de las Primeres Jornades Internacionals 

sobre la formació de Tutors de Centres Públics Internet. 
4.500.000 0 

16 Direcció i caps d’estudis  9.000.000 0 
 TOTAL 56.301.500 14.500.000 
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Resum del finançament de la posta en marxa de 
l’escola i el primer any de funcionament 

 

Ajuntament 14.500.000 
Ingrés per matrícules 13.000.000 
Sponsors de l’escola 23.801.500 
Sponsors  de la Web de l’escola 5.000.000 
TOTAL 56.301.500 

 

 

 


