
Fractura digital
Dia Mundial d'Internet 20008 (17-05)

«Un món amb accés universal a Internet és possible?» 

● L'accés entra a un ritme com cap altre tecnologia: alguna cosa deu tenir.
○ Si no fos possible de moment és igual, perquè l'objectiu clar és que ho sigui.

● És possible, tot i què hi ha casos inevitables.
○ Edat, els neoludites i robinson.

● Quins problemes tenim avui que no el fan possible: preu, infraestructures, cobertura no 
universal.
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Preu

● Un pic mostrada la utilitat de Internet (què tal com està tothom ho pot trobar la seva), en 
contractar la connexió trobam que som dels països més cars d'Europa.

● Un cas clar: els immigrants tenen molt clara la utilitat d'Internet, però no poden pagar la 
connexió permanent.  Han d'usar locutoris --i n'està ple.
○ És un cas semblant al d'anys enrere, quan no hi havia aigua corrent, i calia anar a rentar 

als safarejos públics comunitaris.
○ Eren públics, que els locutoris no ho són pas.

● Som dels més cars d'Europa:

○ Novembre 2007: La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, alertó hoy de 
que "los españoles pagan un 20% más que la media europea por la banda ancha" 
porque el mercado del país en este ámbito todavía no cuenta con el grado de 
competencia que desea la Comisión Europea, sino que está protegido.
■ http://www.europapress.es/00284/20071119123652/comisaria-europea-competencia-  

alerta-espanoles-pagan-20-mas-banda-ancha-media-ue.html 

○ Abril 2008: Los usuarios españoles tenemos una conexión ADSL que en estos 
momentos es un 25% más cara y un 26% más lenta que la que tiene el usuario medio 
europeo.
■ http://www.vnunet.es/es/vnunet/news/2008/04/01/el_adsl_mas_lentos_y_mas_caros_  

de_europa
■ http://www.internautas.org/archivos/adsl-ue/ADSLenlaUE.pdf   

○ No pot haver-hi ni WiFi de franc a llocs públics, perquè ho impedeix la Comisión del 
Mercado de Contra las Telecomunicaciones.

■ Parc Krekóvic a Palma.
● Pedro Ramis Ferriol, de l'IMFOF (Institut Municipal de Formació Ocupació i 

Foment) va contar, a un Mallorca en Xarxa, que finalment la tancaren a només 
els veïns.
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Infraestructures

● Som a un país on no hi ha carreteres digitals públiques:
○ Totes són de peatge, i el peatge és caríssim.
○ Hi ha mecanismes legals per a evitar la construcció de carreteres públiques (la CM[c]T).

● Convenen infraestructures públiques?
○ L'Administració pot gestionar-les amb qualitat?  Possiblement no, i no volem 

connexions què fallin.
■ Potser les han de gestionar les empreses privades.
■ Les empreses privades no ens podrien dir que han de cobrar tant com ara perquè és 

molt car desplegar les infraestructures.
■ Hi hauria més competència, perquè més empreses podrien donar serveis

● Fins i tot locals.
● Sobretot de suport personalitzat i atent, un gran problema en aquest moment.

● L'experiència positiva d'Infovia als 90.
○ La va impulsar el govern i fou una empenta important en el seu moment.  No era ben bé 

una infraestructura pública, sinó un encàrrec a Telefónica que comportava ajudes 
públiques i obligacions.

○ Ens poguérem connectar d'arreu del territori al mateix preu.
○ Va suposar competència entre els ISP, amb preus a la baixa.

● Darrerament s'està avançant, però hem passat anys d'un endarreriment massa gran.
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Cobertura

● Les zones rurals tenen una connexió escassa (no hi ha cobertura arreu) i cara.

○ Preus (+IVA):
■ 512 kbps: 39 €
■ 1 Mbps: 74,98 €
■ 2 Mbps: 120,00 €
■ 4 Mbps: 150,57 €
■ Oferta eixuta, sense packs ADSL + cridades + TV, etc.

○ A molts llocs la infraestructura està subvencionada (?!?)
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