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Si ja no fas servir el teu vídeo VHS ni els teus discs de vinil
més que per a poder convertir els teus continguts a digital …
Si ja no fas servir tecnologia del segle XIX com son les
bombetes incandescents…
Si la teva Televisió ja té sortida óptica digital i la teva cadena
de música també…

Perquè al teu ordinador no li dones el mateix plaer?
El de poder treballar i rebre la informació de manera
totalment digital (amb fibra òptica fins a casa teva) i no pas
emprant adobs i conversions analògiques del segle passat
(ADSL) per a connectar-te a internet.
És per que tú no o vols?
O perquè el monopoli de facto que opera les
telecomunicacions del teu país, no li interessa desplegar
una nova xarxa de nova planta I de fibra, que arribi fins a
casa teva?
Estigues atent, doncs molts païssos porten anys disfrutant
d’aquesta tecnologia i d’altres estan acabant de desplegar-la
(ves a andorra i pregunta pel sud de França). Per a ells el
teu futur ja és el seu present; i per tant des d’ara ens
guanyen en oportunitats i en competitivitat.
Dr. Andreu Veà
Stanford University
Palo Alto, CA
Hivern de 2009
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Casa Gran del Catalanisme
Grup sobre la Catalunya Global
30 de Novembre de 2009

Propostes per a un gran canvi ineludible

“VOLUNTARIS per La FIBRA”
CAL ILUMINAR DE NOU CATALUNYA
Per Andreu Veà, pioner d’internet a Catalunya i no militant de cap partit polític.
Ha passat els últims sis anys fent recerca sobre tecnologíes d’accès a Internet
com a professor convidat a la Stanford University (Palo Alto, Califòrnia).

El document que teniu entre mans fa una descripció detallada d’un greu
problema latent que fa més de 15 anys que Catalunya arrossega i és el del
desplegament d’una xarxa de telecomunicacions, neutra i alternativa que arribi a
la majoria de les llars catalanes. I en proposa una solució realista.
Considerant que Catalunya aposta per ser un territori de referència mundial en
les noves tecnologies de la informació i la innovació com a eix transformador
dels negocis i de la societat. Basant-se en l’experiència real d’altres territoris
(com Silicon Valley, o Corea del Sud) i plantejant un Programa Estratègic a 10
anys vista, anomenat “Voluntaris per la Fibra”. D’una forma alternativa i
progresiva on hi interactuïn de manera coordinada els tres actors principals del
desenvolupament regional (Administració, Universitat i Empreses o Triple Hèlix)
conjuntament amb la societat civil que en serà la principal protagonista.
Malauradament en la precipitada privatització de les telecomunicacions (a finals
dels anys 90) la infraestructura de telecomunicacions d’accés a les llars no
romangué pública. De manera que hagués pogut llogar-se en igualtat de
condicions per part de tots els operadors privats. La realitat es que aquesta
quedà en mans de l’operador històric, fet que ha portat a no disposar d’una
competència real ni efectiva (ho revelen els preus minoristes d’internet constants
en els últims 11 anys). A diferència del ferrocarril, on les víes i les estacions sí
que s’han deixat en mans d’un ens públic i en el futur els operadors ferroviaris
podran competir en igualtat de condicions.
Així com el Fax ralentí l’entrada i adopció del correu electrònic més d’un
quinqueni, l’ADSL està ralentint a casa nostre el desplegament de la fibra més
d’una dècada.
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“Para conseguir que triunfe la red, es importante estudiar qué
hacen las PTT [operadores y compañías telefónicas]. Es
importante incluso hacerlo muy seriamente, con el fin de
comprender sus decisiones. Y a continuación, es preciso hacer
exactamente lo contrario"
Christian Huitema (pionero de internet) “Internet... una vía al futuro”
(pàg.50) Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1995.

“Porque señores, no olvidemos que si fuera por el mundo empresarial y los
operadores, la Internet que hemos conocido hasta ahora, simplemente no
existiría”.
Andreu Veà, Defensa Tesis Doctoral 12-09-2002

Reflexions sobre
la Història de les Telecomunicacions i Internet a la nostra terra:
Per raons històriques que ja venen de molt lluny, (i que no és l’objectiu d’aquest
capítol d’analitzar), Catalunya ha sigut sempre terra de gent emprenedora. De
persones que veuen que si no fan les coses ells mateixos, ningú les farà per a
ells. Si hom viu una bona temporada fora del país, ràpidament se n’adona que
les innovacions solen entrar per Catalunya i a l’inrevés la innovació que
exportem sol sortir de Catalunya. Això encara es fa més palès en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i en de les empreses de base tecnològica.
Podem trobar exemples d’aquest postulat, remuntant-nos als fenicis i al comerç
amb Barcelona, o sense anar tant lluny focalitzar-nos en la Catalunya de
principis de Segle XX, quan la Mancomunitat de Catalunya presidida per Enric
Prat de la Riba desplegà la xarxa de telefonia bàsica arribant a uns nivells de
penetració que no podien comparar-se a cap altre territori d’Europa (en els seus
inicis). El truc? Doncs emprà la col·laboració de la ciutadania, conjuntament amb
minsos recursos públics i el convenciment de que fer allò era objectivament
beneficiós per al progrés real de la societat.
Actualment ens enfrontem a un repte similar. L’extensió de la Fibra Òptica arreu
del territori.
És un nou repte? No, la veritat és que ja fa anys que a casa nostre s’estan
aplicant polítiques de telecomunicacions per a poder-lo assolir, malgrat la no
Andreu@Vea.cat Novembre de 2009
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permanència en el temps d’aquestes fan que perdin del tot la seva ja de per sí
minsa eficàcia. Per al conjunt de la població el no disposar d’una xarxa de fibra
de gran capil·laritat, no és un “problema greu” doncs no és indispensable.
Malgrat tot els estrategs i les persones que pensen a més de quatre anys vista,
tenen clar que ara ja no és ni car, ni un esnobisme, ni el somni ni desig d’un
fabricant d’equips que vol vendre… no hi ha hagut manera en els últims 15 anys
d’avançar cap a la fibra de forma decidida com han fet als països nòrdics o a
d’altres indrets de l’Àsia (com Corea o Hong Kong).

Els nostres veïns francesos (entre molts d’altres, ja fa anys que ho han fet). El
cas del Departament de Pirineus Atlàntics, és un cas a estudiar. L’administració
ha impulsat un desplegament de xarxa de fibra òptica que posa a disposició
d’empreses, particulars i operadors de telecomunicació, una xarxa neutra,
anomenada iris64. En el mapa es pot veure que recorre gran part del territori i
únicament empra radioenllaços en zones molt perifèriques. Es pot trobar tota la
informació i característiques aquí: http://www.iris64.fr

A principis dels anys 1990 i concretament l’any 1992 quan per requeriment
d’Europa s’havien de liberalitzar les telecomunicacions a Espanya el govern
d’aquell moment, va preferir seguir mantenint el monopoli, en aquell moment cal
recordar-ho: no hi havia ni telefonia mòbil, ni Internet (excepte en quatre centres
universitaris). I es parlava de l’extensió del “cable” pel territori per tal de poder
transportar la televisió. L’any 1995 amb la “llei del cable” es creen demarcacions
i fins hi tot es fan concursos per a assignar a un operador a cada zona. CTC
(Cable i TV de Catalunya, més tard coneguda per Menta, AunaCable i
actualment Ono) s’endu el concurs en les tres demarcacions en que es divideix
Andreu@Vea.cat Novembre de 2009
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Catalunya. En aquells moments, ja es pensà en donar telefonia i es comencen a
fer les primeres proves pilot per a proveir Internet pel cable, tal i com ja es feia
als EUA.
Amb el canvi de govern (l’any 1996) es liberalitzen les telecomunicacions a corre
cuita i al meu entendre es comet un greu error estratègic (possiblement per les
presses) i és el privatitzar en la seva totalitat l’operador històric (que ha ostentat
el monopoli fins aquell moment). Sense deixar la infraestructura d’accés (per a
entendre’ns el cable que arriba a totes les llars) dins d’un ens públic. I que fos
llogada a tots els operadors que ho desitgessin. Més tard a l’iniciar la
privatització dels ferrocarrils aquest error ja no es va fer. Dividint l’antiga
empresa en “infraestructura, estacions i accessos” (ADIF) i separant-la de
RENFE (Operadora).
Un any més tard es dona cabuda a un segon operador (Retevisión) que durant
un any actua en règim d’oligopoli amb grans esperances a tot el mercat, doncs
inicia una etapa de competència i per tant de nous i més barats serveis al
consumidor.
El que el regulador va pretendre, fou que un operador (i desprès una trentena
més) fessin de forma repetida i en uns cinc o deu anys, el que a Telefònica l’hi
havia costat més de 70: arribar a totes les llars. Posant l’esperança en que els
accessos via ràdio més fàcils d’implantar i sense tanta obra civil que els
cablejats farien possible aquest “miracle”.
A sobre i enmig d’aquest panorama va irrompre la TV per satèl·lit de pagament
que feu que l’oferta es diversifiqués més. I que els possibles ingressos que
justificaven el desplegament del “cable” i que constaven en els plans de negocis
de les companyies se n’anessin a n’orris.
Això, unit a que el legislador va jugar un paper molt passiu i no facilità el que
havien d’ésser els grans desplegaments pel territori. Un parell d’exemples:




per a enterrar la fibra òptica hom s’havia de regir per la “Ley de baja tensión”
que indica que les rases cal fer-les a una profunditat de 150cm (1 metre i mig
per sota terra!!!). Cosa que com a mesura de seguretat per a un cable de
corrent elèctric pot estar molt bé…però no pas per a una fibra òptica. Val a dir
que hi ha llocs que la fan passar per dins de les canalitzacions del gas.
Doncs al treballar amb “fotons” (de llum) i no amb “electrons” (electricitat) no
produeix cap guspira ni és en absolut perillosa per a la salut humana (els
enrampaments o electrocucions son del tot impossibles). Aquesta imposició
inicial, feia que els costos d’enterrar la canalització fossin de 90.000€ (15
milions de les antigues pessetes) per Km urbà (cosa que no dona gaire més
que per donar la volta a un parell d’illes de cases).
L’altre gran impediment que es trobaren foren els permisos de les Comunitats
de Veïns. Algú s’imagina demanar un permís per a fer passar els cables pels
edificis i que el president et digui…bé aquí ens reunim un cop l’any…ja li
direm alguna cosa… Telefònica en canvi sempre juga amb l’avantatge de no
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demanar mai cap permís. I grapar (si cal) qualsevol cable a les façanes dels
edificis.
Ambdós greus problemes s’aminoraren amb el temps i es canvià la legislació per
tal que l’estendre xarxes alternatives pel territori demès de complexa no es fes
del tot impossible. Així tinguérem durant uns quatre o cinc anys les grans ciutats
potes enlaire, amb obres per a enterrar grups de tubs corrugats que travessaven
les grans avingudes i per on en un futur s’hi instal·laria la Fibra Òptica.

La realitat fou molt diferent i l’esperable va passar. Els accessos via ràdio no son
mai tant fiables com els cablejats i demés tenen una gran desavantatge: al cap
de 7 o 10 anys a l’intempèrie cal substituir-los. Per contra, alguns dels parells de
cable telefònic que s’empren a les grans ciutats, ronden el centenar d’anys
d’antiguitat i encara estan en servei.
Quin és el Resultat d’aquestes polítiques? en les que “només es té en
compte” el criteri de rendibilitat econòmica…i que entreguen tota la
“responsabilitat” a una única entitat o empresa privada?
Doncs que les empreses de cable que a finals dels 90 s’adjudicaren “tota” la
responsabilitat de portar el cable a tots els racons de Catalunya, han
desaparegut arruïnades i han estat reiteradament comprades per altres
competidors que també fan aigües. Que les grans ciutats disposen de quatre i
fins a cinc desplegaments de fibra repetida, fet per operadors diferents, i morta
de fàstic, mentre que la resta de territori NO en té cap !
Que degut a la pressió del regulador vers a Telefònica, aquesta NO està
disposada a desplegar xarxa nova, doncs sap que l’haurà de posar a disposició
(per llei) dels seus competidors. I per tant està més que còmode amb el seu
ADSL (cal recordar que només els exmonopolis que tenen l’accés fins a la llar,
són els únics que poden proveir aquest servei; tota la resta, malgrat facin
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temptadores ofertes de captació rebaixant el preu de forma temporal, son
“revenedors” que actuen com a canal de distribució de Telefònica).
Un apunt que ens pot fer entendre el perquè Catalunya (i la resta d’Espanya)
està “aturada” en telecomunicacions:
•

A principis de l’any 1998, vaig tenir la sort d’assistir (com a representant del
sector) a les reunions de l’antic Ministerio de Fomento (a la secretaria de
Telecomunicacions) on es definí la tarifa “minorista” de l’ADSL i es fixà un
preu bàsic de 39€ + IVA.

•

11 anys més tard, l’any 2009, quin és el preu d’aquest servei “bàsic”
d’Internet? 39€ + IVA... Realment algú creu que hi ha competència ? I que
els preus (i les amortitzacions d’equips) no han canviat en 11 anys en un
mercat tant competitiu i àgil com és el d’Internet ?

Es podria dir: bé, l’operador històric (Telefònica) ha decidit anar duplicant la
velocitat de provisió del servei, (des dels 256Kbps inicials -a 39€- fins als actuals
2Mbps) i no dividir per dos el preu (que és el que el mercat realment
demandava) per tal que així tinguéssim unes velocitats mitjanes superiors a les
d’altres països... però si ens fixem en un estudi comparatiu de l’any 2007 (en 2
anys la situació no ha variat gaire) veurem que la velocitat mitjana real ens situa
quasi els primers per la cua del mon desenvolupat.

“L’adequació de sistemes analògics
frena el desenvolupament digital…”
•

El “gran invent” del Fax va evitar que el Correu Electrònic
(desenvolupat al 1971), s’extengués durant vàries dècades, quan la
tecnologia (mòdems) estava més que madura i existien ja els
ordinadors a les oficines.

•

No serà d’estranyar, que el “gran ADSL” que ens ofereixen els exmonopolis de tota Europa, pari o en el millor dels casos rellentitzi un o
varis quinquenni el desplegament de fibra cap a les llars que de forma
tan ràpida havia començat a la segona meitat dels anys 1990.

Extracte de la Tesi sostinguda per Andreu Veà l’any 2000 (publicada l’any 2002 per Enginyeria La Salle, URL) advertint
de que el desplegament de l’ADSL només beneficia a una companyia per país (els antics monopolis), i que va en contra
del interès general de disposar de fibra l’abans possible. Tal i com ja ha passat d’altres vegades en la història de la
tecnologia. L’any 2009 fou recollida com la “Llei d’Andreu” i publicada al llibre Más allà de Google Infonomía Ed. 2009
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ALTRE COP VÍCTIMES D’UN MONOPOLI:
La situació a finals de la primera dècada del segle XXI és la següent:
La major part d’usuaris actualment connectats a l’internet a Espanya ho fan per
mitjà de l’ADSL, una tecnologia barata d’implantar però amb limitacions de
capacitat importants, especialment pel que fa a la pujada de dades. I a les llars
que es troben a més de 3Km de la Central Urbana Telefònica.
La velocitat mitjana de la banda ampla a Espanya és de l’ordre de 15 vegades
menor que la de França o Suècia, 18 vegades inferior que la de Finlàndia, i entre
40 i 50 vegades inferior que la de Corea i Japó.
La cobertura de telefonia mòbil a Catalunya no arriba a tots els municipis, ni tan
sols als de la Regió Metropolitana de Barcelona, ni està garantida al llarg dels
corredors viaris, ferroviaris, ni al metro.
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LOGOMARQUES: de Retevisión (1998) i Uni2 (1999) que ja son un record històric

•

A dia d’avui ja ningú no discuteix que la Fibra fins a la llar és el millor sistema
per a tenir accés a Internet i que aquest accés pugui seguir creixent en
prestacions durant dècades. Suportant aplicacions que a dia d’avui ni
imaginem. És més, els països que tenen una alta penetració de fibra son els
que més s’estan desenvolupant, i els que creen les noves indústries.

•

El que tracta aquesta ponència, és d’advertir d’una forma no tècnica i planera
per tal de divulgar-la de forma amena, al màxim de persones de que cal un
nou impuls (público-privat) per tal de portar la Fibra a les llars de Catalunya
l’abans possible. I ja portem 15 anys (des del 1994) de retard !

•

Fins que hom no viu fora uns anys, no s’adona de que les diferències en
comptes de reduir-se s’eixamplen. I de la necessitat d’igualar l’accés a les
oportunitats a les persones. Desprès aquestes ja decidiran si les aprofiten o
no... però ens cal donar l’oportunitat de que una persona que viu al Solsonès
(i en tants d’altres indrets que estan pràcticament incomunicats –des del punt
de vista d’Internet) tinguin la possibilitat d’establir negocis, o simplement de
teletreballar i poder-se adaptar i tele-formar, fent-se ell mateix, quasi sense
adonar-se’n, més apte per a les noves professions que van venint i que
passen per un ús intensiu de la Xarxa Internet.

•

Com sempre és bo de conèixer el passat, s’analitza el perquè Catalunya fou
pionera en telecomunicacions als any 1920 i es proposen maneres d’abordar
de nou aquest repte estratègic de país.

LA COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS (CMT1):
(òrgan regulador del mercat, en marxa des de fa una mica més de 10 anys),
reconeix literalment en un dels seus múltiples informes que:

1

La CMT, té per objecte l'establiment i supervisió de les obligacions específiques que hagin de
complir els operadors en els mercats de telecomunicacions i el foment de la competència en els
mercats dels serveis audiovisuals, la resolució dels conflictes entre els operadors i, si s'escau,
l'exercici com òrgan arbitral de les controvèrsies entre els mateixos.
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• Teniendo en cuenta las características de la tecnología ADSL 2+ y la situación

actual de las infraestructuras de telecomunicaciones, la velocidad de
navegación de 20 Megas no es más que una velocidad de descarga máxima,
alcanzable en situaciones óptimas y, generalmente, inaccesible para los
usuarios.
• Ello implica que de forma generalizada, los usuarios que contratan estos

servicios pueden estar navegando con una velocidad de descarga de 10, 5 e
incluso por debajo de los 2 Megas, en función de la distancia de su domicilio
a la central telefónica.
• A este factor hay que añadir el hecho de que las conexiones utilizan

protocolos de transmisión de datos (PPP y TCP/IP) que ocupan un ancho de
banda que absorbe entre un 2 y un 20% de la velocidad.

En quin altre mercat (que no sigui el d’ADSL, en compro 100 i me n’asseguren
10?. I a sobre pago molt més que en d’altres països del nostre entorn proper?

CENTRAREM DONCS EL PROBLEMA
EN LA XARXA D’ACCÉS A LES LLARS (o BUCLE LOCAL)
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CONCLUSIONS DES DEL PUNT DE VISTA TECNOLÒGIC:
Si es té en compte el Factor Temps (i el més gran manteniment necessari en els
sistemes radioelèctrics) i incrementem factors de Velocitat d’Usuari i la Qualitat
del Retorn, veiem que la Idoneïtat Tecnològica recau en els Sistemes cablejats.
Endemés de que com dèiem, el temps de vida útil dels equips exteriors de radio
està entre 7 i 10 anys; havent de substituir-se desprès, cosa que cal modelar en
els plans de negoci com a més cost.
Factor Ponderación

1

1

1

1

1

Facilidad
despliegue

Coste de
implantación

Velocidad
(usuario)

Calidad en el
retorno

Precio Final

IDONEIDAD
DESPLIEGUE

ADSL
PLC
W-LAN
LMDS
TDT
Cable
UMTS
Satélite

4
3
2
3
4
1
3
1

4
3
2
2
4
1
2
1

3
3
5
4
2
4
2
4

2
4
4
4
1
3
3
1

4
3
3
2
4
3
2
1

3,4
3,2
3,2
3
3
2,4
2,4
1,6

Factor Ponderación

2

1

3

3

1

Mantenimiento

Coste de
implantación

Velocidad
(usuario)

Calidad en el
retorno

Precio Final

IDONEIDAD
TECNOLÓGICA

4
4
2
2
4
3
3
3

3
1
2
2
4
2
4
1

3
4
4
4
3
2
2
4

4
3
4
4
2
3
1
1

4
3
2
2
4
2
4
1

3,6
3,3
3,2
3,2
3,1
2,5
2,3
2,3

Tecnología

Tecnología
PLC
Cable
W-LAN
LMDS
ADSL
UMTS
TDT
Satélite

FONT: tesi doctoral sobre tecnologies d’accés. Andreu Veà, Enginyeria La Salle 2002) Publicada íntegrament al
repositori de Tesis en Xarxa ( http://tinyurl.com/TesiVea )

CONCLUSIONS DE LA COMPARATIVA DE TECNOLOGIES A RECORDAR:
Desprès de nou llargs anys d’estudi i recerca, (nits i caps de setmana, mentre
treballava a la indústria d’Internet) m’agradaria reproduir de forma molt breu i
executiva algunes de les conclusions de la primera Tesi Doctoral2 monogràfica
d’Internet.


2

A llarg termini (desenes d’anys), pel seu menor manteniment, els accessos
Cablejats tenen un millor rendiment sempre.

Malgrat es defensès l’any 2002 segueix sent de rabiosa actualitat, a la vegada d’haver estat la
tesi més descarregada de tota la Universitat Ramon Llull i estar sempre en el Top-25 de totes
les Universitats Catalanes. Vegeu: www.tesisenxarxa.net
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TESI SOSTINGUDA:

“L’adequació de sistemes analògics frena el desenvolupament digital”


El "gran invent" del Fax va evitar que el correu electrònic (desenvolupat el
1971), s'estengués durant diverses dècades, quan la tecnologia (mòdems)
estava més que madura i ja existien ordinadors a les oficines.



No és d’estranyar, que el "gran ADSL" que ens ofereixen els ex-monopolis a
tot Europa, pari o en el millor dels casos alenteixi un o diversos lustres el
desplegament de fibra cap a les llars que de manera tan ràpida havia
començat en la segona meitat dels anys 90.

QUINA ÉS LA SOLUCIÓ DONCS A LLARG TERMINI?
Seguir fent adobs a una xarxa d’accés obsoleta?
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ADSL o com perpetuar els monopolis. Vilanova i la Geltrú (Catalunya profunda?)
PENITÈNCIA: sense connexió telefònica ni Internet durant 3 mesos seguits.
PECAT: haver contractat un operador diferent a l’històric durant 2 anys.
Fotografia d’un cas real: 28-5-2009 (S. XXI) observi’s les connexions en cercles vermells.

65.000 parells de coure poden ser substituïts per una única fibra òptica.
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LA FIBRA ÉS LA SOLUCIÓ






Major capacitat a causa de l’Ampla de Banda més gran disponible a
freqüències òptiques.
Immunitat a transmissions creuades entre cables, causades per inducció
magnètica.
Immunitat a interferència estàtica deguda a fonts soroll
Resistència a extrems ambientals. Són menys afectades per líquids
corrosius, gasos i variacions de temperatura.
La gran seguretat durant la instal·lació i el manteniment. Fibres i plàstics
no son conductors d'electricitat, poden emparar-se prop de líquids i gasos
volàtils.

IMPLANTACIÓ de la FIBRA: Present i Futur. RANKING de PAÏSOS:
Els països d'Àsia segueixin superant a Europa i a Amèrica del Nord en l'adopció
de la tecnologia de fibra fins a la llar (o FTTH “fiber to the home”), segons un nou
estudi de la classificació mundial fet pels FTTH Councils.
Els quatre països que ocupen les primeres quatre posicions en el Ranking global
de fibra fins la llar son: Corea del Sud, Japó, Hong Kong i Taiwan. Només Àsia
acapara 27 milions dels 32 milions estimats de connexions FTTH.
Més proper a nosaltres, el cas d’Andorra amb Som Telecom (actuant com a
monopoli) tenia previst fibrejar totes les llars del país durant el 2009. Al mes de
juny de 2009 ja tenien el 50% de les llars passades amb fibra, i s’espera arribar
al 100% a finals del 2010.

COM ANALITZAR L’ABAST DEL PROJECTE:
Des del punt de vista de l’anàlisi clàssic d’un operador que hagués de “fibrejar”
tot el territori espanyol, el primer que faria és procurar conèixer la distribució de
les llars i la seva densitat.
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Estudi de la CMT sobre distribució de les llars. Barcelona. Setembre de 2008.

Podem observar en la figura que només agafant Madrid i Barcelona, obtenim ja
el 10% de les vivendes (que no de la població) i que si hi afegim les poblacions
més grans restants de 500 mil habitants n’obtenim el 16%. Si hi afegíssim les
poblacions més grans de 100 mil arribaríem a tenir quasi el 40% de les vivendes
totals.
Si ens focalitzem a Catalunya, estaríem parlant d’una superfície de 32.000 Km2
on hi ha un total de 946 municipis, 59 dels quals amb més de 20.000 habitants i
on s’hi troba ja el 70% de la població.
Un dels més greus problemes que l’experiència en el desplegament ens indica
rau en l’arribada a les llars (sense “Infraestructura Comú de Telecomunicacions”
o ICT) el cable s’ha topat amb les Comunitats de Veïns. Una per una cal
demanar autorització. L’operador històric no te cap d’aquests problemes.
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ANALITZANT EL MERCAT
El mateix estudi de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, indica que
l’estimació de línies de Banda Ampla (definim banda ampla per totes aquelles
connexions no commutades, o sigui: ADSL, TV per Cable o Fibra) s’estancarà al
voltant dels 18 milions en els propers 15 anys.

I que en funció del tipus de municipi (divideix l’estudi en 9 tipus de Municipis:
Barcelona, Madrid i 7 altre tipus de municipis en funció del seu nivell i densitat de
població) el cost del desplegament serà molt més alt. I per tant els anys a
recuperar la inversió també s’hi veuran incrementats. Si apliquem aquest model
a dues capitals de comarca catalanes com son Solsona i Barcelona, ens
trobarem (sempre seguint l’estudi) amb els dos extrems en quan a cost unitari
per a fibrejar una llar:
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Essent el cost mitjà (de forma arrodonida) a Barcelona de 1.000€ per llar
fibrejada i de 13.500€ per llar passada a la capital del Solsonès.
Si ens atenem doncs a aquest estudi i a les “forces” del mercat, poden passar
dues coses:
1. És del tot probable que els operadors nacionals de telecomunicacions mai
fibregin Solsona.
2. Davant la clara situació de desequilibri territorial, l’administració “diu” que hi
intervindrà i fa un “pla”. Però degut a que aquests desplegaments poden
arribar a durar dècades i entre mig hi ha: canvis de polítiques dins del mateix
partit governant, canvi de partit al govern, noves tecnologies via ràdio que
“prometen” arreglar-ho tot, desconeixement total de l’entorn tecnològic per
part de la classe política, (degut als seus estudis, o degut a simplement la
seva edat) i el fet de que endemés del seu alt cost i de que no s’ha pres mai
aquest assumpte com a estratègic de forma continuada i sostinguda en el
temps, ha fet que a la pràctica (exceptuant petits poblets o comunitats
privades) que estéssim ara quasi igual de com fa 15 anys.
Aquesta asseveració us pot semblar exagerada i fins hi tot falsa. Però us heu
preguntat mai si eliminéssim l’ADSL (un sistema que es basa en els cables
oxidats de coure fets servir per a la telefonia de principis del segle passat) quina
manera quedaria per accedir a Internet? Us arriba el cable a casa vostre? O la
fibra fins la llar? Si contesteu afirmativament teniu molta sort. La realitat és que
excepte a Astúries (on hi opera i amb gran nivell de penetració Telecable), a
Euskadi amb Euskaltel i R a Galícia, a la resta d’Espanya, en aquests moments
ja només s’obté una opció per a poder-se connectar a Internet per fibra o cable:
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comercialment s’anomena Ono (fruit de la consolidació de vuit cableoperadors
regionals entre els que es compten els antics Menta, Madritel i Supercable.
Telefònica i gràcies als ajuts multimilionaris de la Unió Europea, ha desenvolupat
el seu propi sistema de distribució de senyal de TV a través dels seus cables “de
sempre” (ho coneixereu per Imagenio) i que és molt meritori i innovador. Però
malgrat com a companyia l’hi vagi molt bé el seguir explotant unes inversions
que es varen fer amb els diners de tots els ciutadans (quan aquesta era un
companyia pública), NO és pas la solució. Doncs el que fa és endarrerir
l’establiment final de la fibra, elimina la possibilitat de competència i endemés té
les limitacions pròpies al màxim ample de banda d’un cable de coure (comparat
amb una fibra).
NOMBRE d’ANYS PER A RECUPERAR la INVERSIÓ:

En resum que cal una aproximació ben diferent a la clàssica i a la que durant
aquests anys s’ha vingut portant a terme al nostre país.
Altres països ho han tingut clar des d’un principi i pel que fa a les grans ciutats
han fomentat la creació de xarxes de nova planta. Podem veure en la figura la
ciutat d’Stockholm, on passà per aquest procés des del 1998 fins l’any 2000.
Porten doncs ja més d’una dècada amb fibra, cosa que els ha permès estar en
les primeres posicions en tots els paràmetres i indicadors de connexió a Internet
i de societat de la informació que habitualment els centenars d’observatoris
(europeus, estatals, autonòmics i fins hi tot municipals!) mesuren.
Andreu@Vea.cat Novembre de 2009
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Ciutat d’Stockholm (Suècia). Mapes desplegament de fibra any 1998-99.

L’EXPERIÈNCIA D’ALTRES INDRETS ÉS FONAMENTAL
Parlant amb Bill St. Arnaud (de l’organització Canarie, del CANADÀ) un gran
impulsor de la fibra al seu territori, em va fer visualitzar ja l’any 2001 a un
congrés de la Internet Society3 quin és el procés evolutiu mental dels alcaldes de
vil·les i ciutats (tant grans com petites) en vers a les infraestructures de
telecomunicacions (i per tant de l’extensió de la fibra). És molt gràfic, cert i
senzillament comprovable per poc que conegueu l’entorn local de la vostra vila.

3

Organització sense afany de lucre comparable al National Geographic, però focalitzada en fer crèixer internet amb
capítols locals arreu del mon www.isoc.org)
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Evolució de la Perspectiva dels alcaldes sobre la infraestructura local de telecomunicacions.



La primera visió que tenen les administracions locals, és com indica el gràfic
a ingressar nou diner fàcil cobrant una nova taxa en concepte de drets de
pas als operadors que volen instal·lar la fibra.



No és al cap d’un temps que se n’adonen que gràcies a aquesta fibra poden
rebaixar de manera dramàtica els seus propis costs de telecomunicacions
entre edificis i seus.



Requereix fer servir més “energia mental” i força més de temps el veure que
si la vila o ciutat té una infraestructura de fibra adequada, es redueixen de
forma molt important els costs d’operació de les indústries locals. Cosa que
fa que a la llarga més empreses de tota mena s’instal·lin allí incrementant els
llocs de treball ubicats allí.



Requereix que encara passi més temps i que s’hagi passat per les anteriors
etapes prèvies el que es pugui veure clar que aquestes infraestructures de
fibra acaben:
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1. augmentant la qualitat de vida (una persona –si vol- pot seguir vivint a una
masia de les Guillaries i ser una petita multinacional de la traducció,
sense moure’s de casa ni haver-se de desplaçar a una gran ciutat a
treballar. O bé pot ser teleassistit si té una infraestructura de
comunicacions, potent i estable (i que no depengui de si aquell dia fa
boira...)
2. Creant una nova industria que abans no existia i no era ni imaginable pel
millors dels planificadors i estrategs d’aquell poble. Cal recordar el gran
repte dels mestres d’avui en dia, a l’haver de preparar als seus alumnes
per a fer feines (d’aquí a deu anys) que avui no existeixen.
EX: penseu sinó, amb una de les grans (i més ben pagades professions
d’internet): ser SEO (Search Engine Optimization) o mestre de l’optimització
d’aplicacions web de cara als motors de cerca. Per tal que la nostra pàgina
corporativa surti entre els 5 primers resultats de la cerca. Que surti la 33 o la 600
ja tant se val doncs ningú se la mirarà. Aquest és un “ofici” que fa 5 anys no
existia i pel qual òbviament no s’hi prepara a ningú.


COM S’EXTÈN LA FIBRA ÒPTICA?
COM PODEM MINIMITZAR ENCARA MÉS EL COST DE DESPLEGAMENT?
En els Municipis,
Una xarxa privada de fibra permet connectar tots els edificis i seus municipals en
un sol "campus". Des de l'ajuntament als centres recreatius, bombers, les
biblioteques i d’altres serveis municipals, reduint els costos interns de
comunicació a quasi zero. Una xarxa segura sense límit d'ample de banda
permet la comunicació entre tots els edificis. El que s’anomena VIF (o Vertical
Inlaid Fiber) permet solucions de l'última milla de fibra òptica als llocs en què els
operadors encara no hi han arribat - fins i tot permetent el desplegament de
fibres a llocs considerats de patrimoni cultura, on les altres tècniques
d’instal·lació estarien prohibides.
El nou sistema VIF (Vertical Inlaid Fiber) com a solució urbana, té uns beneficis
que permeten:
• Reduir al màxim les molèsties per obres als ciutadans.
• El disseny de solucions a mida.
• L’accés molt més fàcil als serveis de banda ampla.
• Integrar la veu, les dades I el vídeo com si fossin xarxes locals.
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Aquests son els nous models de canalitzacions verticals. Que ens permeten
posteriorment insertar-hi un cable amb diverses fibres a cada canalització.
S’observa que aquest tipus de canalització permet posar-hi cinc, quatre, tres o
una única mànega (manguera) de fibra.

Font: TeraSpan Networks. Vegeu: www.TeraSpan.com

La manera d’instal·lar i desplegar la fibra mitjançant aquest nou sistema, queda
molt ben explicada gràficament en els cinc passos que es mostren a continuació:
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Pas 1: Es fa una petita incisió vertical (amb una serra radial) a l’asfalt o paviment
on hi enterrarem la fibra.
Pas 2: es neteja bé, amb aigua a molt alta pressió.
Pas 3: s’introdueix i s’estén la manguera per dins de la incisió feta, i s’hi col·loca
Pas 4: ben plana dins de la micro-rasa. Un cop acabat,
Pas 5: simplement es segella amb líquid asfàltic o similar.

Emprant el nou sistema de micro-rases, reduïm dràsticament els dies en que
dura l’obra civil tradicional (45 dies de mitjana) i que tantes molèsties causa, a
només 2 dies de petita obra d’instal·lació i desplegament.
De manera alternativa la fibra pot anar canalitzada discretament per la façana de
les nostres cases, sempre que es tinguin en compte les normatives d’estètica
urbana que dictin les administracions locals.
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A CATALUNYA LA GENT S’ORGANITZA
La clamant falta de serveis reals de banda ampla, així com la inexistència en la
provisió d’uns mínims serveis acceptables en el mon rural, ha fet que com tant
d’altres vegades ha passat, la societat civil es posi en marxa i s’auto-organitzi al
marge de l’Administració pública i del mercat, en aquest cas amb una Fundació
privada (anomenada Güifi.net). Que facilita especialment en l’entorn rural, la
connectivitat a internet mitjançant xarxes inalàmbriques Wi-Fi. Quan t’ho
expliquen la primera impressió és que no pot funcionar, ni es pot mantenir, però
l’ajut desinteressat d’un bon grapat de voluntaris coordinats per gent amb una
gran iniciativa i destresa tècnica, fa que la xarxa arribi a punts que d’altre manera
haguessin tardat dècades a ser coberts “per la forma tradicional”. El que en
aquest document es proposa, tindrà molt a veure amb aquest model
d’organització associativa i auto-sostenible.
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Mapa de Cobertura de la Xarxa Güifi.net amb Nodes i Enllaços per tot Catalunya a 30-11-2009

EL CERCLE VIRTUÓS DE L’AMPLE DE BANDA
Curiosament i contrari al que pugui semblar a primera vista, l’increment de
l’ample de banda a un determinat territori, produeix un cicle virtuós. Al principi es
crea un nou servei (imaginem el correu electrònic l’any 1995) que la població va
adoptant progressivament. Com més usuaris tenim a la xarxa, es requereix més
ample de banda que fa que l’operador hagi de comprar més connectivitat
internacional a la vegada que fa que els preus majoristes caiguin de forma
espectacular i sostinguda (des de 2002 els preus majoristes han baixat de l’ordre
de 100 vegades). Aquesta davallada en els preus, en molts països es
repercuteix a l’usuari final. Al haver-hi un llindar econòmic més baix es fa
assequible l’accés de banda ampla a més llars. I a l’haver-hi molts més usuaris
que es poden permetre la connexió està demostrat que sorgeixen noves
aplicacions inimaginables fins aquell moment que de retruc requereixen més
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ample de banda unitari d’accés. Obligant a l’operador (en cas d’estar en un
règim real de competència efectiva) a incrementar a proveir més velocitat per
usuari, comprant més a preus majoristes, i fent baixar altre cop els preus. Aquest
fenomen es va donant de manera global en tots els països excepte en aquells on
hi ha un menor desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions o on la
competència no és efectiva o és simplement inexistent. Amb sorpresa podem
observar fàcilment que els preus de l’accés a Internet i fins hi tot majoristes a
països d’Àfrica o d’iberoamèrica poden arribar a multiplicar-se per 10 i fins hi tot
per 100 respecte als que podem trobar al centre d’Europa. Fent que el cercle
virtuós de la connectivitat que aquí descrivim no es doni, o es produeixi en els
millors dels casos molt més lentament.

HISTORIA (molt breu) de les TELECOMUNICACIONS a CATALUNYA
Si ens centrem a estudiar que s’ha fet en el passat quan Catalunya es trobà en
una situació similar en que es requeria un desplegament d’una nova xarxa, i els
costos de la qual eren del tot impossibles d’assumir per una empresa o fins hi tot
per l’administració, podem analitzar el cas de la xarxa telefònica bàsica. Veiemne algunes de les seves fites:
Els orígens de la telefonia a Catalunya es remunten a finals del segle XIX
començaments del XX. En aquells moments, l’administració de l’Estat Espanyol
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havia deixat en mans de la iniciativa privada la construcció de les línies de
telèfon. Per això les empreses concessionàries de telefonia, només van construir
les línies que van considerar rendibles. En concret a Catalunya hi havia dues
companyies:
• La companyia Telefònica del Vallès (1913)
• y la Compañía Peninsular de Teléfonos

Com sol ser habitual al llarg de la història recent en els últims dos segles, la
innovació (en aquest cas, en forma de nova xarxa) va entrar a Espanya de la ma
de Catalunya. El 16 de desembre de 1877 es realitza la primera prova d’una
instal·lació telefònica a la península entre dues sales de l'Escola Industrial de
Barcelona. Deu dies mes tard, el 26 de Desembre de 1877 es fa la primera
conferència de llarga distància entre Barcelona i Girona. Set anys més tard el
1884 el Reial Decret establia a Espanya el monopoli del servei telefònic a favor
de l'Estat. I només al cap de dos anys (i donat que l'Estat no hi estava interessat)
al 1886 es va autoritzar l'explotació als particulars.
El 20 d'abril de 1895 s’inaugura la línia telefònica interurbana entre Barcelona
(Saragossa) Madrid.
El 29 de maig 1896 la Dirección General de Correos emet una ordre en la que
prohibeix usar el català en les comunicacions interurbanes. Aquesta absurditat
s’acabà el 20 de juny 1896 Reial Decret autoritza l'ús del català en les
comunicacions interurbanes i la redacció de telegrames, abolint així la prohibició
anterior. En total, va estar vigent menys d'un mes.
El 1913 s'inaugura el servei privat de la Companyia Telefònica del Vallès.
El 1914 n’Enric Prat de la Riba presideix la Mancomunitat de Catalunya.
I el 19 d’abril de 1924 es constitueix a Madrid la Compañía Telefónica Nacional
de España (CTNE, participada per l’americana ITT).
Després de la guerra civil es nacionalitzen les petites operadores privades,
formant un monopoli públic que continuarà durant tot el període de la dictadura. I
que propiciarà episodis d’ineficiència absoluta com cues de fins a sis mesos per
a la provisió d’una línia de telefonia bàsica a mitjans dels anys 1980. L’1 de
gener de 1988 entra en vigor la nova Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions
(LOT), que “suposa” l'entrada d'altres operadors…i entre d’altres coses, permet
la llibertat de terminals. A la pràctica la liberalització no arriba de forma efectiva
fins l’1 de desembre de 1998 quan es posa en marxa el segon operador amb
llicència per a telefonia bàsica (suposa doncs 10 anys de retard).
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I ÉS POSSIBLE TORNAR A CABLEJAR CATALUNYA?
La Voluntat Constant al servei d’una idea
Si revisem la història de la telefonia a Catalunya podem trobar-hi un exemple
molt clar i il·lustratiu a principi del S.XX on s’havia de crear una xarxa (telefònica)
a partir del no res, i com més ràpid s’anés millor seria pel desenvolupament
econòmic de Catalunya.
Fou la Mancomunitat de Prat de la Riba que, amb gran visió de futur, es va
adonar que es tractava d'un servei públic que podia vertebrar el territori, i va
donar l’impuls que va permetre la connexió de gran part de les poblacions
catalanes.
Literalment n’Enric Prat de la Riba (1870-1917) proposà
als pagesos de Catalunya:
“vosaltres poseu els pals [telefònics] que la Mancomunitat
posarà les centrals i el cablejat...”
I així fou com Catalunya tingué desplegada una xarxa de
telèfon mallada i densa (i no radial des de Barcelona com
cabria d’esperar) molt abans que ningú a la resta
d’Europa. Senzill, no? Sens dubte fou un gran repte que
s’abordà amb un gran acord privat-públic. I d’una manera molt enginyosa doncs
es possibilità la iniciativa a les persones que hi estaven interessades, i es
convencé a la població de que allò era una gran cosa per al seu propi
desenvolupament. Recordo clarament la descripció que el meu avi me’n feia
quan s’instal·là la centraleta urbana de Ponts (Lleida) a la barberia de casa seva.
En aquest cas la Mancomunitat es limità a resoldre la part tècnica de la
instal·lació i d’una mínima formació a l’operador. La resta ho feu la bona voluntat,
la paciència, les ganes de tirar endavant i l’esperit emprenedor d’una gran part
de la societat catalana de l’època.
Desgraciadament, la dictadura de Primo de Rivera va abolir la Mancomunitat,
la qual cosa va interrompre l’excel·lent tasca iniciada de forma pionera,
abocant-nos una altra vegada al retard. La xarxa interurbana catalana no va
ser completada fins molts anys després, passada la Guerra Civil Espanyola.
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1923 Mapa Comunicacions Telefòniques a Catalunya, previ a la nacionalització de 1924. Font: I.Cartogràfic de Catalunya

La Voluntat Constant al servei d’una “idea 2.0”
Desprès d’un fort intent per part d’empreses privades durant les últimes dues
dècades (mitjans de 1990 fins l’actualitat) si de forma simplificada volem
caracteritzar quina és la situació a la nostra terra quan a la Fibra Òptica es
refereix podríem dir que:
Les artèries de les grans ciutats4 i els enllaços entre poblacions ja estan
fibrejats. En alguns casos de forma molt redundant i repetitiva fruit de
l’alta rendibilitat i ràpid retorn de la inversió de determinades zones.
Manca però el més costós: l’arribar a les cases i a les petites viles.
Necessitem d’UN NOU LÍDER (2009-2024)
que digui a petits municipis i empreses de Catalunya “vosaltres poseu les
canalitzacions [obra civil] que la Generalitat posarà la fibra i la fotònica...” I
així serà com Catalunya tornarà a liderar la propera de les grans
revolucions: la del Coneixement, abans que ningú. Senzill, no?
4

Tant a la Diagonal de Barcelona com al Paseo de la Castellana de Madrid on s’hi concentra
especialment el teixit empresarial, hi podem trobar cinc o més desplegaments de fibra,
pertanyent a diferents operadors actuals o absorbits per d’altres. Nomès cal que llegiu les seves
logo-marques a les tapes metàl.liques de les arquetes a les voreres on hi podreu trobar: BT,
Jazztel, Colt, Auna-Ono, Uni2 (France Telecom).
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Sens dubte es tracta d’un dels grans reptes d’infraestructures que té pendent
Catalunya. On no es pot tornar a deixar ni en mans únicament de la iniciativa
empresarial (vegi’s el resultat de desigualtat territorial existent), ni es pot esperar
que l’Administració pública se’n faci càrrec unilateralment don no seria viable fins
d’aquí a molts anys.

HOM ES PREGUNTA: ÉS ARA EL MILLOR MOMENT?
COJUNTURA ECONÒMICA i
DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS ACTUAL
En una conjuntura de crisi greu on es preveu:
• Que s’acabi el 2009 amb un dèficit públic del 9% del PIB
• Que en el 2010 el dèficit passi a l’11% del PIB.
• Que es superin els 5 milions de persones aturades
• On Skype, Google Talk i molts d’altres ofereixen telefonia fixa a una fracció del

preu que la clàssica.
• On en un sector tradicionalment inversor en infraestructura:
• S’estableixen 600 milions d’€ anuals de taxes específiques noves

(a part de l’impost de societats)
• Es pugen els Impostos als qui construeixen i inverteixen:
• 250 milions/any si els litigis municipals prosperen
• 400 milions/any per pagar la no-publicitat a TVE.

(que equival a la totalitat dels ingressos per serveis audiovisuals)
• Existeixen 70.000 antenes de mòbil en situació “alegal”
• I on s’estableix un CANON que grava fortament al Consumidor Final de

productes i serveis de telecomunicacions i d’electrònica de consum.

QUE PASSA I PASSARÀ ?
COJUNTURA de les TELECOMUNICACIONS
Internacionalment s’admet en el mon de les inversions en construcció
d’infraestructures, que 1 M€ invertit en telecomunicacions és més que 10M€ en
totxanes. No només pel seu retorn d’inversió sinó per l’increment en productivitat
que s’obté a mig termini.
•

L’increment d’impostos al sector en un moment com l’actual (cal recordar que
el sufragar la RTVE suposarà un 0.9% dels ingressos de tot el sector) més que
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fer pujar els preus (en aquest escenari de competència) el que produirà és fer
BAIXAR la inversió (ja per sí molt minsa actualment) dels operadors de
telecomunicacions.
•

De forma automàtica això produirà un increment en la diferència regional
doncs la poca inversió es concentrarà en les dues grans capitals i serà nul·la
en els llocs difícils o de baix retorn. (Ex: Solsonès altre cop)

•

A Espanya, el 80% de la pirateria es produeix en únicament 70 pàgines web.
i 60.000 clients son el problema de 20 Milions. El “tallar” NO és la solució.

•

És conegut de fonts directes del sector que Ono, el principal operador de cable
i fibra (fruit de la concentració de quasi tots els existents), ha PARAT tota la
seva nova inversió en desplegament de fibra. I sabeu quin és actualment el seu
pitjor enemic i malson? Doncs el “Plan-E” del govern espanyol que aixeca les
voreres de moltes ciutats sense cap mena de coordinació ni avís, tot trencant
les seves fibres instal·lades.

•

En l’Estudi de la CMT (de Sept-2008) podem trobar en estimacions força
optimistes que l’any 2024 hi haurà una penetració de fibra a les llars d’un 43%.

Queda clar doncs que si en 15 anys més (i ja en seran 30 des de la “llei del
cable”) no arribem encara ni a la meitat de la població, caldrà actuar d’una altra
manera, radicalment diferent a la clàssica que s’ha portat a terme fins ara.

“LA FIBRA ÉS EL SISTEMA NERVIÓS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ”

LA REALITAT: ALTRE COP VÍCTIMES d’UN MONOPOLI
SENSE XARXA ALTERNATIVA NO HI HA COMPETÈNCIA EFECTIVA
En telecomunicacions, només es produeix la competència real si:
• El servei és nou, i TOTS els operadors comencen de zero:

Un exemple d’això el trobem a partir de juliol de 2000 quan Retevisión
llançà les tarifes planes telefòniques d’Internet. I obtingué una quota de
mercat superior a la de l’operador històric.
• Hi ha xarxes pròpies alternatives.
• O una xarxa comú amb idèntics drets per a tots els operadors.

Vegem quina és la realitat en altres mercats de telecomunicacions (Font CMT):
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Quota de mercat companyies de telefonia mòbil (4 operadores amb xarxa pròpia) i de les operadores mòbils virtuals.

FONT: CMT. Quota d’accessos instal·lats d’HFC (híbrid fibra coaxial) i fibra [%] per operador.

LA FIBRA ÒPTICA ÉS EL SISTEMA QUE VERTEBRARÀ EL TERRITORI.

QUE CALDRIA FER?
• Aplicar una Solució imaginativa per a posar tots els vectors (empreses,
administració i societat civil) apuntant cap al mateix sentit.
• Cal dividir el problema en “petits blocs”
• Just al contrari del que es va fer l’any 1995 a l’adjudicar-se els “tres blocs” o

demarcacions catalanes del Cable a una mateixa empresa: CTC (Cable i TV de
Catalunya, desprès Menta, desprès AunaCable i ara Ono).
• La decidida empenta i recolzament de la Generalitat al desplegament del Cable

(1eres demarcacions de l’estat) i de les telecomunicacions (Retevision com a
segon operador a BCN) a la Catalunya de mitjans dels 90, no va tenir
continuïtat. I les polítiques començaren a ser erràtiques i de zig-zag. Mentre a
Suècia i Holanda mantenien la “fixació constant per fibrejar el país”...
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... i CADA COP ANEM MÉS LLUNY... ANY RERA ANY ANEM BAIXANT
en l’escala relativa al rànking publicat que mesura el grau de progrés cap a la
societat de la informació, tenint en compte un gran nombre d’indicadors, podem
veure clarament que els organismes (no dependents) dels governs locals i que
comparen un país amb d’altres, no donen gaire bona posició al nostre. És més
en pocs anys, hem passat d’estar a la meitat, a liderar el grup que està a la cua.
Quedant l’any 2007 en el lloc 20 dels 25 de l’Europa ampliada. I això no vol dir
que el que fem ho fem malament o que anem endarrere, sinó que els altres
avancen mentre nosaltres restem aturats.

Un article recent de la secció CiberPaís (diari El País) citava l’estudi del Forum
Econòmic Mundial (www.weforum.org) en el que analitza comparativament i
anual a 134 països quan a qualitat de les telecomunicacions. Espanya ja ocupa
la posició 34 (amb una nova caiguda de 3 llocs respecte l’any anterior). Pel que
fa a competitivitat es situa en la posició 29. Però en l’estudi sobre
desenvolupament tecnològic es penalitza a Espanya per:
a) la poca competència que hi ha entre les companyies que proveeixen
connexió a Internet (posició 77 en el rànking)
b) L’escassa priorització que les TIC tenen en polítiques governamentals (84ª)
c) O el poc èxit de les autoritats en la promoció de les tecnologies (94ª)
Espanya que no pare de caure, ja té per davant a països com Estònia, Portugal,
Eslovènia o fins hi tot Xipre.

Andreu@Vea.cat Novembre de 2009

http://WiWiW.org/FibraCat.pdf

34

PROGRAMA: Voluntaris per la Fibra. Cal iluminar de nou Catalunya

PROPOSTA d’UN NOU I ORIGINAL PROGRAMA:

“VOLUNTARIS per La FIBRA”
CAL ILUMINAR DE NOU CATALUNYA
En les èpoques de Crisi (deguda al no desbordament del Nil) el Faraó Kefren
(igual que el seu pare Keops, i el seu fill Mikerinos) posaren en marxa una gran
obra: les piràmides de Gizhè. A diferència del que hom pensa, no foren pas
esclaus els qui les construïren. Sinó que alimentaven i donaven feina als aturats,
construint quelcom per al futur...
Donada la conjuntura actual amb el nivell de gent aturada més gran de la història
des que aquesta xifra es comptabilitza, i atès els condicionants que s’han
exposat anteriorment de greu retard, de necessitat estratègica i de fomentar
l’ocupació, l’autor es pregunta i proposa:
Perquè, no
1. es defineixen unes “especificacions” d’interconnexió ?
2. i uns estàndards de qualitat mínims a seguir
3. I es deixa que cada ajuntament convoqui localment a:
• ex-treballadors de la construcció aturats
• i a voluntaris
4. Per tal que es fibregin els carrers de totes les Viles?
5. Edemes d’obligar a que cada cop que s’obri una rasa o una vorera, pel
motiu que sigui, s’hi col·loqui una fibra o canalització?
6. Us imagineu 8.000M€ (equivalents al primer Plan-E de foment del treball)
aplicats amb intel·ligència i criteris de retorn d’inversió productiva? I no
pas a arreglar voreres?
Les persones que així treballessin, gaudirien d’una connectivitat gratuïta de 100
Mbps a les seves llars durant 2 anys.
La xarxa que s’anés construint pertanyeria a una nova Fundació (FibraCat)
público-privada que en gestionaria el seu funcionament.
Donat el caràcter estratègic i de país de la xarxa de la Fundació, caldria anular el
concepte de “drets de pas” establerts (i que els ajuntaments solen cobrar als
operadors).
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Rols dels actors d’aquesta gran empresa, o l’“Hèlix de quatre pales”
1. L’administració pública:
S’encarregaria de l’eliminació de les barreres actuals, legislant pròpiament, i
facilitant al màxim la consecució de l’objectiu final. Prenent un paper en la
posta en marxa de la Fundació FibraCat que s’autosostendria amb les petites
aportacions (màxim de 100€/anuals) dels
usuaris adscrits al sistema.
2. Les Universitats Catalanes públiques i
privades
(departaments
d’enginyeria
telemàtica i civil).
S’encarregaran de definir diversos plecs
d’especificacions tècniques. Entre els que
destaquen:
el
“pack
de
fibra
autoinstal.lable” que els ciutadans podran
comprar posteriorment a qualsevol gran
superfície. La millor topologia i organització
de les diferents subxarxes que es vagin
desplegant. La manera òptima de
canalitzar (en rasa, per la paret) la fibra en
cada cas i situació. Els departaments les
solucions constructives dels quals fossin escollides, tindrien un
reconeixement acadèmic públic i un altre personal pels membres involucrats.
3. La societat civil
Serà la principal protagonista, instal·lant a les seves llars (tot seguint les
instruccions i recomanacions creades per la Universitat). I tenint la possibilitat
de fer de voluntaris per l’objectiu FibraCat. Seran recompensats en serveis
gratuïts d’accés a Internet de molt alta velocitat i de descomptes importants
durant anys. Ajudaran a crear manuals pràctics d’instal·lació, i resolució de
dubtes, tot emprant eines Web 2.0 (wikis, mapes de cobertura, etc).
4. Les empreses i autònoms:
Supliran i proveiran els serveis d’instal·lació que no puguin o vulguin ser
realitzats per la societat civil. A un preu màxim tassat per l’administració i seguint
les especificacions tècniques. I en el cas dels operadors de telecomunicacions,
proveiran de la connectivitat a Internet internacional a preus competitius.
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QUÉ FOMENTA LA INNOVACIÓ A INTERNET?
• Precisament tot el contrari del que representen els monopolis:
• Sistemes propietaris (fins 1987, havies de demanar permís per a connectar

un “supletori” a casa teva i a la teva línia, costant-te 1€/mes).
• Sistemes Tancats (no pots fer servir el teu “servei” d’una manera diferent a

la que te l’han venut.
• Per això és tant important que no es depengui d’una gran empresa que tingui el

mercat captiu i que abusi de la seva posició dominant.
• Imagineu si Internet no fos “oberta”? Que els hi hauria dit l’operadora de “torn”

a la gent d’Skype (servei de telefonia sobre Internet quasi gratuïta), si
haguessin hagut de “demanar permís” per posar la seva aplicació a la xarxa?
• I la MSN’95 (Microsoft Network) o la infovía de 1996? amb adreces IP

“privades” concebuda com una ïlla per als clients d’accés de Telefònica.

DECÀLEG de RECOMANACIONS i PROPOSTES
PER A UNA CATALUNYA GLOBAL i MOLT MÉS COMPETITIVA:

 FIBREJAR CATALUNYA FINS A LES LLARS
(FTTH –fibra fins la llar- Exemple d’Andorra on a finals de 2010 tindran
també el 100% de llars passades malgrat la seva complexa orografia).
Donar ales a la iniciativa ciutadana i recolzar-la. No s’imposa a ningú però
que ningú dels qui ho vulguin es quedin sense poder tenir un accés per
fibra. Coordinació ciutadana amb eines Web 2.0

 AJUDAR PRO-ACTIVAMENT AL SECTOR TIC
(no pas subsidiant-lo però eliminant traves conegudes pel sector; per tal que
segueixi invertint de forma natural, tot traient tota mena de canons absurds).

 FER CANVI LEGISLATIU FORT AFAVORINT IMPLANTACIÓ FIBRA LOCAL
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(actualment l’urbanisme està transferit a les autonomies i als ajuntaments. I
no és esperable que tots canviïn les normes per a eliminar la gran barrera
que suposen els permisos locals). Donat el caràcter estratègic, de país i
fins hi tot com a espai europeu comú, que suposa el desplegament de la
xarxa de fibra, caldria doncs pensar en una llei d’excepció d’ampli consens
i fins hi tot europea.

 PERMETRE DESPLEGAMENT FIBRA LOCAL A PIMES I PARTICULARS
(òbviament amb certs condicionants tècnics i d’obra civil definits per
l’administració a través d’una Fundació público-privada).

 DEFINIR ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES (creant el pack de fibra)
(reduint les múltiples possibilitats tecnològiques per a fer senzilla la decisió i
la instal·lació particular. A la vegada que es concreta la interconnectivitat
d’aquesta xarxa neutra a la que com no s’hi podran connectar els operadors
per a prestar-hi serveis).

 DIVIDIR EL PROBLEMA EN “PETITS BLOCS”
(Quan a les llars:
 minimitzar les possibilitats tecnològiques, posant a l’abast –mitjançant
les grans cadenes de distribució– un màxim de dos o tres diferents
opcions o “packs de fibra autoinstal.lables”.
 crear una cadena d’instal·ladors autoritzats amb preus màxims
d’instal·lació (si cal subsidiats, per tal que no superin els 99€).
 en comunitats de veïns: legislar de manera que si un únic veí desitja
instal·lar la fibra, la Comunitat automàticament li ho permeti. I els costs
(en cas de que no existeixi ICT –Infraestructura Comú de
Telecomunicacions- a l’edifici), de la canalització baixant fins l’entrada
hauran d’ésser assumits per la Comunitat.
 Emprar i mantenir eines del tipus Web 2.0 que serveixin d’autoajuda
als qui vulguin instal·lar-se la fibra a les seves llars. Aquí l’exemple
d’un cas real com és la Fundació Güifi.net cal tenir-la molt en compte.

 EXPOSAR A MENUTS i JOVES A LES NOVES OPORTUNITATS.
(és molt important no defallir en la difusió de les noves tecnologies a tots
nivells i en totes les edats. Programes per a dotar d’ordinadors a tots els
infants son importants, però més ho son el formar a joves professors).

 INICIATIVES SIMPLES PÚBLICO-PRIVADES (que tinguin gran impacte)
(Fer que la connectivitat de banda ampla a Internet sigui gratuïta a tots els
Aeroports de Catalunya així com als Hotels). Donat que l’internet cal
considerar-la com l’aigua –un servei universal- s’han de limitar els abusos
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que en aquests moments s’estan donant en aquests establiments. Als
aeroports es pot assumir amb les taxes que els seus usuaris paguen per
l’ús (o bé deixant-ho en mans d’sponsoritzacions comercials, com fa
Google als aeroports americans: “per accedir lliurement, polsi el botó
Gràcies Google”, publicitat per cert molt efectiva i barata per l’empresa) i
als Hotels fer repercutir el cost (màxim 70€/mensuals) que tenen entre el
seu nombre d’habitacions a la seva tarifa per dia. Aquestes mesures
endemés tindrien un gran impacte positiu en el turisme: “Catalunya, la terra
on Internet és gratuït per a tots els nostres visitants”.

 MILLORAR IMATGE DE L’ENGINYER EMPRENEDOR
(Proposta: crear una sèrie televisiva anomenada Enginyers emprenedors
(tal i com s’ha fet amb tant d’èxit amb sèries del tipus: Veterinaris, o
Periodistes). Està més que provat que al curs següent el nombre de
matriculacions en aquestes carreres augmenta molt significativament.

 FOMENTAR LES MATEMÀTIQUES, LES ENGINYERIES i l’ANGLÈS
(les dues primeres incloses en el pla d’Obama per a mantenir el lideratge
tecnològic i de productivitat americà).
Quan a l’anglès, cal –tot aprofitant la nova tecnologia de TDT- assegurar
que hi hagi canals de TV oberts en anglès. A Catalunya no hi ha CAP
possibilitat de veure TV en anglès en obert (que no sigui de pagament). Ni
les sèries, ni el cinema, ni notícies. Tot es dobla. És fonamental tenir la
possibilitat de poder veure-ho en versió original subtitulat en català o
castellà. Cal canviar aquesta situació, i fer-ho és ben senzill. A la vegada
que s’incrementa el nombre d’hores d’anglès que es rep a l’escola i la
capacitació de professors. Aprofitar la gran quantitat de professorat que
caldrà incorporar al sistema educatiu (per l’increment d’estudiants i per
jubilacions) per tal de prioritzar al professorat nadiu anglès/americà.
En resum:
LIDERAR EL DESIG D’ESSER ELS PRIMERS ALTRE COP
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PENSAMENTS i CONCLUSIONS GENERALS FINALS
• Creieu que podem “preveure” el Futur, quan parlem d’internet?
• En aquest sector, la innovació i els canvis son de “ruptura” (BreakTrough), i no

pas de millora. Fixeu-vos-hi:
• Fa 5 anys no teníem vídeo a internet (impossible !)
• Fa 10 anys no teníem música (MP3) a internet (massa lent !)
• Fa 15 anys no teníem...internet...
En el moment en que es donen les condicions d’infraestructura, els nous canvis
es poden adoptar amb una gran velocitat. I s’aplica la màxima de que a internet
“cadascú es cuida del seu jardí”. Els usuaris sempre prenen la iniciativa i son
proactius en la instal·lació –o no- d’aplicacions. Per tant la tesi dels operadors
de: “diga’m quina aplicació requereix de 100Mbps per usuari? I sinó no cal
donar aquesta velocitat” esdevé no vàlida. Doncs la cosa funciona al revés:
dona accés a altíssima velocitat i les aplicacions les inventa i les adapta l’usuari
(sinó, vegeu el cas de Corea del Sud, de Hong Kong o Singapur).
• Tots els estudis deixen clar l’apostar per tecnologies CABLEJADES
• No cal discutir el QUÈ, sinó trobar la manera o el COM de desplegar la fibra.
• No confondre les aplicacions (amb el medi d’accés i de transport –fibra-)
• La Xarxa ha d’ésser neutra i de gran capacitat/capil·laritat i que arribi al màxim

de llars com a element Vertebrador territorial i d’estratègia de país.
• Si viviu FORA o hi heu viscut últimament, us adonareu que sembla que

Catalunya tingui el rellotge aturat.
• ENTREU EN XARXES SOCIALS... (linked-in, plaxo, orkut)
• I si és el cas, MIREU d’APRENDRE dels VOSTRES FILLS o NEBOTS.
• PRACTIQUEU noves COSES a internet (malgrat els protocols tinguin quasi

trenta anys, la potència i els canvis que comporta disposar d’una gran xarxa
d’alta velocitat tot just acaben de començar). Cal prendre’s doncs l’activitat
actual com si fos un gimnàs, on ens entrenem. Per quan moltes activitats siguin
imprescindibles, sapiguem el que s’ha i el que no s’ha de fer i com actuar
productivament.
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CONCLUSIONS FINALS
PER A CATALUNYA:
Donada la perspectiva que em confereix l’haver estat visquent i treballant més
de sis anys al bressol de la xarxa (Silicon Valley, Palo Alto, Califòrnia) fent
recerca en tecnologies d’accés a Internet a la Universitat d’Stanford, em queda
ben clar (com a la majoria dels meus col·legues d’allí) que:
A Catalunya necessitem una Xarxa de Telecomunicacions alternativa:
• De Fibra Òptica
• De gran capil·laritat (sí, s’inclou el Solsonès i comarques no “rendibles”)
• Neutra (que en cas que els operadors la lloguin ho puguin fer tots, amb igualtat
de condicions i sense walled gardens -sistemes que impedeixen l’accés a certs
continguts en funció de l’operador amb que tinguis l’accés, típic en operadors
de cable i triple play).
• “Tonta”, (però d’altíssima eficiència i capacitat).
• Que arribi amb fibra a les llars (abans era econòmicament i tècnica impossible)
per tal que es pugui emprar durant dècades com a infraestructura de base,
sobre la qual construir-hi nous serveis que ara ni imaginem. A l’igual que la
xarxa de telefonia bàsica amb planta de coure ha durat quasi un segle.
• I portem ja quasi 15 anys de retard (des de la llei del cable de 1995).
• Els països que abans disposin d’aquestes infraestructures no hi ha dubte que
seran molt més competitius i abans prosperaran en la innegable i cada cop
més present Societat del Coneixement.
Per a mi és ben obvi que cal un líder al més Alt Nivell que per la importància
cabdal que té –i per poder recuperar aquest greu retard- proposo que liderés i
dirigís la creació d’una Conselleria d’Infraestructures de Telecomunicació; que
fos obstinat i amb un únic objectiu: “fibrejar” el nostre territori. Que malgrat estar
dins de l’executiu del govern i a diferència d’altres conselleries, s’escollís fora de
la lògica partidista per mèrit i experiència i el seu mandat durés 6 anys per
blindar-lo de possibles canvis de govern.
Els ciutadans, els inquiets, els inconformistes, els innovadors trobaran les
aplicacions, i en crearan de noves (data mashups). Doncs no els caldrà demanar
“permís” a l’operador per si “poden” instal·lar aquesta o aquella aplicació a la
xarxa...sinó que ho instal·laran, ho distribuiran i aquest mercat tant dinàmic que
son els usuaris d’Internet ho escamparà de forma progressiva i en poc temps
entre els altres usuaris. En el més pur estil de Google (heu vist mai anuncis de
Google pel carrer? No. Simplement els usuaris satisfets dels seus serveis en son
els seus millors prescriptors).
Cal doncs no repetir la Internet a la “espanyola” que fou la Infovia de Telefónica
l’any 1996, ni els errors als que es va incòrrer en la llei “del cable” al dividir el
territori en demarcacions massa grans i impossibles per a les empreses a les
que se’ls confià per concurs.
Andreu@Vea.cat Novembre de 2009
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Acabo amb una frase tant punyent com veritable i certa, pronunciada a una
reunió per part del Director de la seu Japonesa del SRI International (un dels
més grans centres de recerca i d’innovació privats del mon situat a Menlo Park,
Califòrnia. amb 64 anys d’activitat):
"The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
Therefore all progress depends on the unreasonable man."
L'home raonable s'adapta al món;
el no-raonable persisteix en intentar adaptar el món a sí mateix.
Per tant, tot progrés depèn de l'home no-raonable.
Osamu Karatsu Director, SRI Japan


ALGUNES DEFINICIONS D’ACRÒNIMS RELACIONATS AMB LA FIBRA
Segons fins on arribi la fibra òptica es denomina la instal·lació de diferent
manera, per exemple no és el mateix que la deixem a l’entrada de l’edifici que
l’entrem fins a cada llar (cas òptim, doncs no requereix de posar convertidors
intermedis, que endemés de consumir constantment energia fan baixar la
velocitat final degut a la conversió).
FTTN : Fibre To Node
FTTC : Fibre To Street Cabinet
FTTB : Fibre To Building
FTTH : Fibre To The Home
FTTM : Fibre To Meter

Fibra fins al node:
Fibra fins l’arqueta del carrer:
Fibra fins l’edifici:
Fibra fins a la llar:
Fibra fins al comptador:

FTTN
FTTC
FTTB
FTTH
FTTM

• AON : Active Optical Networks Xarxes Òptiques Actives

(requereixen d’alimentació elèctrica per a funcionar)
Exemple: Ethernet Point-to-Point (P2P)
• PON : Passive Optical Networks: Xarxes Òptiques Passives.

Exemples: GPON, EPON, WPON, SPON
On la primera lletra es refereix a:
G = Gigabit-capable (suporta velocitats de Gigabit per segon)
E = Ethernet (és Ethernet sobre la fibra com a mitjà de transport)
W= WaveLength (empra el sistema de longitud d’ona per a +BW)
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Andreu Veà. (Sant Feliu de Guíxols - Girona 1969) és un conegut pioner d'internet i
emprenedor. Va fundar el quart proveïdor d'Internet (el 1994) i més tard (1998) va liderar
l'estratègia d'Internet de Retevisión-Auna (el segon operador de telecomunicacions a
Espanya; companyia que va trencar el monopoli mantingut per Telefónica fins a aquest
moment). Va estar involucrat en el llançament del seu ISP, en el de l'accés gratuït, i creà
el mecanisme que va permetre a l’operador oferir la primera Tarifa Plana, que va fer que
es dupliqués el mercat en menys d'un any. És enginyer de telecomunicacions, Enginyer
Electrònic, i va defensar la primera tesi doctoral (2002) focalitzada a Internet. La qual va
cridar l'atenció de Vint Cerf (pare de la Internet), que el va encoratjar a seguir la seva
recerca a Stanford (2003). Des d'aleshores ha estat un acadèmic convidat en aquesta
Universitat i ha centrat la seva investigació en tecnologies d’accés i a la recerca dels
pioners d'Internet a tot el món. Aquest programa ha estat premiat internacionalment per
la ISOC (Internet Society), que des de 2007 recolza els seus esforços. El Dr. Veà ha
fundat, presidit i contribuït en moltes organitzacions relacionades amb Internet
(www.espanix.net, www.catnix.net www.galnix.net www.isoc-cat.org www.isoc-es.org
i ha format part de diversos comitès científics, directius i d'organització com el de
l'Internet Global Congress o a ISOC. Avui dia contribueix al Parc d'Innovació de Serveis
a les persones de La Salle (com a Director de Relacions Internacionals i Networking).
És president de la ISOC-ES i ha estat escollit com a eminent expert en representació
d'Espanya en els WSA http://tinyurl.com/wosua (World Summit Awards de la UNESCO ).
Ha escrit diversos llibres, dotzenes d'articles i ha impartit més de 400 conferències,
simposis i seminaris sobre Internet i el seu impacte, a fòrums nacionals i internacionals.
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ANNEX: RETALLS DE PREMSA INTERESSANTS SOBRE EL TEMA:
DUEÑOS DE SU PROPIA RED
MIGUEL ÁNGEL CRIADO - Madrid - 23/06/2009

La fundación Güifi.net tenderá fibra óptica sobre los postes telefónicos. Sus 7.000
usuarios se conectarán a Internet pagando el coste del tendido y sin necesidad de
las operadoras.
Ser dueño de la conexión a Internet, sin pagar una cuota mensual a la operadora
telefónica, es una utopia que empezará a ser realidad la próxima semana La fundación
catalana Güifi.net, gracias a la cual 7.000 hogares comparten su acceso Wi-Fi desde
hace cinco años, comienza a tender fibra óptica Quien quiera Internet a 100 mégabits
(10 veces más que ahora) tendrá que pagar una buena cantidad de dinero por la fibra
que \a hasta su casa, pero no necesitará nunca más a las operadoras.
El modelo tradicional de acceso, donde las telecos atraen a los consumidores con
decenas de ofertas, se ha estancado. Con 9,29 millones de conexiones de banda ancha
en abril, el número de líneas por cada 100 habitantes sólo creció un 1,7% en el último
año.
En otros sectores invierten en más tecnología para salir del estancamiento. Pero las
operadoras españolas prefieren exprimir una del siglo XIX (el cable de cobre) en vez de
apostar por la fibra El Consejo Europeo FTTH (fibra hasta el hogar) cifra en 260.000 las
conexiones ópticas en España en 2008. Algunos usuarios, asi, quieren tomar el relevo
Tres masías de la Catalunya central van a ser las primeras de un modelo que. de
funcionar, provocará una revolución en la forma en que los ciudadanos acceden a
Internet El 2 de jubo, miembros de Güifi.net empezarán a tender fibra óptica desde
estos hogares para llegar a Internet.
El primer problema es por dónde tenderla ¿Para qué abrir zanjas si podemos usar los
postes de teléfono?", pregunta Ramón Roca, uno de los fundadores de Güifi.net. La
mayoría de los postes son dé Telefónica, pero la ley obliga a la operadora a ofrecer
acceso a sus infraestructuras.
En este modelo, el llamado último kilómetro (el que va desde la central telefónica hasta
el hogar) no existe porque no hay centrales. AI modo de un río. los cables van
confluyendo hasta llegar a la fibra oscura la capacidad no usada hasta el momento)
Güifi.net ya ha negociado con varios pueblos de la comarca de Osona para usar sus
canalizaciones y meter la fibra, y está negociando con otras administraciones.
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Gallardón presenta un plan para que las operadoras lleven la fibra óptica a todos
los hogares de Madrid antes de 2016. La inversión es de 4.000 millones
Madrid quiere 'navegar' a 100 megas
JAIME G. TRECEÑO El Mundo. 5-2-2009

La capital de España, al nivel tecnológico de las principales urbes del mundo. Este es el camino
que ha emprendido el Ayuntamiento de Madrid y para ello es necesario que los cables que
transmiten la información tengan más capacidad. El objetivo es que todos los hogares de Madrid
tengan conexión mediante fibra óptica para poder, por ejemplo, disponer de 100 megas de
velocidad para navegar por Internet o tener 30 al alcance de sus teléfonos móviles.
En la actualidad, la información se transmite gracias a los cables de cobre y la máxima velocidad
media teórica de navegación es de 20 megas. El problema es que los datos que llegan a través
de nuestros ordenadores o teléfonos superan a la capacidad de la infraestructura. Más claro. Es
como si una tubería que canalizaba un pequeño arroyo pretendiese hacer lo mismo con un
torrente. Evidentemente, se desborda.
En la actualidad, el acceso la imagen en Internet está en pleno auge y para poder desarrollar
esta forma de comunicación se necesita un canal capaz de encauzar ese torrente de datos. La
fibra óptica puede, el cable de cobre no.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer el Plan de Infraestructuras de
Telecomunicación consensuado con las principales operadoras del sector. Este plan, en el que
se establecen los plazos y la forma en la que se ha de cablear Madrid, va acompañado de una
nueva ordenanza que se aprobará en una fecha aún sin concretar.
La nueva ordenanza establecerá los nuevos requisitos tecnológicos y estéticos, para que estén
en consonancia con los criterios urbanísticos.
La normativa servirá para fijar las condiciones de los nuevos emisores de las señales, agilizar las
licencias... Se instalarán antenas y repetidores en las azoteas de la capital. En la actualidad,
aunque parezca mentira, no está garantizado la misma velocidad de acceso a Internet en toda la
ciudad. La idea es que cuando en 2016 haya finalizado la instalación de la nueva infraestructura,
ese problema esté resuelto.
En total, las operadoras invertirán 4.000 millones de euros.La idea es que hagan un desembolso
anual de 400 millones y que en los últimos ejercicios la cantidad se eleve hasta los 600.En los
tres primeros años la prioridad será extender la banda ancha fija y móvil.
Es decir, lo que pretende el Ayuntamiento es adelantar la infraestructura a la futura demanda.
Primero prepara las carreteras y luego llegarán los conductores.

Presentació d’un pla específic de desplegament de Fibra per a la ciutat de Madrid
Febrer de 2009. Font: El Mundo.
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MANIFEST 2.0 de Califòrnia per a la Catalunya del 2020
To: Tots els empresaris catalans que vam ser al Silicon Valley l’estiu de 2005.
CC: Tots els catalans preocupats pel futur de Catalunya.
Date: 28 de juliol del 2020
Subject:. Manifest 2.0 de Califòrnia per la Catalunya ‘silícia ’ del 2020.
Estic en ple trasllat. La veritat és que hi porto setmanes. I és que darrera de cada paper hi ha un
record. Un viatge en el passat. I aquest cop no només em transportava a un viatge que canviaria
la meva vida per sempre més. Sinó a un petit esforç de crear aquest Manifest 2.0 que férem
plegats fa exactament 15 anys - gràcies a l’empenta de diversos empresaris que ens trobàrem al
Silicon Valley - i que a mode d’efecte papallona canviaria la situació de Catalunya en la seva
aposta per ser un país de referència mundial en les noves tecnologies de la informació i la
innovació com a eix transformador dels negocis i l’acostaria com mai ens haguéssim imaginat en
el que a data d’avui és, sens dubte, el Silicon Valley europeu.
Us en recordo les principals denúncies i reivindicacions de país que conformaren el Manifest 2.0
de Califòrnia per la Catalunya ‘silícia ’ del 2020. Gràcies a tots per contribuir-hi.
Inexistència de capital risc ‘de veritat’.
Nul·la assumpció de risc per part d’inversors privats catalans en projectes de caire tecnològic.
La innovació per la innovació en els centres d’investigació enfront la innovació entesa en clau de
negoci, Institucions públiques excessivament polititzades, sense ganes de col·laborar entre elles i
amb una incomprensible obsessió per sortir només a la foto .
Dimensió de les empreses tecnològiques – pensem en petit i serem petits.
Paper reactiu de les universitats catalanes com a màquines per a generar idees/projectes
susceptibles de rebre inversions del món privat.
Plantejaments locals amb un món cada cop més global.
Comprensió de la situació crítica que vivim - necessitem entendre que el nivell de competència
global no se’n compadirà de ningú.
Ajudes fiscals orientades a la innovació escasses, amb temps de resposta incomprensiblement
lents i poc intel·ligents. I Por al fracàs.
Inexistència de plantejaments per part de la banca que permetin a l’emprenedor de base
tecnològica aconseguir finançament tou. Limitacions en la capacitat d’atracció de talent.
Escassa actitud del país per crear una aptitud d’emprenedoria entre la gent jove.
Inexistència de plataformes que permetin el networking i la col·laboració entre empreses.
Un país global on el biligüisme s’ha de convertir en trilingüisme i on el català no pot ser vist com
un fre o un obstacle.Paper de les institucions d’escàs valor afegit i on el món privat hi confia ben
poc.
Velocitat en la manera de fer negocis (el temps a Catalunya no és or; al Silicon Valley, sí)
Les regulacions laborals actuals impedeix la flexibilitat de les companyies i representa un fre total
a l’atracció i retenció del talent, incentivant una visió "funcionarial" de l’empresa.
Inexistència de ponts permanents que et permetin connectar amb empreses en els principals
focus tecnològics del món i internacionalitzar-te de manera el més senzilla possible.
Firmants: Jordi Nuño, Antoni Roig, Oriol Ribera, Andreu Veà, Albert Mora, Raul Fort, Miquel
Valls, Carlos Aller, Lluis Faus, Josep Mª Cervera, Lluís Lluch, Carles sanz, Josep Morell, Eva
Perea i David Boronat.
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LLICÈNCIA i DISTRIBUCIÓ
Aquest treball realitzat per Andreu Veà s’ha fet amb el suport de la Fundació CatDem, en el Marc
de la Ponència sobre la Catalunya Global, de la Casa Gran del Catalanisme.
Aquest és un document viu en el que s’hi pot contribuïr, podeu trobar-ne una versió actualitzada
aquí: http://wiwiw.org/FibraCat.pdf

Sou lliure de:
copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor
(però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu
l'obra).
Compartir Igual — Si transformeu o modifiqueu aquesta obra per generar-ne una obra derivada,
només podreu distribuir l'obra resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de
compatible.
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