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catalunya infraestructures
a destacar
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LES XARXES
El desplegament d’infraestructures cohesiona
el territori i facilita la competitivitat
ELS SERVEIS
El Govern inverteix en l’aplicació i el desenvolupament
de les TIC en tots els seus àmbits d’actuació

D
D

EL CONTROL DE QUALITAT
Un complex sistema de monitorització de
radiofreqüència controla els nivells de les ones
LA REGULACIÓ
L’òrgan independent CMT garanteix l’ordre
del mercat de les telecomunicacions

Connectats

l’apunt

Tecnologia
per a tothom

Avui dia la clau de l’èxit d’un país resideix en les noves tecnologies. Per
això, el Govern català reuneix tots
els seus esforços en accions orientades en aquest sentit. A nivell territorial, amb el pla Catalunya Connecta
s’aconseguirà que a finals del 2010

totes les poblacions de més de 50
habitants disposin de TDT, telefonia
mòbil i banda ampla, i que tots els
polígons industrials de Catalunya
també disposin de cobertura de banda ampla i telefonia mòbil. Una vegada assegurada l’extensió d’a-

questes infraestructures fins a l’últim racó del país, els següents passos portaran a projectes orientats a
l’aplicació de les TIC en tots els àmbits socials i econòmics del país,
com la telemedicina, l’e-educació,
les anelles sectorials…

la tribuna

Diccionari de les telecomunicacions

LA GENERALITAT IMPULSA LA CONNEXIÓ DEL TERRITORI
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ADSL

GPRS

TDT

Tecnologia de transmissió utilitzada pels
operadors per oferir accés a internet, basada en la possibilitat de transportar fins a 20
Mbps.

Sistema de telefonia mòbil evolució de la tecnologia GSM/DCS, basat en la transmissió de
paquets de dades i en la compartició dinàmica dels canals de comunicació entre els diferents usuaris.

Sistema de televisió digital, gratuït i universal
per a tothom transmès per via ràdio des d’un
repetidor terrestre i que representa un increment de canals i de qualitat respecte a la televisió analògica convencional.

GSM/DCS

UMTS

Sistema de telefonia mòbil digital que utilitza
les bandes de freqüències de 900 MHz (GSM)
o 1.800 MHz (DCS). La seva funcionalitat és la
transmissió de veu, encara que també permet
la transmissió de dades a una velocitat de 9,6
Kbps.

Sistema de telefonia mòbil superior que permet l’accés a serveis de banda ampla (transmissió de text, àudio, vídeo i multimèdia) a una
velocitat màxima en condicions ideals de 2
Mbps.

ANALÒGIC
Indica els dispositius o els senyals que transmeten o emmagatzemen informació de qualsevol naturalesa en variables contínues i proporcionals a les reals.

Catalunya estén
les noves xarxes de
telecomunicacions

DIGITAL
Indica els dispositius o els senyals que transmeten o emmagatzemen informació de qualsevol naturalesa en codis binaris.

ENCESA DIGITAL
DE LA TDT
Consisteix a instal·lar els equipaments digitals als centres on ja s’emet TVC en emissió
analògica de manera progressiva.

FIBRA ÒPTICA
Fibra formada per diverses cobertes de diàmetre molt petit que permet transmetre senyals lumínics a grans distàncies.

WI-FI
INFRAESTRUCTURES
DE TELECOMUNICACIONS
Conjunt d’elements passius que sostenen el
funcionament dels equips electrònics actius i
permeten que els usuaris tinguin accés a serveis i continguts.

Tecnologia de comunicacions electròniques
per a la transmissió de dades via ràdio segons
l’estàndard tecnològic 802.11. Permet una velocitat màxima de 54 Mbps i una cobertura de
centenars de metres de radi des del punt
d’accés.

INTERNET DE BANDA AMPLA

WIMAX

Servei d’internet amb una velocitat mínima
de 512 Kbps al qual es té accés si es disposa d’internet mitjançant tecnologies ADSL
i/o wimax.

Tecnologia de comunicacions electròniques
per a la transmissió de dades via ràdio i que
permet més velocitat de connexió i una cobertura més àmplia que la tecnologia wi-fi.

El pla Catalunya Connecta dota de banda ampla, telefonia mòbil
i televisió digital terrestre els pobles catalans de més de 50 habitants
També permet
interconnectar
tots els polígons
industrials del país
M
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l progrés econòmic d’un
país sempre ve de la mà de
grans descobriments. Si al
segle XIX el ferrocarril va suposar una revolució i al XX
va ser el torn de l’electricitat, no hi ha
dubte que al segle XXI l’evolució està en
el desenvolupament de les telecomunicacions. Si volem ser competitius, hem
de treballar en la creació d’una xarxa de
telecomunicacions potent, de qualitat i
accessible a tot el territori, al servei de
l’activitat econòmica i en benefici de tots
els ciutadans.
Per fomentar la competitivitat i aconseguir els estàndards europeus pel que
fa a telecomunicacions, el Govern va
dissenyar el pla Catalunya Connecta, un
projecte que aconseguirà que a finals
del 2010 totes les poblacions de més de
50 habitants disposin de TDT, telefonia
mòbil i banda ampla, i que tots els polígons industrials de Catalunya també
disposin de cobertura de banda ampla
i telefonia mòbil. El resultat suposarà que
pràcticament tota la població tingui accés a les noves tecnologies i que, per
tant, es millori qualitativament la vida als
ciutadans i que les empreses i les institucions siguin més competitives.
Amb el pla Catalunya Connecta s’assegura un servei més ampli de telecomunicacions, ja que l’anterior servei que
s’oferia només garantia a la ciutadania i
les empreses el dret de disposar de te-
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lefonia fixa i accés funcional a internet.
Amb el nou servei universal s’aconsegueix cohesionar el territori i dotar-lo de
les eines necessàries perquè desenvolupi les múltiples aplicacions que tenen
les tecnologies de la informació i la comunicació. De la connexió del territori en
depèn l’evolució del país, ja que el progrés està en l’aplicació que es faci de
les TIC en àmbits com la medicina, la indústria, la cultura, l’educació, la seguretat, la justícia…
Encara que el pla Catalunya Connecta s’ocupi exclusivament del desplegament de banda ampla, TDT i telefonia
mòbil, la Generalitat ha desenvolupat altres projectes complementaris d’aplicació d’aquestes i altres tecnologies en
cadascun dels àmbits de la seva competència. Per exemple, en el camp de la
medicina es treballa en projectes de telemedicina; en educació s’han habilitat
tots els centres perquè estudiants i docents desenvolupin la seva activitat fent
ús de les TIC; en el sistema judicial també s’han introduït novetats com les declaracions on line; en emergències, les
forces de seguretat utilitzen les TIC com
a eina fonamental de comunicació; en
cultura podem ser espectadors en directe de grans obres sense desplaçarnos, i en indústria, les empreses poden
compartir coneixement i connectar-se a
supercomputadores per millorar la seva
competitivitat.
NOVA INFRAESTRUCTURA
Per estendre les telecomunicacions per
tot el territori és necessari crear una xarxa d’infraestructures amb noves torres
de radiocomunicacions, la remodelació
d’algunes d’existents i l’adaptació d’aquestes als nous serveis. En total, una
inversió de 110 milions d’euros que recull el pla Catalunya Connecta administrats en cinc projectes: dos grans pro-

UN PLA PLE
D’OPORTUNITATS
DEl progrés està en l’aplicació que es faci de les TIC en
àmbits com la medicina, la indústria, la cultura, l’educació,
la justícia, etcètera
DLa voluntat és cobrir tot el
territori aprofitant les infraestructures existents i així optimitzar al màxim els recursos
disponibles
DLa posada en marxa del pla
Catalunya Connecta garanteix
un país cohesionat amb accés
als serveis tecnològics més
avançats

jectes en l’àmbit de les infraestructures
(un projecte de creació de noves torres
de telecomunicacions i un altre projecte d’adaptació de les torres ja existents)
i tres grans projectes en l’àmbit de serveis (adaptació d’aquestes torres per
proveir la població de TDT, banda ampla i telefonia mòbil).
En l’àmbit de les torres de radiocomunicacions el desenvolupament de la
nova xarxa s’articula en diverses fases.
A la primera fase es van fer estudis radioelèctrics a escala comarcal per confeccionar mapes detallats i actualitzats
de les torres de radiocomunicacions
existents, els seus serveis i les seves deficiències. Després d’aquesta anàlisi, en
la segona fase es planifiquen les accions,
que són la compartició de torres ja existents (projecte de compartició) i, quan
això no és possible, la construcció de
noves torres (projecte Radiocom). D’aquesta manera, es garanteix la cobertura total del territori amb l’optimització
màxima dels recursos.
La intenció és aprofitar les infraestructures ja existents al territori negociant amb els seus propietaris i adequant-les en la mesura que sigui
necessari (més alçada, més potència
elèctrica, reforç de l’estructura etcètera), i afegir-hi, segons el cas, nous serveis electrònics. En aquells casos en què
no hi ha cap torre al territori, o bé les que
hi ha no poden ser compartides per alguna raó, llavors es procedeix a la construcció de noves torres.
En el moment en què s’assegura la
disponibilitat de les infraestructures,
s’instal·len a les torres els equipaments
necessaris per oferir telefonia mòbil, TDT
i internet de banda ampla.
Allà on no arriba l’ADSL dels operadors privats, el Govern català està estenent la banda ampla (projecte Banda
Ampla Rural). L’objectiu és aconseguir

DE ‘LA CABINA’
A L’ERA DE
LES NOVES
TECNOLOGIES
a poc ens deixava José Luis López Vázquez. Es recordava la seva interpretació a La cabina mostrant l’agonia d’un home tancat en una
cabina telefònica, al·legoria magnífica de
la incomunicació. El vam veure a la televisió el 1972. Un jove actual no entendria per què no telefonava pel mòbil.
El 1972 les cartes s’escrivien a la màquina d’escriure, les enviàvem per Correus i les còpies es feien amb paper carbó i, a les empreses més avançades, a
la fotocopiadora.
Les aportacions de les tecnologies
de la informació i el coneixement, les
anomenades TIC, a l’eficàcia i l’eficiència de les nostres empreses i professionals són indiscutibles. Des dels nostres terminals mòbils podem parlar amb
companys i clients, enviar-los documents multimèdia, navegar per internet... Tenim la nostra taula de treball a
la palma de la mà. Des de casa nostra
o des de la nostra empresa accedim a
la resta del món i a la seva informació
a través de pantalles de mida i definició cada vegada més grans, connectades a potents processadors que ens
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Les carreteres resisteixen
el pas del temps,les TIC o es
renoven o no aporten valor

que, com a mínim, tots els nuclis de població de més de 50 habitants i tots els
polígons industrials, abans de finals del
2010, tinguin accés a internet a una velocitat com a mínim de 512 Kbps.
Les actuacions portades a terme en
aquest sentit van aconseguir que a finals
de l’any passat un 85,21% dels nuclis
de població ja disposessin de cobertura de banda ampla, una gran evolució si
tenim en compte que el 2003 només
eren un 33,4% els que tenien accés a
aquest servei. Si ens fixem en l’evolució
de les mateixes actuacions als polígons
industrials, només queden pendents un
3% dels polígons.
NINGÚ SENSE COBERTURA MÒBIL
De la mateixa manera que anteriorment
es vetllava per un servei de telefonia fixa accessible a tota la població, amb
el pla Catalunya Connecta, els compromisos de l’Administració s’amplien a
l’àmbit de la telefonia mòbil. A través del
projecte TMR-Telefonia Mòbil Rural s’ofereix telefonia mòbil de com a mínim un
operador i per tant s’assegura la trucada 112 d’emergència s’estigui o no abonat a aquest operador.
Per aconseguir-ho ha estat necessària la negociació amb els operadors de
telefonia mòbil perquè estenguin les seves cobertures i arribin als més de
230.000 habitants afectats sense co-
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VALORS INTRÍNSECS
es infraestructures són un mal necessari, un mal menor per poder
disfrutar dels nous serveis. Una espècie de peatge si volem estar connectats al món. Ara bé, això que les infraestructures de telecomunicacions
–totes les infraestructures bàsiques de
fet– són necessàries i que hi han de
ser ens agradin o no, és una generalització que solapa una part de la realitat. I és que, malgrat tot, les infraestructures de telecomunicacions
també tenen un valor en si mateixes, i
no em refereixo a la visió dels professionals del sector, que hi veiem llibertat d’expressió, múltiples ràdios i televisions emetent missatges que poden
ser contradictoris o complementaris,
visions del món, cultura, comunicació en definitiva.
Els valors que les infraestructures de
comunicacions electròniques aporten
al país són diversos. Per un costat, la
presència d’aquestes infraestructures
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és bàsica per a la cohesió territorial i la
vertebració del país, ja que propicien la
capacitat d’accedir a tot arreu, faciliten
a cada nucli de població la connexió
amb els seus veïns, permeten una Catalunya en xarxa que consolida el seu
model de telecomunicacions.
Per l’altre, la construcció d’una infraestructura d’aquest tipus engloba un
projecte complex que implica una cuidada planificació, simulacions de cobertura, estudis radioelèctrics sobre el
terreny, l’anàlisi de les infraestructures
existents per intentar compartir-les i,
en cas de no tenir-les, construir-ne de
noves. Molta feina, sí, però feina també per a molts professionals i empreses catalanes del sector, una demanda de professionals i empreses que
implica des de les lògiques conseqüències econòmiques d’injecció de
capital en el sector fins a altres de més
col·laterals, però no menys importants,
com per exemple l’estímul a les noves

vocacions en enginyeries. Les infraestructures, a més, ajuden a l’enfortiment econòmic i social.
Gràcies al desplegament d’aquestes
infraestructures, a finals del 2010 haurem arribat a una fita bàsica mai aconseguida en aquest país, un servei mínim al territori, arribar amb la televisió
digital, la banda ampla i la telefonia mòbil com a mínim a tots els nuclis a partir de 50 habitants. Al mateix temps,
hem iniciat el pas per estendre la xarxa de fibra òptica que ha de vertebrar
encara més el país i fer possible un nou
futur de desenvolupament econòmic i
social a enclavaments on fins ara era
impensable.
Unes infraestructures que proporcionen més qualitat de vida, desenvolupament social i econòmic al territori,
i a les quals seria bo que anéssim deixant de contemplar com un mal necessari i comencéssim a reconèixer el
seu valor intrínsec.2

bertura. A la vegada, aquests operadors
mòbils també han firmat un conveni de
col·laboració amb el proveïdor d’infraestructures Abertis Telecom, que permet
accelerar determinades actuacions i ampliar les cobertures. A finals de l’any passat, dels 3.219 nuclis de població, el
96% ja disposaven d’aquest servei, i dels
1.769 polígons, el 95% també.
ADÉU A LA TELE ANALÒGICA
Les noves tecnologies de comprensió
digital i la millora de l’espectre radioelèctric han fet possible que la televisió
també evolucioni. El nou sistema de televisió digital terrestre (TDT) ofereix millor qualitat d’imatge i so; rebre més canals de forma gratuïta; disposar de
formats avançats d’àudio i vídeo, i accedir a nous serveis i continguts interactius. El pla Catalunya Connecta també ha tingut en compte l’apagada
analògica i ha inclòs les accions necessàries per avançar-s’hi, i preveu que
a finals d’aquest any totes les poblacions
de més de 50 habitants tinguin accés
a la TDT.
Amb la posada en marxa del pla Catalunya Connecta es garanteix una Catalunya cohesionada amb accés als serveis tecnològics més avançats preparada
per facilitar el progrés dels seus habitants i l’activitat econòmica de qualsevol municipi.2

permeten utilitzar aplicacions sofisticades de càlculs matemàtics avançats i
de jocs tridimensionals. Aquestes aportacions tecnològiques han configurat
un món nou.
L’aplicació del coneixement acumulat
es fa a través de la tecnologia, i les lligades a les TIC i probablement a la biologia són les de més avanç i més capacitat de generació d’ocupació directa. A
més, les TIC funcionen transversalment,
tots els sectors les utilitzen, milloren el
seu comportament i innoven mitjançant
l’aplicació de les TIC en els seus processos. Catalunya és líder en producció
de continguts audiovisuals i en suport
paper, en llengua espanyola, la segona
en internet. Estem també en una digna
posició pel que fa al desenvolupament
d’aplicacions en els sectors d’educació,
sanitat i l’anomenat govern electrònic.
Tenim el vímet per fer els cistells, i els cistells són riquesa i ocupació qualificada.
El Pacte d’Infraestructures incideix de
manera tímida en el desplegament de les
infraestructures TIC, els rails perquè puguin circular els continguts i les aplicacions, però no és prou explícit ni compromès. El ciment i el ferro tenen el 2020
com a data pròxima, el seu període d’implantació i el seu avenç tecnològic funcionen a aquest pas, les TIC no. El 2020
Catalunya hauria de tenir el 80% de les
seves llars, el 95% de les seves empreses i la totalitat de les antenes de xarxes
mòbils connectades per fibra òptica.
Les carreteres, algunes traçades pels
romans, resisteixen el pas del temps, les
TIC no, o es renoven o deixen d’aportar
valor.2

CATALUNYA APOSTA PER DESENVOLUPAR LES TIC
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MARTÍNEZ

Invertir en noves
tecnologies
per guanyar
en competitivitat

DIRECTOR GENERAL
D’ABERTIS TELECOM

CATALUNYA
MIRA A EUROPA
atalunya està dotada de diversos
aspectes que afavoreixen l’enorme potencial de desenvolupament de
la indústria de les telecomunicacions:
la solvència econòmica i competitivitat del sector empresarial, una clara
vocació per la inversió en capital humà
gràcies als tradicionals vincles entre les
universitats i les empreses, i la clara
aposta per les activitats R+D+i i la promoció comercial de les innovacions
tecnològiques.
Catalunya es troba immersa en el
procés final de transició a la TDT, que
compta amb el compromís d’Abertis
Telecom, que obre una etapa de nous
serveis de telecomunicacions de valor
afegit, com el desenvolupament d’un
conjunt de serveis interactius amb targetes intel·ligents que permetrà acostar tota la societat a l’ús de serveis de
la societat de la informació, accés a
serveis basats en continguts premium,
alta definició i desenvolupament d’una plataforma dels serveis TDT a
internet.
Catalunya s’enfoca a les telecomunicacions de banda ampla a través de
les xarxes de nova generació (NGN),
tecnologies que possibilitaran un desenvolupament més gran del teixit industrial i l’aparició de serveis disruptius per a les administracions
públiques. La nostra política d’innovació aposta per la tecnologia digital,
participant activament en els fòrums
internacionals que impulsen el seu desenvolupament i convertint-nos en un
referent en el sector audiovisual i de
les telecomunicacions a Europa. Abertis Telecom és a Espanya el grup líder en infraestructures i serveis de telecomunicacions amb una visió de
creixement selectiu i sostenible, un model de negoci basat en inversions a
llarg termini, la internacionalització i la
innovació. Som el partner tecnològic
per a la convergència digital.2
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La planificació estratègica del Govern inclou facilitar a les empreses l’accés a
infraestructures avançades com la fibra òptica i recursos de supercomputació
La productivitat
empresarial creix
amb les xarxes
de telecomunicació
M
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DLA INVERSIÓ PÚBLICA
ARRIBA ALLÀ
ON L’EMPRESA PRIVADA
MAI INVERTIRÀ

COFINANÇAT PER FEDER

La inversió
europea
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a conjunció investigació,
innovació i ciència està en
les principals agendes
dels governs de tots els
països desenvolupats. Catalunya no és una excepció i, si es vol activar la competitivitat
empresarial, les xarxes de telecomunicació han d’aparèixer en la planificació
estratègica d’empreses i Govern.
Amb aquest objectiu, el Govern està
desenvolupant dos projectes diferents
que treballen en un mateix sentit però
en paral·lel. Per un costat, el pla Catalunya Connecta, que cap al 2010
tindrà estesa la banda ampla amb tecnologia wimax per tot el territori, inclosos els polígons industrials, i per un altre, la iniciativa de Banda Ampla
Industrial, que té previst per al 2015 tenir connectats 34 polígons amb fibra
òptica. En resum, la tecnologia wimax
és banda ampla aèria, sense fils, com
un wi-fi però amb grans cobertures i supleix l’absència d’ADSL i fibra òptica.
Per tant, el que es pretén és estendre
fibra òptica allà on trigarà a arribar i assegurar la cobertura de tot el territori
amb tecnologia wimax.
Actualment ja es disposa dels estudis d’enginyeria per estendre la fibra òptica a més de 20 polígons, entre els
quals ja s’ha licitat l’obra civil en 12: Pla
de Santa Anna (Sant Fruitós de Bages),
CIM La Selva (Riudellots de la Selva), Els
Dolors (Manresa), polígon de Navàs, Les
Gavarres (Tarragona), CIM Lleida i Camí dels Frares (Lleida), Plans de la Sala (Sallent), Les Comes (Igualada), Entrevies (Tarragona), El Grau (Sant Fruitós
de Bages) i Baix Ebre (Tortosa).
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DL’ANELLA INDUSTRIAL
UNEIX SECTOR PRIVAT,
UNIVERSITAT I CENTRES
D’INVESTIGACIÓ

el suport

PER AL DESENVOLUPAMENT de
xarxes TIC i les seves aplicacions en
diferents àmbits, es compta amb el
suport d’Europa. Concretament, en
el marc del Programa Operatiu Feder de Catalunya 2007-2013, i dins
de l’eix d’innovació, desenvolupament empresarial i economia del coneixement, el Govern de la Generalitat té aprovades tres operacions
amb un cofinançament de
27.163.175,57 d’euros. Per a la transferència de tecnologia i millores de
la xarxa de cooperació entre pimes,
entre aquestes i altres empreses i
universitats, centres d’ensenyament
postsecundari, autoritats regionals,
centres d’investigació i parcs científics i tecnològics s’han aprovat
8.770.671,13 euros. En concret, es
refereix a la implantació de xarxa
LAN/WAN, que permet establir una
alta connectivitat intraempresarial,
la xarxa de comunicacions Radiocom i les actuacions que potencien
l’arribada de diferents tecnologies a
polígons industrials.
Una altra partida, dotada amb una
quantitat de 15.468.947 euros, contempla l’aplicació de tecnologies de
la informació i la comunicació (destinats a accés, seguretat, interoperabilitat, prevenció de riscos, investigació, innovació, continguts
electrònics, etcètera).
Finalment, la inversió restant de
2.923.557,04 euros es distribueix en
serveis i aplicacions al ciutadà, concretament a l’àmbit d’infraestructures i serveis que donen suport a l’esalut.

Una altra de les actuacions considerades com a estratègiques per impulsar la
competitivitat del teixit industrial de Catalunya i en el mateix marc de la connectivitat dels polígons industrials és el desenvolupament de les anelles sectorials, inclòs
en la iniciativa Banda Ampla Industrial, que
té com a objectiu interconnectar diferents
empreses o organitzacions d’un mateix
sector, facilitant el flux d’informació entre
elles i posant a la seva disposició una millor relació amb els seus proveïdors, i l’accés a recursos TIC avançats, com per
exemple els centres de supercomputació.
ANELLA INDUSTRIAL
Ja fa més de quatre anys l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (COEIC) i la Fundació I2cat van desenvolupar el concepte teòric d’Anella Industrial que avui dia ja
és una realitat. Per materialitzar el projecte pilot, es va necessitar la inversió privada, que va venir de la mà de les empreses Orange, Abertis Telecom i
T-Systems, i la inversió pública de la Generalitat de Catalunya i ACC1Ó. Una vegada estesa la infraestructura de banda
ampla, el 2007, van tenir lloc les primeres
connexions entre les primeres empreses
usuàries de l’Anella Industrial.
Les empreses que van formar part de
la prova pilot pertanyen a la indústria de
l’automoció. Seat, Nissan, Ficosa, Gestamp, Sener, Cidaut i Applus Idiada, a través de la connexió en una mateixa WAN,
van tenir accés als recursos de supercomputació i van treballar en col·laboració amb universitat i centres de R+D per
fer simulació compartint recursos i coneixement. L’èxit d’aquesta prova pilot va
obrir la possibilitat d’ampliar la plataforma,
i la setmana passada l’Anella Industrial
incorporava tres empreses més del sector de l’automoció (Idiada, Altran i Ficosa),
T-Systems i dos proveïdors de serveis TIC
(Siemens i ESI).
Ampliar la xarxa és una aposta segura
per la competitivitat del nostre país i per
aquest motiu, des de l’Administració, es
treballa amb la voluntat d’aconseguir la in-

A dalt, professionals d’Idiada fan simulacions CAE (Computer Aided Engineering) per ordinador. A sota, resultats de les simulacions.

terconnexió del màxim de sectors empresarials i recursos d’alt nivell tecnològic
per potenciar el treball col·laboratiu en R+D
i facilitar un accés real de les empreses i
sectors industrials a les infraestructures
TIC de més alt nivell.
Jaume Puig, responsable de Qualitat,
Sistemes i Organització d’Idiada, empresa adherida a l’Anella Industrial, explica
l’experiència de la seva empresa i els beneficis que ha suposat en el procés productiu. “L’aplicació principal que Idiada fa de l’Anella Industrial és
l’intercanvi de dades amb els nostres
proveïdors i clients corresponents als
resultats de les simulacions CAU
(Computer Aided Engineering). Aquestes simulacions corresponen a assajos virtuals calculats per ordinador, on
se sotmet el cotxe a situacions de xoc,
s’analitza la fluidodinàmica externa
del vehicle, es fan assajos estàtics de
flexió i torsió de la carrosseria sencera, s’estudia l’acústica del vehicle,
etcètera. La infraestructura tecnològica que ens ofereix l’Anella Industrial
no permet transmetre els fitxers resultat d’aquestes simulacions en un
curt període de temps”.
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MÉS INNOVACIÓ
atalunya necessita infraestructures
modernes i capacitat d’innovació
per assegurar la seva competitivitat a nivell mundial. En aquests dos factors tan
importants, infraestructures i innovació,
el sector de les telecomunicacions hi juga un paper destacat.
Com que un exemple val més que mil
paraules, explicaré tres casos reals en
què Orange, en col·laboració amb l’Administració i centres d’investigació catalans, aporta infraestructures de telecomunicacions avançades que s’utilitzen
per a la implementació de projectes
innovadors.
El primer és el projecte d’Imagen Médica, impulsat per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. El projecte consisteix en la digitalització de

C

radiografies per al seu emmagatzematge centralitzat i que aquestes puguin ser
transmeses per xarxes d’alta capacitat
i ser consultades per especialistes de
centres hospitalaris de referència, sense necessitat de desplaçar físicament
les radiografies o els pacients.
El segon exemple és el projecte
Anella Industrial, liderat per la Fundació i2Cat, en què Orange participa en
la primera actuació que consisteix en
la interconnexió a alta capacitat d’empreses del sector de l’automoció per
poder accedir a recursos de supercomputació, treball col·laboratiu i facilitar la connexió amb la xarxa de
banda ampla dels centres d’investigació universitaris catalans, amb l’objectiu d’augmentar la col·laboració en-

tre la universitat i l’empresa.
El tercer exemple és el projecte de
desplegament de fibra òptica en polígons industrials. La primera fase d’aquest projecte, en col·laboració amb
l’Associació d’Empresaris de Bufalvent,
té com a objectiu la implantació d’una
xarxa de fibra òptica passiva al polígon
industrial Bufalvent de Manresa per possibilitar l’accés de les petites i mitjanes
empreses a serveis avançats de telecomunicacions.
Amb aquests exemples, vull transmetre el meu absolut convenciment que,
amb infraestructures, innovació, col·laboració i una mica de sort, Catalunya
arribarà a una posició de lideratge mundial. Orange està encantada de participar en aquest procés.2

L’Anella Industrial és més que un projecte tecnològic, es tracta d’una plataforma clúster on la infraestructura és l’excusa que ha de permetre treballar en
xarxa a les empreses, amb la idea d’afrontar amb garanties els reptes de la
globalització i la deslocalització. A més
de dotar d’infraestructura de banda ampla les empreses, l’Anella Industrial compleix altres funcions, com facilitar el treball col·laboratiu entre empreses en
tasques del procés productiu i d’investigació a través de l’e-business i de l’ús
de base de dades d’informació pesada.
I com a funció més nova té la d’acostar els recursos universitaris i d’investigació pública a les empreses i viceversa, com pot ser la supercomputació i l’ús
dels Living-labs.
Concretament, les empreses compten
amb el privilegi de connectar-se al Marenostrum, el supercomputador més potent d’Espanya, i un dels més potents
d’Europa, capaç de realitzar 40 bilions
d’operacions per segon. Entre altres
funcions, la màquina permet fer ús de
veu i videoconferències sobre IP o serveis TIC d’alt valor afegit com el càlcul
on demand.

L’èxit de projectes com l’Anella Industrial, la connectivitat per fibra òptica o la cobertura wimax per tot el territori residirà en l’aposta que empreses i
Administració facin per l’ús dels serveis
que ofereixen aquestes infraestructures, amb una autoria pública majoritàriament. Avui es reconeix que el mercat, per si mateix, no abraçarà mai més
enllà de les conurbacions amb alta rendibilitat econòmica i deixarà desconnectades tant les àrees de difícil accés
(zones com per exemple els Pirineus,
fora que disposessin d’alguna activitat
econòmica que justifiqui la inversió) com
les zones de poca població i els polígons industrials amb una densitat d’usuaris molt inferior. Per això, la inversió
pública en infraestructures s’està fent
arribar allà on l’empresa privada mai
invertirà.
Aquest panorama ha conduït l’Administració a ser el titular de l’execució
d’infraestructures com aquesta xarxa
de polígons industrials que defineix l’accessibilitat i la capacitat de creixement
d’un territori, així s’erigeixen en factors
clau d’atracció d’inversions o d’ubicació de nous negocis.2

Retransmissió de l’òpera Les noces de Fígaro al teatre Fortuny de Reus.

Cultura en directe i en simultani
El projecte Anella Cultural retransmet obres des del centre on s’estan representant en viu
La plataforma
es troba al servei
de creadors
i espectadors
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a temps que l’art va deixar
d’estar només a l’abast d’uns
quants. Les noves polítiques
culturals han treballat per acostar la cultura a tota la societat, i el que
els agents culturals i l’Administració no
han pogut fer les noves tecnologies
s’han encarregat de fer-ho. Ara, a més,
les grans obres deixen d’estar en mans
exclusivament dels centres que habitualment les acullen, i ciutadans de diferents poblacions poden seguir en
directe una òpera que s’està representant al Liceu de Barcelona sense desplaçar-se a la capital catalana gràcies
a la nova Anella Cultural, una xarxa de
centres culturals connectats entre ells
per fibra òptica.
El projecte Anella Cultural consisteix
en el desenvolupament d’una xarxa d’equipaments culturals que, a partir de l’ús
intensiu de les noves possibilitats que
ofereix l’internet de segona generació,
activen l’intercanvi de continguts i la coproducció de successos on line, i busquen nous usos de la xarxa en la producció cultural. Així, milloren la difusió i
ofereixen als creadors una plataforma
per experimentar noves aplicacions en
les arts digitals.

F

La Fundació i2cat, la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Politècnica de
Catalunya i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació (FCRI) són els
responsables de dissenyar i de gestionar tant la infraestructura troncal com
l’accés per aconseguir que cada centre pugui actuar com a emissor i receptor de la xarxa, així com també l’equipament mínim necessari per als serveis
requerits.
Bàsicament, el sistema tecnològic en
què es fonamenta l’Anella Cultural és el
que es denomina internet 2 (I2). Es tracta d’un canal en xarxa informàtica de banda ampla que permet la transmissió de
dades a velocitat molt alta i en temps real mitjançant fibra òptica. En l’actualitat,
el Govern ja aplica amb èxit aquesta tecnologia en diferents projectes, tant tecnològics (realitat virtual, robòtica…) com
sanitaris (telemedicina, investigacions
genètiques…) o educatius (bliblioteques
digitals, educació a distància).
R+D CULTURAL
L’aplicació d’aquestes noves tecnologies
ofereix l’oportunitat que els centres de
l’Anella Cultural innovin en continguts i
que a la vegada els puguin compartir, de
manera que l’oferta cultural millora quantitativament i qualitativament. D’això es
dedueix que no estem davant un projecte
construït al voltant de la tecnologia, sinó que explora com aquesta tecnologia
pot ajudar a millorar el compliment dels
objectius tradicionals d’un equipament
cultural. Estem davant una proposta pionera en l’àmbit dels projectes de recerca i desenvolupament (R+D), ja que és
la primera vegada que es basa en les ac-
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AMAGO
DEGÀ DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS TÈCNICS
DE TELECOMUNICACIÓ

COBRIR TOTA
LA POBLACIÓ
l COETTC ja va proposar fa uns
anys la implementació d’una infraestructura comuna per a tots els
edificis construïts abans del 1998 (ICT
Renove). Sembla que l’any que ve ja
pot ser una realitat la posada en marxa d’aquesta iniciativa per millorar la
incorporació a la banda ampla o de
les noves formes de veure la TV. El
repte important és aconseguir que les
infraestructures de telecomunicacions
arribin a tota la població tant si són fixes com si són mòbils. El COETTC
també aposta per un desenvolupament de les infraestructures a través
de les apostes de les administracions
en aquells punts on els operadors no
arriben mitjançant les seves pròpies
inversions privades, així com per assegurar el reequilibri territorial. Cap català pot estar fora d’aquesta tendència, ja que Catalunya ha d’estar a
l’avantguarda mundial en el desenvolupament de les telecomunicacions i
de la societat de la informació mitjançant la contribució dels enginyers
tècnics de telecomunicació.2
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tivitats culturals. Les possibilitats que augura el projecte són moltíssimes, però
de moment els centres adherits a l’Anella Cultural ofereixen:
DTransmissió en directe d’espectacles
(teatre, dansa, òpera…).
DTransmissió i participació en viu en
conferències i taules rodones en fila 0.
DEspai per visualitzar exposicions compartides.
DEmissions en directe de festivals i activitats.
DSeguiment en directe i en diferit de cursos amb possibilitat de participació d’alumnes.
DConnexió a espectacles, cursos, conferències, etcètera, d’altres centres que
no formen part de l’Anella Cultural però
disposen de tecnologia I2 (universitats
nacionals i estrangeres, centres culturals
internacionals…).
DCreació d’un arxiu cultural de dades,
fotografia, àudio i vídeo consultable segons demanda.
DCreació simultània de continguts
artístics.
DLaboratori de programes i continguts
audiovisuals.
Estem davant un projecte obert que
pretén créixer a mesura que les TIC evolucionin i, per tant, se n’esperen grans
oportunitats. De moment els objectius
marcats a curt termini es poden resumir
en cinc. El primer és posar en xarxa les
grans instal·lacions de Catalunya i interconnectar-les amb les institucions territorials i municipals. El segon és adaptar les noves tecnologies de xarxes
òptiques, mòbils i media, així com aplicacions i serveis al sector cultural. En
tercer lloc, es vol aconseguir una in-

terconnexió internacional de les institucions participants. El quart objectiu se
centra a interconnectar els grups d’investigació de les universitats i altres centres d’investigació amb el món cultural.
I en últim lloc, l’Anella Cultural té posats
els seus esforços a aconseguir la implicació tant d’empreses tecnològiques
com culturals per generar nous models
de producció, distribució i de negocis en
col·laboració amb el món de la cultura.
PROVA PILOT
Els primers centres a estar connectats
entre ells i fer les proves pilot van ser el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Liceu i quatre centres
culturals de la Xarxa de Municipis Transversal (Lleida, Granollers, Olot i Reus) el
setembre del 2007. La segona fase es va
acabar l’any passat amb la incorporació
de Manresa, Figueres, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Girona, Vic, la Seu d’Urgell i Perpinyà
i els teatres nacionals del Mercat de les
Flors i el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Actualment, els impulsors de l’Anella Cultural treballen perquè tots els
centres culturals de Catalunya formin part
d’aquest projecte.
L’Anella Cultural és un projecte estratègic i ambiciós, ja que permet incorporar el món cultural a l’era digital, explorar nous llenguatges i modernitzar la
cultura catalana. Projectes com aquest
són l’exemple que ens demostra una vegada més que les tecnologies no són un
fi en si mateixes, i que tenen com a finalitat principal ajudar-nos a produir més
i millor, però també ens enriqueixen en
la nostra vida personal.2

D’ensenyar noves tecnologies a
ensenyar amb noves tecnologies
La revolució tecnològica arriba fins a les aules, on s’apliquen nous models d’ensenyament
Primer va arribar
la banda ampla i ara
és el torn dels PC
i el llibre digital
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n molt poc temps hem
passat d’una societat en
què la informació es trobava als llibres a una societat que disposa virtualment de tots els continguts a internet.
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han passat de
ser l’assignatura per a alguns a convertir-se per a tothom en l’eina bàsica
per accedir al coneixement.
El model educatiu canvia i els estudiants han de tenir accés a les noves
tecnologies. Això no només és una necessitat, sinó que a la vegada representa
una gran oportunitat. Des de l’any 2006
el Govern treballa en el projecte Heura,
que té com a objectiu dotar de les infraestructures i els equipaments necessaris tots els centres educatius dependents de la Conselleria d’Educació que
llavors no disposaven de cablejats estructurats. Concretament tots els centres públics de Catalunya tindran banda ampla abans del primer trimestre del
2010 mitjançant una combinació de tecnologia de comunicació per cable de fibra òptica i comunicació sense fil (wi-fi)
amb una garantia de cobertura mínima
de 36 Mbps.
Per al nou cablejat dels 2.216 centres públics, s’estan subministrant i instal·lant els materials que es requereixen,
incloent-hi armaris de comunicació, cables, fullets, rosetes, punts d’accés (wifi), targetes de xarxa sense fil, etcètera.
Però subministrar la infraestructura no
és l’única feina, ja que una vegada ja es
té, arribar als nivells de qualitat desitjats per al sistema educatiu suposa un
altre gran esforç. Per una part, és necessària la formació d’educadors i, a
més a més, s’ha de dotar l’entorn de
treball amb aplicacions i continguts i un
equip tècnic de suport. Finalment, es
requereix proporcionar els equipaments
als estudiants. Com es pot apreciar, la
complexitat de la renovació del sistema demana l’adaptació de tots els
sectors implicats: professor, alumne i
Administració.

E

UN ALUMNE, UN PC
Quan ja es compta pràcticament amb
la infraestructura, ja que el projecte Heura s’està a punt de completar, ens trobem ara en una segona fase, els objectius de la qual són bàsicament dos:
proveir els estudiants i els centres dels
equipaments necessaris i preparar els
docents per al nou sistema.
Per a aquesta segona etapa el Govern ha posat en marxa el projecte
EduCAT1x1, mitjançant el qual es doten tant els alumnes com els docents. I
el llibre digital passa a ser l’eina fonamental del treball a l’aula.

Alumnes de l’IES Milà i Fontanals utilitzen ordinadors personals en una classe.

el catàleg
INCREMENTAR L’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS

Equipaments a la carta
JA AMB LA INFRAESTRUCTURA pràcticament estesa i de manera complementària al projecte EduCAT1x1, el Govern ha posat en marxa el catàleg d’equipaments TIC, dotat d’un pressupost de 23 milions d’euros, que
permet als 2.216 centres educatius públics de primària i secundària disposar d’un equipament informàtic personalitzat. Els centres poden sol·licitar els equipaments informàtics que vulguin segons les seves necessitats i el seu projecte educatiu. El fet que les escoles i els instituts puguin
escollir a la carta respon a l’objectiu d’incrementar l’autonomia del centre, ja que es deixa a criteri del personal de direcció la decisió de quins
equipaments necessiten. Cada centre podrà utilitzar les TIC de moltes maneres diferents en funció dels equipaments disponibles.
En el catàleg hi trobem els equipaments comuns, com portàtils, equips
de projecció o pissarres digitals, però també s’ofereixen equipaments més
especialitzats, com per exemple el de ciències (microscopi amb càmera),
el de música (teclat musical) o el de tecnologia (equip de robòtica). Els
centres d’educació especial també poden triar material informàtic dirigit
específicament al seu alumnat, com la pantalla tàctil, el ratolí adaptat,
el teclat de tecles grans, etcètera. Els centres públics tenen una puntuació, denominada unitats de catàleg, en funció d’uns criteris; segons la
seva puntuació, els centres poden tenir més o menys unitats i, per tant,
demanar més o menys material. A més, es pot obtenir puntuació addicional si el centre participa en algun dels projectes tecnològics promoguts
per Educació.

Actualment el projecte està en fase
de prova i uns 33.000 alumnes de
l’ESO, distribuïts en unes 1.500 aules
pertanyents a 325 centres, participen
en el projecte en el curs 2009-2010.
Això equival a la meitat d’una promoció
aproximadament.
Els ordinadors dels alumnes són adquirits per les famílies amb una subvenció que cobreix el 50% del cost i
està prevista la concessió de beques
a un 20% de l’alumnat. La compra per
part de les famílies es facilita a través
d’uns canals amb què s’han establert
convenis de col·laboració, amb l’objectiu de gestionar els aspectes logístics i
facilitar el pagament cofinançat a les famílies, sense sobrecarregar administrativament els centres educatius. El preu
total puja a 300 euros, dels quals la família en paga 150.
EL LLIBRE DIGITAL
Com a actuació complementària a la
dotació d’un ordinador també se subvenciona la compra de les llicències
d’ús dels llibres de text en format digital (30 euros per alumne). Aquest preu
de referència és el que han posat algunes de les editorials al conjunt dels
llibres de totes les matèries d’un curs
de l’ESO. Amb aquesta mesura es ga-

ranteix la gratuïtat dels llibres de text
per a les famílies, que únicament han
d’abonar la seva part en el cofinançament de l’ordinador dels alumnes al
seu càrrec. Els centres fan la selecció
d’editorials i compra de les llicències
de forma autònoma.
FORMACIÓ PER A FORMADORS
S’han posat en marxa tres nivells per a
la formació dels docents participants en
el projecte. Per un costat, formació en
l’operativa dels equips de les aules i l’ús
dels llibres de text en format digital, realitzada in situ en cada un dels centres
participants en el projecte. Per un altre,
atenció telefònica i assessorament en
el component pedagògic del sistema,
connectat al SAU per a consultes i problemes tècnics. I finalment, sessions
presencials periòdiques d’intercanvi
d’experiències i formalització de bones
pràctiques.
El Govern considera estratègic aquest
moment per introduir aquestes novetats, ja que els llibres de text digitals són
molt competitius i el cost dels portàtils
ha baixat. De moment, el projecte està
en fase pilot durant aquest curs, però
la voluntat és generalitzar el model, i de
fet ja està previst que per al curs vinent
se’n beneficiïn uns 140.000 alumnes.2

La e-salut
obre noves
esperances
per al pacient
L’aplicació de les noves tecnologies
augura un sistema sanitari més sostenible

La història clínica
compartida i la
recepta electrònica,
punts de partida
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i volem disminuir les llistes
d’espera, tenir un diagnòstic
més contrastat, reduir l’ús del
paper, acostar l’assistència
sanitària a les zones rurals,
descongestionar les sales d’espera dels
serveis d’urgències... En definitiva, augmentar la capacitat resolutiva del sistema sanitari, la solució està en la e-medicina, l’aplicació de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) a la
sanitat.
Amb el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element estratègic, s’han
iniciat una sèrie de projectes importants,
fonamentalment en la línia de compartir dades, informació i coneixement entre els diferents agents del sistema. El
punt de partida s’ha posat en la història
clínica compartida, la recepta electrònica, l’accés a les imatges digitals que
generen els diferents proveïdors i el desenvolupament de la telemedicina. En resum, es tracta de quatre projectes que
fomenten la compartició d’informació per
poder prendre decisions més racionals i
més eficients per part de tots els professionals.
El desenvolupament del nou sistema
està suposant una complexa actuació
des de diferents nivells. En primer lloc,
el desplegament de banda ampla per
tots els centres de la xarxa sanitària. En
segon lloc, canvis organitzatius i finalment és necessari establir mecanismes
perquè els professionals integrin les noves tecnologies en les seves tasques habituals.

S

CANVI CULTURAL
Com es pot observar, el repte implica un
nou sistema organitzatiu que repercuteix
en els ciutadans, els professionals i l’organització sanitària. En definitiva, estem
davant un canvi cultural.
L’exemple més clar el tenim en la telemedicina, és a dir, en el servei mèdic a
través de videoconferències. En aquest
sentit, el Govern treballa en un projecte
que té tres grans reptes: en primer lloc,
el seguiment de pacients (no a domicili
sinó entre centres sanitaris); segon, la
consulta entre professionals de casos
problemàtics (que no impliquin la presència física del pacient a la unitat sanitària),
i finalment, la formació a distància, tant
per a pacients com per a professionals.
Un altre camp d’aplicació de la teleme-

dicina en què es treballa és l’assistència
sanitària domiciliària, fet que serà possible a mesura que la tecnologia s’estandarditzi. Aquesta nova eina hauria de
permetre l’accés dels ciutadans al seu
centre des de casa i contactar amb el
personal en temps real. Amb tot, no es
pot oblidar que la telemedicina és una
eina més, que no pot substituir l’assistència mèdica presencial.
L’abast dels projectes en e-salut és
arribar a tots els professionals del sistema sanitari, fins i tot el metge de capçalera de la població més rural, però la consecució total del sistema no es farà d’una
manera immediata sinó evolutiva, com
tot canvi cultural.
SISTEMA MÉS SOSTENIBLE
El benefici més important del sistema esalut és la clara millora en l’assistència
sanitària al pacient. El segon, el suport i
l’assessorament als metges que treballen en àrees allunyades de grans centres urbans, tenint en compte que el sistema permet agilitzar la gestió dels
serveis assistencials i els fa més rendibles, eficients, àgils i productius. D’altra
banda, també es reduiran els desplaçaments del pacient i s’aconseguirà més
immediatesa en la resposta del professional. El pacient, doncs, veurà que el
diagnòstic és més dinàmic i podrà demanar la primera opinió a un especialista amb més garanties i rapidesa.
En general, els resultats en els llocs
on ja s’aplica la història clínica compartida, la recepta electrònica i la digitalització d’imatges estan sent molt positius. En canvi, pel que fa a la
telemedicina, al tractar-se del projecte
més nou del nostre sistema i en un estat més embrionari, no se’n pot fer una
valoració exhaustiva. Però sí que ens
podem fixar en les anàlisis fetes en països anglosaxons referents als beneficis
econòmics que confirmen que la telemedicina és beneficiosa des del punt
de vista econòmic en llocs aïllats. I afegeix que hi ha dos avantatges no quantificables des del punt de vista econòmic, que es donaran bé aviat: acostar
els recursos sanitaris al pacient, que estarà més ben atès i millorarà la seva satisfacció, i afavorir la compartició de coneixements entre professionals.
LA TELEMEDICINA, EL FUTUR
A Catalunya s’han realitzat més de 80
experiències d’utilització de la telemedicina, de les quals un 25% tenen aplicacions en servei mentre que la resta es
troben en fase de proves. Entre els objectius principals de les experiències hi
ha la millora en la transmissió de la informació entre professionals, la formació, la docència i la investigació. Les especialitats que s’han beneficiat més de
les experiències realitzades han estat
la dermatologia, la cardiologia, la radio-

Electrocardiògraf portàtil que permet la monitorització remota.

LA INICIATIVA
CONNEXIÓ ENTRE CENTRES HOSPITALARIS

Prevenir l’infart cerebral
UNA DE LES APLICACIONS més rellevants de la telemedicina que s’està
portant a terme als nostres hospitals obre noves esperances per als casos
d’infart cerebral. La iniciativa, coneguda com a Teleictus, permet que hospitals comarcals que no disposen d’un servei d’atenció neurològica als seus
serveis d’urgències puguin oferir-lo. La connexió dels centres hospitalaris
de referència amb els hospitals comarcals de la seva zona permet que el
neuròleg del centre de referència pugui visualitzar en temps real la imatge
radiològica del pacient i pugui avaluar i indicar les teràpies adequades als
malalts durant les primeres hores de la fase aguda de l’ictus cerebral (la
intervenció immediata és determinant per evitar seqüeles greus). Com més
aviat s’administra el tractament trombolític –el temps òptim és d’un màxim
de tres hores–, més beneficiós pot ser per a la persona afectada. Per això
el Teleictus s’obre com una de les esperances a la malaltia, amb uns efectes secundaris que ocasionen a Catalunya el 9,2% de la mortalitat general
(el 7,5% en homes i l’11,1% en dones). Els centres on ja s’aplica el Teleictus són l’Hospital Vall d’Hebron en connexió amb l’Hospital de Granollers i
Vic, i l’Hospital Trueta de Girona amb el de Palamós i Figueres. Pròximament
també ho faran a l’Hospital Germans Trias de Badalona en connexió amb el
de Mataró i al de la Vall d’Hebron amb el d’Igualada. Des que el sistema es
va posar en marxa el gener del 2007, ja s’ha aplicat satisfactòriament en un
centenar de casos.

logia, les urgències, la neurocirurgia, la
medicina nuclear, l’oftalmologia i la pneumologia. Els àmbits d’aplicació més
usuals han estat la gestió de malalts crònics, l’atenció domiciliària, el diagnòstic
per la imatge i l’enviament de resultats
de proves de laboratori.
Alguns casos s’han viscut al Pirineu,
on s’ha experimentat amb la transmissió d’imatges diagnòstiques; al Priorat,
l’assistència mèdica per videoconferència facilita la consulta de l’opinió d’un
especialista quan és necessari. Una altra de les experiències que s’estan desenvolupant en temps real té lloc als hospitals Vall d’Hebron (Barcelona) i Josep
Trueta (Girona), on els especialistes gironins envien a Barcelona ecocardiografies infantils i en fan una valoració
conjunta. Aquestes són experiències en
què la transmissió telemàtica es fa entre centres sanitaris, però també s’estan desenvolupant aplicacions per a l’atenció al pacient.
A l’hospital de Bellvitge s’ha desenvolupat un projecte en temps real d’assistència per videoconferència en casos
com el de pacients amb trasplantament
renal. De les quatre visites de seguiment
anuals, una o dues s’estan realitzant de
manera no presencial.2

Una xarxa connecta els equips de seguretat
El sistema de radiocomunicacions d’emergències Rescat reuneix i substitueix les múltiples xarxes anteriors

El servei permet
saber la posició
geogràfica de cada
un dels agents
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i per alguna cosa es caracteritza un servei de seguretat i
emergències eficaç és per la seva rapidesa d’actuació. L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens ofereix
l’oportunitat de connectar tots els serveis de seguretat i emergències i agilitzar qualsevol situació de crisi.
Fins fa poc els efectius de cada cos o
organització treballaven amb el seu propi sistema de telecomunicacions i utilitzaven recursos i tecnologies diferents.
La Generalitat de Catalunya, amb l’aplicació progressiva de l’anomenada xarxa Rescat (Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya),
està posant fi a aquest antic sistema. En
aquest sentit, la xarxa de radiocomunicacions Rescat reuneix i substitueix les
diferents xarxes anteriors.
La voluntat del nou sistema és servir
tots i cada un dels col·lectius implicats
en la seguretat i les emergències sota un
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sistema integrat que millori el rendiment,
l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit. Al tractar-se d’una mateixa xarxa física, amb un canal compartit, els
terminals dels diferents clients es poden
comunicar directament.
REDUCCIÓ DE COSTOS
Els cossos de seguretat i emergència
que actualment disfruten dels avantatges d’aquesta tecnologia han vist reduït
el cost dels seus serveis ja que el servei
compta amb una tecnologia molt
avançada, segura i amb un alt grau de
cobertura i disponibilitat, que permet fins
i tot el posicionament geogràfic de cada
agent amb GPS.
D’altra banda, el sistema encara és
més rendible si tenim en compte que
amb el nou model de gestió i direcció, la
infraestructura de Rescat és propietat de
la Generalitat, mentre que anteriorment
es pagava només pel servei de les xarxes i es deixava per al proveïdor la titularitat de la infraestructura. Per gestionar correctament els múltiples serveis
que aporta aquesta moderna xarxa de
radiocomunicacions, hi ha un consell rector que delimita les competències i responsabilitats dels diferents departaments
del Govern català, de l’Ajuntament de
Barcelona i de les entitats associatives
dels ens locals de Catalunya.
D’aquesta manera, el consell rector

Acte de presentació de la xarxa Rescat amb tots els cossos de seguretat.

està integrat per la persona titular del departament d’Interior i, com a vocals, hi
ha quatre persones designades per la
Conselleria d’Interior, una designada per
l’Ajuntament de Barcelona, dues en representació de l’Administració local, una
per la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, una altra per la Conselleria de
Salut i una per la de Presidència. Igualment el Govern ha creat una comissió
de seguiment de la Xarxa Rescat a Barcelona com a òrgan encarregat de la supervisió i coordinació de la gestió contínua de la xarxa a la capital catalana.
El primer municipi que es va integrar
a Rescat va ser l’Ajuntament de Barcelona, el 2006, que inclou la Guàrdia Urbana i els Bombers de la ciutat. Posteriorment, es va fer l’oferiment a la totalitat
del territori i ja s’ha materialitzat la integració. Actualment, sis municipis estan
en procés d’adquisició dels terminals i
22 més estan en tràmits per a l’aprovació del conveni per part de la junta local o ple municipal. La previsió és que
pràcticament tots els ajuntaments del
país s’hi hagin integrat en els pròxims
dos anys.
Per a aquelles petites poblacions que
no disposen de cossos de seguretat, la
Generalitat entrega dos terminals que es
connecten amb tots els terminals del mateix grup i que també permeten fer trucades al Cecat (Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya).2

Els papers desapareixen del
nou model d’oficina judicial
Les noves tecnologies són l’eina bàsica de treball i comunicació

L’agilització dels
jutjats representa
un dels beneficis
més grans
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na de les imatges que automàticament ens ve al cap
quan ens parlen de justícia
són muntanyes de papers.
Amb l’aplicació del nou model judicial
e-justícia, basat en la introducció de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’Administració de Justícia, aquesta associació d’idees desapareixerà amb el temps.
L’aplicació de les TIC a l’Administració de Justícia es desenvolupa en quatre camps d’actuació que operen en
l’àmbit intern i extern. En primer lloc,
serveixen per a la gestió i el tractament
de la informació, a través, per exemple,
de bases de dades, intercanvi de dades… En segon lloc, la gestió dels processos, com l’assignació i la gestió de
casos. En tercer lloc, constitueixen eines de suport a la decisió judicial. I, finalment, possibiliten la comunicació
d’interacció entre els ciutadans i els
operadors jurídics, especialment en el
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camp de les notificacions telemàtiques
i la presentació telemàtica d’escrits.
La implantació d’aquest nou sistema
permetrà aplicar una justícia de qualitat
i, al mateix temps, oberta, transparent
i pròxima al ciutadà. No obstant, es tracta d’un procés bastant recent i encara
no tancat, si es compara amb la resta
del sector públic. En aquest sentit, cal
destacar que durant els últims anys
s’estan desenvolupant interessants iniciatives.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DEMANDES
Actualment al municipi del Prat de Llobregat s’estan fent proves amb la presentació telemàtica de demandes als
jutjats. Els procuradors practiquen la presentació de demandes civils acompanyades de documents mitjançant la firma
electrònica. En aquest mateix sentit, en
altres municipis, també s’estan fent proves amb l’intercanvi telemàtic d’informació entre institucions, com per exemple, amb les forces i cossos de
seguretat. La implantació definitiva d’aquesta pràctica agilitzarà la comunicació entre jutjats i cossos policials i, al
mateix temps, la coordinació entre els
mateixos jutjats.
L’enviament d’informació a través de
les noves tecnologies també s’ha posat
en pràctica amb el Centre de Documentació Judicial (Cendoj) del Consell
General del Poder Judicial, on tots els

jutjats envien les seves resolucions. L’aplicació definitiva de pràctiques com
aquesta suposarà l’eliminació de tones
de paper i la supressió dels viatges en
furgoneta de documentació a què estàvem acostumats.
A més de l’eliminació del paper, l’agilització del sistema és benefici més
gran de la incorporació de les TIC en els
serveis judicials. El sistema e-justícia
permet agilitzar sobretot la tramitació
d’expedients ja que contempla la tramitació telemàtica i la firma electrònica entre diferents entitats com els collegis d’advocats, les comissions
d’assistència gratuïta, l’Agència Tributària o el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), on en tots ells es poden
sol·licitar certificats.
MODERNITZAR EL SISTEMA
Al llarg de la legislatura, l’esforç per modernitzar el sistema judicial del nostre
país l’hem vist recentment en la inauguració de la Ciutat de la Justícia i en la
inversió en tecnologies de la informació
i la comunicació en els nous equipaments i en tot l’àmbit judicial en general. De fet, es tracta d’una inversió extraordinària: una despesa acumulada
total de més de 165 milions d’euros des
del 2007, del qual, més de les tres quartes parts s’ha destinat a informatitzar
l’Administració de Justícia. La intenció
primordial és millorar l’eficàcia dels sis-

Utilització de la tecnologia RFID en els arxius de la Ciutat de la Justícia.

DEL REPTE ÉS TENIR UNA
JUSTÍCIA DE QUALITAT,
OBERTA,TRANSPARENT
I PRÒXIMA AL CIUTADÀ

temes ja que aquests repercuteixen directament en un reforç dels drets dels
ciutadans.
Com es pot comprovar, les TIC són
l’instrument estratègic en què el Govern
està invertint per garantir una justícia ràpida, de qualitat i eficaç, amb una informació i uns serveis integrats que
possibilitin la interacció amb els operadors jurídics i el ciutadà. Es tracta d’un
llarg recorregut que tot just acaba de
començar però en el qual s’està invertint molt d’esforç.2

Tota l’Administració pública
organitzada en la mateixa xarxa
Xarxa Oberta connectarà les gairebé 6.000 seus i més de 150.000 empleats de la Generalitat
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a incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en tots els serveis
que abraça l’Administració pública requereix el desplegament d’amplades de banda molt importants. En
aquest sentit, podem pensar, per exemple, en serveis relacionats amb la salut,
com la telediagnosi o el tractament radiològic en format digital i a distància; en
serveis d’educació en remot; en testimonis no presencials en l’àmbit judicial, o
simplement en la prestació de multitud
de serveis informàtics en tota la Generalitat des d’un únic gran centre de dades multimèdia.
A més, la presència de seus de la Generalitat en qualsevol part del territori provoca que aquestes necessitats hagin
d’estar també distribuïdes en qualsevol
part del país. Si bé els operadors privats
podrien oferir aquesta amplada de banda a les seus ubicades a les grans ciutats, no és possible que ho puguin fer
a la resta del territori.
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ADMINISTRACIÓ SOSTENIBLE
A causa d’aquesta carència de disponibilitat de serveis de gran amplada de
banda en la majoria del territori, la Generalitat ha apostat per la construcció i
l’explotació d’una xarxa de fibra òptica
d’abast nacional: la Xarxa Oberta. Això
suposarà la interconnexió de les aproximadament 6.000 seus i 150.000 empleats de l’Administració pública.
Unir tots els centres públics amb internet d’alta velocitat implica disposar

Jordi
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UN REPTE
DE PRESENT
l’iniciar la legislatura actual, el Govern
estava convençut que les telecomunicacions eren un aspecte clau per al desenvolupament del país, que ens trobàvem
en un país poc equilibrat pel que fa a comunicacions electròniques, i que era necessari fer possible que el gruix de la ciutadania, empreses i administracions
públiques poguessin disfrutar dels serveis
electrònics, independentment de la seva ubicació geogràfica.
Per això la nostra primera iniciativa va
ser articular un pla per analitzar en profunditat el territori i conèixer les necessitats, els serveis existents i les seves carències. Aquesta anàlisi ens va permetre
constatar l’oblit de grans parts del territori, que disposaven només de telefonia
fixa. La primera prioritat era oferir a tot ciutadà català que ho desitgés uns serveis
mínims (telefonia fixa, mòbil, banda ampla a 1 MB –com a mínim– i cobertura de
la TV digital). El pla Catalunya Connecta
ho farà possible al final del 2010.
¿I ara què? Avui ningú discuteix que el
futur serà de les xarxes d’alta capacitat.
Així, el nou repte de competitivitat són les
xarxes de nova generació, la fibra òptica
en les xarxes fixes i la HSPA i la LTE en
les mòbils. Hem d’oferir serveis avançats
a les nostres empreses que els permetin augmentar la seva productivitat i competitivitat explotant la mobilitat. Però també hem de vetllar perquè aquest
desplegament es faci de manera sostenible, ordenada i respectant la legalitat.
També s’ha d’incidir en el desplegament de les xarxes fixes, especialment en
l’actual moment econòmic que frena les
inversions de les empreses en xarxa nova. Així mateix, les administracions públiques han d’invertir més encara per dinamitzar els mercats, per ajudar les
empreses a crear aquests nous serveis
de valor afegit. En definitiva, a Catalunya
mentre universalitzem els serveis de telecomunicacions actuals, treballem per poder disfrutar en present dels serveis
avançats del futur.2
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Unir tots els centres
públics amb internet
d’alta velocitat
agilitza els tràmits
M
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Una usuària fa uns tràmits per internet.

L’OBJECTIU

EL PROJECTE
OFEREIX SERVEIS
ADMINISTRATIUS
‘ON LINE’

d’una xarxa segura i ràpida de tramitació de documents tant per a gestions internes com externes. Per tant, suposa
una Administració més àgil i sostenible
sense viatges per transportar informació. Per un costat, s’estalvia en temps i,
per un altre, en diners. En general, la Xarxa Oberta acosta l’Administració al ciutadà, i li estalvia viatges i tràmits que es
poden fer on line.
L’objectiu és oferir aquests serveis en
règim d’autoprestació. A més, es pretén incloure en el projecte la connectivitat de seus d’altres administracions
públiques, especialment respecte a ad-

ministracions locals. Com que per al
desplegament de les xarxes municipals
és imprescindible la col·laboració dels
ajuntaments, i per això es compta amb
la col·laboració del consorci Localret, és
raonable afegir la connectivitat de les
seves seus al projecte.
La xarxa es configura i es desplega en
una estructura que inclou tres nivells; una
xarxa troncal que s’encarrega d’interconnectar les capitals de comarca, una
xarxa comarcal que uneix tots els pobles
d’una comarca i una xarxa metropolitana que uneix les diferents seus que el
Govern té en cada municipi.2

Sistema de control de radiació
El Govern garanteix la seguretat sanitària de l’avanç de les telecomunicacions
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ls camps electromagnètics són
imperceptibles per a l’ésser humà
i aquest fet provoca una certa
desconfiança. Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de Monitorització de Radiofreqüència) que supleix
la imperceptibilitat dels camps electromagnètics mitjançant mesures objectives dels nivells de radiacions que permeten donar tranquil·litat als ciutadans.
El sistema SMRF mesura actualment
les emissions de camps electromagnètics amb 148 sondes distribuïdes en 126
municipis en qualsevol part de les 41 comarques de Catalunya. El sistema està
format per sondes que reben el senyal
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des de qualsevol direcció i que mesuren
els nivells de camp electromagnètic cada segon, les 24 hores del dia i durant
els 365 dies de l’any.
INICIATIVA PIONERA
Tots els ajuntaments participants reben
informes sobre les emissions de les
instal·lacions del seu municipi. Des del
centre de control també es reben les
alertes en cas que els nivells d’emissió
arribin als límits establerts. Si es rebés
una alerta, una unitat mòbil d’inspecció
realitzaria mesures de camp que es notificarien a l’ajuntament corresponent i a
Medi Ambient i Habitatge. Seguidament
es contactaria amb les operadores per
prendre les mesures adequades.
El sistema SMRF és una iniciativa pionera i innovadora de factura catalana que

ha despertat l’interès de diversos països. De fet, la Generalitat ja ha firmat un
conveni de col·laboració per al desenvolupament d’aquesta tecnologia a l’Argentina. Un altre país interessat és el Perú, i l’Ajuntament de París també ha
mostrat un gran interès. I és que el sistema suposa un gran benefici per a la
sostenibilitat mediambiental de qualsevol país.
Fins ara, els resultats dels equips demostren que els nivells de radiacions obtinguts s’han mantingut molt per sota
de la normativa catalana. Concretament,
nou vegades per sota de la normativa
internacional fixada per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea, i sis vegades per sota del que estableix la normativa de la Generalitat de
Catalunya.2

Sistema de monitorització de radiofreqüència en un edifici de Sant Celoni.

Regular un
mercat en mans
de pocs
Tots els operadors podran competir
en serveis usant els canals de Telefónica
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egular un mercat on els proveïdors es poden comptar
amb els dits de les mans i
on els clients són més de 46
milions de persones és una
tasca més que necessària per al bé d’un
país. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) és l’organisme
públic regulador independent per al mercat de les telecomunicacions i dels serveis audiovisuals d’Espanya que es va
crear fa més de 10 anys i que Barcelona té la fortuna de poder acollir en qualitat de seu.
L’activitat de la CMT té per objecte
l’establiment i la supervisió de les obligacions específiques que hagin de complir els operadors en els mercats de telecomunicacions i el foment de la
competència. En aquesta línia, la CMT
ha aconseguit aquest any la regulació
definitiva dels serveis de banda ampla i
les infraestructures de telecomunicacions. El resultat final ha estat una regulació que fomenta la inversió en infraestructures i que permet que el
desplegament de xarxes de fibra òptica i la competència en serveis tingui lloc
per part de tots els operadors, que podran fer ús de les canalitzacions i obra
civil de Telefónica.
Per fomentar la competència en noves infraestructures, la CMT manté l’obligació per a Telefónica de proporcionar l’accés als seus conductes i
infraestructures passives a preus orientats a costos. També continuarà la regulació sobre els bucles i subbucles de la
xarxa de coure i l’operadora estarà obligada a atendre les sol·licituds raonables
d’accés a la seva xarxa de coure a preus
orientats a costos, així com mantenir vigents les condicions recollides a l’OBA
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(Oferta del Bucle de l’Abonat). A més,
Telefónica haurà d’informar sobre l’evolució de la seva xarxa.
Com a complement a aquesta regulació, la CMT ha aprovat una resolució
que estableix que el primer operador que
desplegui una xarxa de fibra òptica a l’interior d’un edifici estarà obligat a compartir tots els elements d’aquesta xarxa (caixes terminals, cables de fibra
òptica, rosetes i altres elements que facilitin la compartició) amb la resta d’operadors que posteriorment vulguin accedir a aquest edifici per oferir serveis
FTTH (fibra fins a la llar). Aquesta mesura evitarà l’aparició de multitud de monopolis en què només l’operador que
arribés primer a l’interior de les comunitats de propietaris estaria en condicions
d’oferir serveis de FTTH, ja que la resta
d’operadors no podrien accedir fins a les
vivendes.
IMPORTANT DECISIÓ
També la CMT ha aprovat diverses resolucions que estableixen retallades substancials en els preus de determinats serveis majoristes. En banda ampla s’ha
aprovat abaixar un 25% de mitjana el
preu que Telefónica cobra a la resta d’operadors per facilitar-los l’accés a la seva xarxa. Aquests serveis són imprescindibles perquè els operadors alternatius
puguin oferir serveis d’ADSL en tot el territori i competir amb Telefónica. En telefonia mòbil s’han aprovat retallades del
40% i 50% de les tarifes que cobren els
operadors mòbils a la resta d’operadores per acabar les trucades en les seves
respectives xarxes.
A més s’ha congelat la quota de manteniment de línia que paguen els usuaris de Telefónica i es manté en els 13,97
euros que es paga des de l’any 2008.
Per un altre costat, els usuaris que desitgin canviar d’operador conservant el

Simulació del nou edifici de la CMT que s’està construint al districte 22@.

LA RESOLUCIÓ

LA CMT ESTABLEIX
RETALLADES
SUBSTANCIALS
EN ELS PREUS

seu número ja ho poden fer només amb
un consentiment verbal i l’operador té
un termini màxim de dos dies per efectuar el canvi.
NOVES OPORTUNITATS
Catalunya i Barcelona tenen en la CMT
un centre de presa de decisions amb
més poder que les autonomies en un
dels sectors més dinàmics de l’economia, el de les telecomunicacions. La instal·lació de la CMT a Barcelona va suposar el trasllat del coneixement des de
Madrid a la capital catalana, ja que una
part del personal tècnic qualificat dels
operadors es va haver d’instal·lar a Barcelona. Per un altre costat, la universitat
catalana també s’ha beneficiat d’aquest
coneixement, ja que directius de la CMT
participen com a docents impartint cursos específics de dret de les telecomu-

nicacions i competència.
Amb la seu de la CMT a Barcelona
s’obren més oportunitats en un sector
que, després de la venda del grup Auna, ja no tenia representació a Barcelona. Per un altre costat, hi ha els beneficis relacionats amb la generació de llocs
de treball, ja que la CMT des que està a
Barcelona convoca amb freqüència places a través d’ofertes públiques d’ocupació (OEP). Aquestes places són sol·licitades tant per ciutadans locals com
per aspirants de la resta d’Espanya, per
tant no només generen nous llocs de treball locals, sinó que també atrauen talent d’altres llocs. Per un altre costat,
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions ha comprat un edifici en ple
22@ que s’inaugurarà el setembre del
2010, amb una inversió que recau totalment en l’àmbit local.2

Albert MARTÍ

la tribuna

CONSELLER DE LA COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS

PROPICIAR LA COMPETÈNCIA
l principal objectiu del regulador
de telecomunicacions, segons
la directiva marc, és propiciar la
competència perquè es disposi d’una
varietat més àmplia de serveis de qualitat i a millors preus, en benefici dels
usuaris, fomentant a la vegada la inversió eficient en infraestructures i la innovació.
Però aquest objectiu genèric mereix
ser il·lustrat de forma concreta amb els
aspectes més rellevants sotmesos a regulació per part de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT),
amb especial impacte en els serveis
prestats als usuaris.
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La regulació del mercat majorista
d’accés i origen de telefonia mòbil l’any
2006 va comportar l’aparició d’operadors mòbils virtuals. Actualment, encara que representen una quota encara
reduïda del mercat, les seves ofertes a
preus reduïts han propiciat que en l’últim mes registrat per la CMT (agost) hagin captat el 38% de l’augment net de
línies.
Mesures regulatòries adoptades durant l’últim any i mig, relatives al lloguer
de bucle als operadors alternatius, han
permès que el canvi d’operador prestador de banda ampla es produeixi de forma més fluida i amb menys incidències

que afectaven de forma apreciable els
usuaris que elegien un operador alternatiu. Això es reflecteix en la positiva
evolució de la captació de nous clients
per part dels operadors alternatius, amb
quotes mensuals de guany net de línies
per sobre de la seva quota de mercat.
A les àrees en què els operadors alternatius no disposen de bucle desagregat, contracten el servei majorista
d’accés a banda ampla de Telefónica.
Recentment la Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions ha reduït els
preus majoristes d’aquest servei en un
25%, de manera que els operadors alternatius estaran en millors condicions

per introduir serveis de banda ampla
competitius en aquestes zones.
Finalment, parlant d’un tema de gran
repercussió futura i que afecta el desenvolupament durant la pròxima dècada de les xarxes de nova generació basades en fibra òptica, s’ha de citar la
regulació aprovada el gener passat, per
la qual Telefónica haurà de donar accés
a les seves infraestructures d’obra civil
–conductes, arquetes i pals– per a la
xarxa de fibra per part dels operadors
alternatius. Aquesta mesura ha de facilitar les inversions d’operadors alternatius en aquestes noves xarxes de fibra òptica.2

