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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 
PER IMPULSAR UNA XARXA WI-FI LLIURE, OBERTA I GRATUÏTA, I SERVEIS 

DE TELEFONIA COOPERATIVA ASSOCIATS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE 
DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI 
DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ 
OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

En el context actual, considerem essencial l’aposta per l’economia social i solidària i per 
les xarxes comunitàries, enfront dels oligopolis de les grans empreses que controlen, 
entre d’altres, el sector de les telecomunicacions. És la forma d’assolir sobirania 
tecnològica i de reduir la bretxa digital que exclou una part de la població de les 
oportunitats que dóna l’accés a internet o a les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
 
En els darrers anys han anat sorgint diferents iniciatives de creació cooperativa de xarxes 
de connexió. Amb aquest esperit de vertebrar una xarxa de telecomunicacions oberta, 
lliure i neutral, diferents associacions i col·lectius d’arreu del país han treballat en 
plataformes a partir d’un acord d’interconnexió entre iguals on cadascú al connectar-se 
estén la xarxa i obté connectivitat amb tothom. Aquest mecanisme de cooperació 
ciutadana permet desenvolupar una xarxa de connexions Wi-Fi d’accés universal i 
gratuït. 
 
A la comarca del Maresme tenim diferents experiències que posen de manifest que 
desenvolupar una xarxa wi-fi oberta, lliure i neutral és possible, no requereix de grans 
inversions i és legal, segons es recull a la llei de telecomunicacions (Llei 32/2003, article 
6), per la qual tothom (ciutadans, empreses, institucions, etc.) té el dret a compartir els 
recursos amb terceres persones. 
 
Tenim l’experiència de guifi.net, que ha vingut desenvolupant xarxes obertes a la 
comarca. Algunes d’aquestes iniciatives s’han pogut desenvolupar amb èxit gràcies 
també al suport dels ajuntaments, com és el cas de Sant Andreu de Llavaneres o altres 
municipis on la col·laboració ha permès que s’arribés a les zones amb falta de cobertura, 
ja que aquesta xarxa permet cobrir tot el territori. En alguns municipis s’estudia la 
interconnexió de la xarxa Wi-Fi municipal amb la de Guifi.net. 
 
Ajuntaments grans i petits fan servir aquesta xarxa per estendre la cobertura a la 
població a la que no arribava, per connectar les xarxes de les diferents seus, per 
desplegar serveis de videovigilància gestionats remotament... I la xarxa pot ser utilitzada 
per proveïdors de proximitat per fer arribar als usuaris serveis com el de telefonia, com 
és el cas de la cooperativa Som Connexió, basada en la transparència i amb un retorn 
social, que ofereix telèfon i internet a través de la xarxa oberta de Guifinet. 
 
A Premià de Dalt, poder col·laborar amb aquest tipus d’iniciatives permetria solucionar 
els problemes de falta de cobertura que es pateixen a diferents zones del poble, 
ampliant alhora la població amb possibilitat d’accés a la xarxa i les tecnologies, 
augmentant la capacitació digital de la ciutadania i disminuint la bretxa digital. 
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Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Contactar amb entitats d’economia social i solidària dedicades a la provisió 
de serveis de xarxes d’accés a internet i de telefonia, com Guifi.net i Eticom-Som 
Connexió, per tal de valorar les possibilitats de col·laboració per al desenvolupament 
al nostre municipi d’una xarxa d’accés a internet pública i oberta, que pugui ser 
utilitzada per proveïdors de proximitat, amb el compromís de vetllar pels principis de 
neutralitat, transparència i no discriminació. 

SEGON.- Valorar les possibilitats d’interconnexió amb municipis de la comarca on ja 
existeix aquesta xarxa oberta, així com les possibilitats d’una estratègia conjunta 
d’instal·lació de la xarxa entre municipis per tal d’abaratir costos. 

TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a Guifi.net, a Eticom-
Som Connexió i a la Xarxa d’Economia Social i Solidària si el resultat de la valoració 
és positiu. 

 
Premià de Dalt, Països Catalans, 2 de març de 2018 
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