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L’Ajuntament de Rubí s’adhereix a la celebració el Dia Mundial 

d’Internet 
 

El proper dimecres 17 de maig se celebrarà el Dia Mundial d’Internet, que 
enguany es fa coincidir amb la celebració, per primera vegada, del Dia Mundial 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, motiu pel qual s’ha redactat 
la Declaració de principis per construir la societat de la informació. Aquest text, 
redactat a partir dels principis expressats en la Cimera Mundial sobre Societat 
de la Informació de Ginebra el 2004, compta amb l’adhesió de l’Ajuntament de 
Rubí, que es formalitzarà a proposta del Comissionat per a la Societat de la 
Informació el proper dilluns en la Junta de Govern Local.  
 
El tinent d’alcalde i regidor del Comissionat, Francesc Sutrias, vol destacar el 
pas endavant que suposa la institucionalització d’un dia mundial per les noves 
tecnologies, “ja que és una prova palpable de la incidència que en el dia a dia 
de les persones té Internet, fins al punt que el present i el futur no es poden 
concebre sense les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)”. 
Per Sutrias, l’adhesió del Comissionat a la declaració és una demostració més 
del paper capdavanter que el Comissionat rubinenc està desenvolupant des de 
fa anys en l’àmbit de les TIC. “La presència de Rubí a la primera festa mundial 
d’Internet és obligada”, conclou. 
 
El document literal al que s’adhereix l’Ajuntament de Rubí és el següent: 

Declarem  el nostre desig i compromís comuns de construir una societat de la 
informació centrada en la persona, integradora i orientada al desenvolupament, 
en què tothom pugui crear, consultar, utilitzar i compartir la informació i el 
coneixement, perquè les persones, les comunitats i els pobles puguin utilitzar 
plenament les seves possibilitats en la promoció del seu desenvolupament 
sostenible i en la millora de la seva qualitat de vida, sobre la base dels 
propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides i respectant plenament i 
defensant la Declaració Universal de Drets Humans. 

Reconeixem  que l’educació, el coneixement, la informació i la comunicació són 
essencials per al progrés, la iniciativa i el benestar dels éssers humans. Encara 
més, les tecnologies de la informació i les telecomunicacions (TIC) tenen 
immenses repercussions en pràcticament tots els aspectes de les nostres 
vides. 

El ràpid progrés d’aquestes tecnologies ofereix oportunitats sense precedents 
per assolir nivells més elevats de desenvolupament. La capacitat de les TIC per 
reduir molts obstacles tradicionals, especialment el temps i la distància, 
possibilita, per primera vegada en la història, l’ús del potencial d’aquestes 



tecnologies en benefici de milions de persones a tot el món, incloses les que 
integren i desenvolupen la seva activitat als nostres pobles i ciutats. 

Tenim la ferma convicció  que estem entrant col·lectivament en una nova era 
que ofereix enormes possibilitats, l’era de la societat de la informació i d’una 
més gran comunicació humana. En aquesta societat incipient és possible 
generar, intercanviar, compartir i comunicar informació i coneixement entre 
totes les xarxes de telecomunicacions del món. 

Estem decidits  a prosseguir la nostra recerca per garantir que les oportunitats 
que ofereixen les TIC redundin en benefici de tots els nostres ciutadans i estem 
d’acord que, per respondre a aquests desafiaments, totes les parts 
interessades hem de col·laborar activament per ampliar l’accés a la 
infrastructura i a les tecnologies, així com a la informació i al coneixement, 
fomentar la capacitat de les xarxes de telecomunicacions, reforçar la confiança 
i la seguretat en la utilització de les TIC, crear un entorn propici a tots els 
nivells, desenvolupar i ampliar les aplicacions TIC, promovent i respectant la 
diversitat cultural. 

Acordem  que aquests són els principis fonamentals de la construcció d’una 
societat de la informació integradora i subscrivim aquesta "Declaració de 
principis per construir la societat de la informació”, per al coneixement general 
dels ciutadans”. 
 
 
Rubí, 11 de maig de 2006 


