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Ajuntament de Rubí: Activisme tecnològic des de la 
promoció del dret a l'habitatge 
 

 

L'equip de govern del Ajuntament de Rubí ha fet palès un activisme 

tecnològic que a la seva última iniciativa vincula el dret d'acc és a 

l'habitatge amb el de la promoció de la universalitzaci ó de les noves 

tecnologies.  

Per què no combinar activisme social amb activisme tecnològic? Per què 

no afegir l'acció de diverses regidories i lligar en una mateixa iniciativa 

municipal polítiques d'habitatge i de joventut amb el foment de l'accés 

universal a les noves tecnologies?  

Aquest ha estat el plantejament que ha dut a l'equip de govern del 

municipi de Rubí a ser pioner amb una iniciativa que vincula l'accés a 

l'habitatge p úblic amb la facilitació d'un accés a Internet assequible 

econòmicament. Aquesta voluntat s'ha materialitzat recentment en una 

prova pilot consistent en la integració d'una connexió sense fils Wifi com 

un altre dels subministraments necessaris juntament amb l'aigua, el gas 

o l'electricitat, en 39 habitatges de lloguer de promoci ó pública 

destinats a joves amb pocs recursos econòmics.  

Aquesta iniciativa, nascuda de la col·laboració entre la Regidoria 

d'Habitatge i el Comissionat per a la Societat de la Informació del 

Ajuntament de Rubí, vol ser un element més per a la democratització de 

l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació al 

municipi.  

"Vam detectar una coincidència estadística -explica Francesc Sutrias, 

tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i del Comissionat per a la Societat 

de la Informació del Ajuntament de Rubí- entre el grup social de joves 

que tenen necessitat d'acc és a habitatge públic per falta de recursos 

econòmics i el sector de població que, per les mateixes raons, es troba 

en el costat de la fractura digital que té dificultats d'accés en la 

utilització de les noves tecnologies."  
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Accés a Internet sense fils des d'un euro al mes  

Per a connectar-se a Internet, els llogaters d'aquests habitatges de 

promoció pública no hauran de pagar cap alta ni quota de manteniment. 

L'accés amb tarifa plana és possible a partir d'una connexi ó bàsica de 

128 Kb que tindrà un preu d'un euro al mes. La connexió dom èstica de 

515 Kb tindrà un preu de 15 euros mensuals, la de 1Mb 22 euros, i 

s'oferirà també un ample de banda professional de 2 Mb per 30 euros 

mensuals.  

Aquests preus, que inclouen també l'assistència tècnica, es troben en el 

límit del perm ès per la Comissió de Mercat de les Telecomunicacions per 

a no ser considerats com competència deslleial. Les tarifes es 

corresponen amb la línia de cost de Innovalocal, proveïdor de 

telecomunicacions amb el qual Promocions Urbanes de Rubí SA, 

empresa municipal que ha portat a terme el projecte, va arribar a un 

acord per a fer possible aquesta iniciativa.  

Innovatotal és una operadora alternativa nascuda del moviment de 

xarxes ciutadanes d'acc és sense fil a Internet i d'altres col·lectius 

relacionats amb el programari lliure. Els serveis oferts per aquesta 

companyia es basen en la utilització de bandes lliures de 

radiofreqüència. Aquest ús permet estalviar grans costos en la 

distribució del senyal complint al peu de la lletra la reglamentaci ó vigent 

en matèria de telecomunicacions.  

 

Activisme tecnològic  

"Des d'aquest equip de govern -declara Francesc Sutrias - vam 

considerar una obligació pol ítica afavorir a aquells operadors que tenen 

un valor social afegit molt superior al dels grans proveïdors de serveis 

de telecomunicacions, ja que aquests permeten una major 

universalització i democratització de l'acc és a Internet."  

El comprom ís amb aquest activisme tecnològic té altres precedents al 

municipi de Rubí. Des del Comissionat per a la Societat de la Informació 

s'ha promogut la realització de proves amb programari lliure, s'ha donat 

formació en Linux, i s'ha potenciat la migració a aquest tipus de 

programari en algunes de les regidories municipals.  

Compromesos amb l'abaratament i universalització de l'accés a les 

noves tecnologies, des d'aquest comissionat es planteja en el futur 

l'actuació de l'ajuntament com operadors per a poder oferir acc és a la 

xarxa a un preu més assequible que l'ofert pels operadors tradicionals, 

tal com s'ha fet ja en altres municipis de Catalunya i de la resta de 

l'estat.  

Aquesta experiència de connexió Wifi als 39 pisos de lloguer per a joves 

suposa una primera prova pilot en una promoció pública d'habitatge que 

ja funciona des del 2003 i que suposa només part del parc d'habitatge 

Página 2 de 3



públic del municipi. A partir del seu resultat, la idea del govern 

municipal és la d'incloure en el futur des d'un principi aquest tipus de 

connexió sense fil en qualsevol nova promoció d'habitatge públic que es 

porti a terme a Rubí.  

"El cost marginal d'aquest element és ridícul, d'uns 12 euros per 

habitatge, la qual cosa no representa cap impediment per a qualsevol 

promotor p úblic o privat", assenyala el responsable de la Regidoria 

d'Habitatge del Ajuntament de Rubí. 

 

 

Patrocinat per: Impulsat i dirigit per: 
Localret 

Si coneixeu o participeu directament en algun projecte 
que creieu que pot ser d'interès pels lectors d'aquest 
butlletí, el podeu fer arribar a l'adreça electrònica 
consorci@localret.es.

Desenvolupat per:  
Localret, Lavinia i Infonomia DONAR-ME DE BAIXA DONAR-ME D’ALTA

@ LOCALRET
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