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La millora de les infraestructures i l'extensió de les tecnologies al
conjunt de la població centren la sessió del Pla Estratègic

Divendres 30 d'abril de 2004
La societat del coneixement i les noves tecnologies van centrar la conferència del
Secretari General de Comunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran,
dimecres al vespre a Ca l'Alberola, en el marc del Pla Estratègic. L'arribada de la
banda ampla a Castellar del Vallès, així com els serveis i les tecnologies que es
poden desplegar van ser les principals qüestions tractades a la xerrada, tot i que
també es va parlar del programari lliure i la televisió digital terrestre. El Secretari
General de Telecomunicacions va manifestar el compromís del govern de la
Generalitat d'impulsar la banda ampla, entesa com la possibilitat d'accedir a canals
amples de telecomuniació, i no pas com a cap tecnologia concreta. En aquest sentit,
Oriol Ferran va explicar que "la voluntat és d'assegurar una banda ampla de dos
megues simètrics que, encara que avui no siguin necessaris ni pels particulars
ni tan sols per les empreses, donin resposta a un procés, al de generar una
necessitat de serveis". Ferran va assenyalar a més els avantatges i inconvenients de
tecnologies diverses, algunes de les quals són molt recents: el PLC (Power Line
Communication), que és semblant a l'ADSL però per via elèctrica i no telefònica;
les tecnologies via ràdio (Wi-fi, MDS,...), quan l'ADSL o el PLC fallen per
problemes de distància, o la tercera generació de telefonia mòbil UMTS que, per
contrapartida, exigirà la col·locació de més i noves antenes. Pel què fa a una de les
tecnologies actuals, l'ADSL, i davant de les crítiques fetes per alguns assistents de
l'elevat preu i la mitjana qualitat del servei, Oriol Ferran va manifestar que l'ADSL
s'ha demostrat com una bona tecnologia, ja que ha suposat un gran canvi en la
rapidesa de la transmissió d'informació respecte l'època dels mòdems. Tot i així,
segons el secretari de telecomunicacions, és important la reducció dels preus per tal
que els ciutadans utilitzin internet de forma extensiva i intensa. "Volem impulsar
accions de formació, sobretot enfocades a la petita empresa, d'un màxim de
deu treballadors, perquè integrin les noves tecnologies en el seu procés
productiu", va afegir Oriol Ferran. I és que, va dir, "les infraestructures són
importants, però sobretot ho és la formació per tal que tothom es beneficiï dels
serveis que ens aporten les noves tecnologies". El camí, doncs, ha de ser paral·lel
entre una millora de les infraestructures, perquè els que ja són usuaris de les noves
tecnologies les puguin emprar amb més rapidesa i qualitat i, la potenciació
d'aquestes eines entre el conjunt de la població. Finalment, Oriol Ferran també va
manifestar l'aposta del govern català pel programari lliure, com a una eina decisiva
per al progrés econòmic i empresarial, així com també per a la seva contribució a la
normalització de l'ús del català en les tecnologies i la societat de la informació. La
conferència del Secretari General de Telecomunicacions va ser introduïda pel
professor de la Universitat Pompeu Fabra, Francesc Miralles, qui va explicar com
fer que les tecnologies ajudin a les organitzacions a millorar. Per això, va dir, cal
invertir en tecnologies; que es treguin profit d'aquesta inversió; que la tecnologia
ajudi a les organitzacions a canviar i a oferir noves prestacions i, finalment, que
l'entorn per tot això sigui l'apropiat.
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