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Guiﬁ.net, la xarxa oberta més gran
del món, es converteix en Fundació
■ Nascuda a Osona, guiﬁ.net ja compta amb més de 4.000 usuaris i treballa per unir en xarxa tot Catalunya

El dia 11 de juliol
d’aquest any es farà oﬁcial
la Fundació Privada
per a la Xarxa Oberta,
Lliure i Neutral, guiﬁ.net.
D’aquesta manera es dóna
entitat jurídica a una
associació nascuda del
treball voluntari de molta
gent i que s’ha convertit
en la xarxa oberta més
gran del món. La creació
de la fundació permetrà
continuar ampliant
aquesta xarxa perquè
facilitarà el contacte
amb administracions i
empreses «de manera que
podrem informar i formar
més gent que tingui ganes
de formar part de la
xarxa».
VIC | M.M.- Guiﬁ.net és una xarxa lliure i oberta a tothom que va
néixer per solucionar mancances
concretes de cobertura de banda
ampla en zones en què no arriba
l’ADSL i que, amb tan sols 4 anys
,s’ha convertit en la xarxa oberta
amb més usuaris de tot el món.
Tal com explica Ramon Roca,
un dels seus creadors, Guiﬁ.net,
té el seu origen el 2004 de la mà
d’una colla d’amics que, de manera voluntària, «volíem aproﬁtar la possibilitat que dóna la
llei de telecomunicacions de
Catalunya, que deixa unes freqüències públiques per tal que
les usi qui vulgui de manera
autogestionada», explica Roca.
La intenció era organitzar la petita xarxa que ja s’havia començat
a crear a Gurb i els pobles adjacents amb la intenció de «gestionar-la entre tots els usuaris
però des d’un punt en comú per
tal de garantir-ne el bon funcionament». D’aquesta manera va
néixer la pàgina web guiﬁ.net que
és l’eina que fan servir el usuaris
que formen part de la xarxa per
«compartir informació, facilitar
la feina als nous usuaris que
es volen incorporar, dissenyar
estratègies de futur, etc.». Així,
doncs, amb la creació de la pàgina web, també es consolida l’as-

Ramon Roca, un dels creadors de la xarxa, davant de les antenes que connecten diferents punts de Gurb.

sociació de persones que es connecten a la xarxa i que, de manera
voluntària, «posen el seu gra de
sorra per solucionar problemes
i facilitar que la xarxa es vagi
ampliant sense que cap usuari
faci nosa o provoqui problemes
als altres», explica Roca. Ara bé,
en cap cas és una empresa ni privada ni governamental orientada
a proporcionar un servei públic o
de pagament, si no, tal com explica Lluís Dalmau, un altre membre
de l’associació «simplement és
la coincidència en un interès
comú del grup de persones que
el forma i al qual tothom hi és
convidat a afegir-s’hi».
UNA XARXA QUE S’ESTÉN
D’aquesta manera va començar a caminar una xarxa oberta
a tothom, gratuïta, i que ofereix
una excel·lent connexió de banda
ampla i que, de seguida, va tenir
una excel·lent acceptació pels internautes de manera que quatre
anys després guiﬁ.net ja compta
amb més de 4.300 punts de connexió en funcionament arreu de
Catalunya, i més de 6.000 punts
projectats, en construcció o en
proves. Això implica que guiﬁ.net
cobreix un àrea de 5.500 quilòmetres i, tal com explica Ramon
Roca, actualment «no tenim co-

neixement de cap altra xarxa
oberta gran a cap altra punt del
món». De fet hi ha altres xarxes
d’estils similars al guiﬁ.net en països com Grècia i Txèquia, però
cap arriba al nombre d’usuaris de
guiﬁ.net. A banda, que segons
Lluís Dalmau, «el nombre d’usuaris continua creixent en 200
punts de connexió nous cada
dues setmanes i no es preveu
que la tendència hagi d’anar a la
baixa». La majoria, però, més de
3.000 usuaris, són de la comarca
d’Osona, tot i que en els darrers
temps la xarxa es va estenen
arreu de Catalunya i ja fa temps
que aquesta infrastructura nascuda a Gurb ha arribat ﬁns al Vallès
Oriental i Occidental, Barcelona,
etc. De manera imminent, a
més, s’està preparant la connexió amb la Garrotxa i el Gironès i
falta poc perquè la xarxa s’acabi
unint amb terres lleidatanes, «de
manera que segurament amb
poc temps podrem aconseguir
un dels nostres principals objectius, que és tenir una xarxa completament connectada
arreu de Catalunya», assegura
Dalmau.
NEIX LA FUNDACIÓ
Aquest treball voluntari dels mateixos usuaris ha fet que guiﬁ.
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net hagi rebut diversos premis,
entre els quals hi el premi Nacional de Telecomunicacions, dotat en 15.000 euros, que els van
atorgar el 2007. Aquest va ser
el punt d’inﬂexió perquè el grup
d’usuaris que conformen l’associació es decidissin a crear una
Fundació. La intenció és construir una entitat jurídica «que no
és propietària de la xarxa, perquè la xarxa és de tots», però
que té una molt millor capacitat
d’interlocució amb les administracions, empreses, etc.
Ara bé, per crear aquesta nova
entitat jurídica, es requereix un
capital inicial de 30.000 euros,
que es van aconseguir amb
tan sols 24 hores, gràcies, una
vegada més, a la col·laboració
dels usuaris de la xarxa. Lluís
Dalmau explica que d’entrada
«ja teníem els 15.000 euros del
premi i la resta els vam aconseguir amb donacions dels
usuaris. Vam fer una crida a la
gent i amb tan sols 24 hores
ja havíem rebut donacions de
material de connexió a la xarxa per més valor del que necessitàvem».
Amb la base econòmica solucionada, es van encetar els tràmits i ﬁnalment a hores d’ara ja
hi ha una data i un dia acordats

per signar el naixement d’aquesta entitat. Serà l’11 de juliol a les
7 de la tarda a la casa de Cultura
de l’Ajuntament de Gurb, on es
farà la signatura del notari amb
la presència de tots els usuaris
que hi han participat. Serà l’origen oﬁcial «d’una plataforma
de col·laboració, innovació,
recerca i desenvolupament
que vol promoure i fomentar
el desenvolupament de les
xarxes i les infrastructures
obertes de comunicació», diu
Dalmau. Perquè, segons ell, el
primer objectiu del guiﬁ.net és
«promoure el dret universal a
la comunicació i la informació
i a l’intercanvi públic de coneixements». En aquest sentit,
guiﬁ.net ha fet i pretén fer molta
feina per portar la banda ampla
en zones en què no arriba a través de cap altre sistema, com és
el cas de moltes masies, cases
de pagès i zones amb orograﬁa
complicada de la comarca, que
només han pogut tenir banda
ampla gràcies a la xarxa guiﬁ.
D’aquesta manera, i gràcies a la
creació de la Fundació, a partir
d’ara poden encetar relacions
«més formals amb algunes
administracions, com la Generalitat de Catalunya, amb
qui ja han arribat a acords, per
estendre aquesta xarxa pública». De fet, tot i que la Fundació
encara no existeix, la Secretaria
de Telecomunicacions ja ha pres
el compromís de deixar un petit
espai en cada una de les més de
200 antenes per a la TDT que han
d’instal·lar arreu de Catalunya
per posar-hi un aparell de connexió de la xarxa guiﬁ. Per altra
banda, la Generalitat també ha
demanat als creadors de guiﬁ.
net que els ajudin a fer arribar la
banda ampla en algunes zones
de Catalunya que encara estan
completament aïllades.
Un seguit de mesures que, per
Dalmau, són un clar exemple
dels paràmetres amb què s’ha
creat guiﬁ.net, que «són promoure els bons costums i
bons usos de la xarxa pública». És en aquest sentit, que
Dalmau lamenta «actituds aïllades d’alguns col·lectius que
usen aquestes freqüències
públiques per crear xarxes
privades, que l’única cosa
que aconsegueixen és fer embrutar o col·lapsar les xarxes
obertes sense treure’n cap
beneﬁci propi».

