MOCIÓ PER A HABILITAR ZONES WI-FI D’ACCÉS GRATUÏT EN
EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE CALAFELL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El lliure accés a la informació hauria de ser un dret bàsic i fonamental de la ciutadania.
Sense l’accés de tots els ciutadans a la informació digital en igualtat de condicions, no és
possible construir una societat més justa i més igualitària. Malauradament, però, a l’estat
espanyol patim les tarifes més elevades de telefonia i internet de tota la Unió Europea, fet
que obliga a moltes famílies a suprimir despeses per poder arribar a final de mes,
especialment en un context de crisi econòmica com l’actual.
Per garantir aquest dret a la informació i democratitzar-lo, el lliure accés a la xarxa és
imprescindible en ple segle XXI. Especialment per a aquelles famílies amb dificultats
econòmiques. Des d’aquest punt de vista, una mesura de lluita contra la bretxa digital –és a
dir, la diferència d’oportunitats entre les persones que disposen d’accés a Internet o a les
noves tecnologies i les que no– és ampliar les connexions gratuïtes a internet.
Calafell, que vol destacar pel seu compromís en el desenvolupament de les noves
tecnologies, necessita bastir una xarxa d’espais amb la possibilitat d’accedir gratuïtament a
Internet, especialment en les zones amb més afluència de persones, com poden ser
equipaments municipals, parcs, places i zones cèntriques. Aquest fet, a més, potencia el
caràcter mediterrani i de vida al carrer que caracteritza el nostre poble i el nostre país,
essent també un servei més de qualitat cap a la ciutadania i persones que ens visiten.
És en aquest sentit que la CUP proposa estudiar la implantació gradual d'una xarxa pública
de punts d'accés Wi-Fi gratuïts en diferents espais públics del municipi. Entenem que
aquesta proposta implica inversió, però entenem que es pot fer gradualment i que cobreix
una necessitat bàsica de la nostra comunitat.
Alhora, actualment com a mínim una companyia està duent a terme la implantació de fibra
òptica a Calafell. Es preveu que en el termini d’un any tot el municipi tindrà cobertura a
Internet mitjançant aquest sistema. Aquest fet pot generar sinèrgies positives en relació
amb el servei objecte d’aquesta moció, abaratir-ne el cost i millorar-ne la qualitat.
A tall d’exemple, espais que podrien comptar amb el servei de Wi-Fi gratuït podrien ser: una
part de la zona peatonal de la Platja de Calafell, la plaça Alcalde Romeu, la plaça ubicada

Pàgina 1 de 2

entre l’Avinguda Mossèn Jaume Soler i el carrer Mallorca, el passeig de la Unió en el tram
que coincideix amb el Mercat Municipal, la plaça Catalunya, la plaça de les Eres, la plaça
del Port i el tram central del Passeig Marítim de Segur, l’avinguda Catalunya, la plaça Pau
Casals, la plaça Mediterrani o el parc de la Pau. Fins i tot es podria estudiar habilitar punts
en zones cèntriques d’algunes urbanitzacions, parcs infantils, etc. Pel que fa als
equipaments públics, es podrien considerar les dependències municipals de la Platja i de
Segur, els pavellons Joan Ortoll i Jaume Vilamajó, els dos camps de futbol municipal o el
Centre Esportiu Vilarenc Aqua.
En molts països s’estan aplicant aquest tipus d’iniciatives. A Catalunya, també existeixen
molts pobles i ciutats que disposen d’equipaments i espais públics amb accés Wi-Fi gratuït.

Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell proposa al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS
PRIMER.- Encomanar als serveis tècnics municipals un estudi sobre la viabilitat d’implantar
una xarxa Wi-Fi gratuïta en espais cèntrics i equipaments públics de Calafell.
SEGON.- La proposta establirà un cronograma d’aplicació gradual en funció dels
requeriments tècnics, econòmics i jurídics i comptarà amb una distribució dels punts de
connexió proposats que sigui equitativa entre els diversos nuclis de població del municipi.
TERCER.- Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació de titularitat
municipal i transmetre’ls a la resta de mitjans de comunicació del territori.

Candidatura d’Unitat Popular de Calafell
Calafell, 20 de juny de 2017
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