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Fundador de Guifi.net

“Si internet no arriba a tu,
tu has d’arribar a internet”
Granollers

Què és Guifi.net?
És una xarxa oberta de telecomunicacions sense fils a la qual es pot
connectar tothom, igual que internet.
Es va crear per vertebrar la xarxa i és
un instrument perfecte per facilitar
l’accés a les noves tecnologies.
Serveix per fer arribar internet on
encara no n’hi arriba el senyal...
Sí. A Catalunya hi ha moltes cases
de pagès aïllades, i a Gurb ens anaven
dient que ens el portarien, però arriba
un moment en què si internet no arriba a tu, tu has d’arribar a internet.
Quan es va crear Guifi.net?
A finals del 2003. Quan va començar ja hi havia altres comunitats que
ho feien, però eren massa localistes.
No tenien la massa crítica de gent per
fer-les funcionar.
Per entendre’ns. Vostès subministren ADSL?
No, nosaltres donem cobertura
d’ADSL. Ajudem que un grup de gent

L'últim que tanqui

instal·li una antena on hi ha cobertura i l’enfoquin cap a ells, després
cadascú es compra el seu aparell i
l’instal·la a casa per rebre el senyal.
I d’on treuen l’ADSL?
De punts municipals on l’ampla de
banda és públic. Són centres socials
d’ajuntaments que normalment estan
infrautilitzats. D’allà, a través de la
xarxa oberta, surt el senyal fins a les
cases. Qui es connecta a Guifi.net
no ha de pagar pel senyal d’ADSL,
perquè a la nostra xarxa hi ha uns cinquanta punts d’internet compartit.
I els ajuntaments accedeixen a
pagar l’ADSL de tothom que es connecta a Guifi.net?
El que no s’entendria és que un
ajuntament tingués ADSL i els veïns
l’haguessin d’anar a buscar a un altre
lloc. Si un ajuntament té uns recursos
el més normal és que els posi a disposició dels ciutadans. És sentit comú.
I a Telefónica li sembla bé?
Estan encantats amb nosaltres perquè els hi solucionem el problema de

fer arribar internet a zones aïllades.
Els que no estan encantats són les
empreses que es dediquen a obtenir
subvencions d’ajuntaments per viure
d’això. Com a contribuent no m’agrada finançar empreses dels altres.
Es poden gastar diners públics per
donar-los a una operadora privada o
fer-ho amb una infraestructura oberta; quan la gent entén el model de
Guifi.net prefereix la xarxa oberta.
És una crítica directa a aquest
tipus de negoci...
El que no volem és que hi hagi gent
que s’apropiï de la xarxa i que decideixi quant has de pagar. Una xarxa
oberta és un model econòmic més
sostenible, i ho demostra el fet que
podem fer més desplegament de xarxa que cap empresa.
Però vostès deuen beneficiar-se
d’alguna manera...
Guifi.net no és una empresa, però
perquè funcioni necessitem que
algú vengui antenes i faci les instal·
lacions. Les xarxes obertes són com
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L’any 2003, aquest informàtic de Gurb (Osona)
va crear Guifi.net, una
xarxa d’internet sense fils
no comercial que té uns
3.300 enllaços, i que fa uns
mesos va rebre el Premi
Nacional de Telecomunicacions atorgat per la Generalitat. Al Vallès Oriental
hi ha una cinquantena de
punts connectats a aquesta
xarxa, que es reparteixen
per Caldes, Marata i Lliçà.
carreteres. La gent de pagès està
acostumada a arreglar el camí perquè després hi passi tothom. El que
no agrada és que l’expropiïn i que,
a sobre, hagis de pagar cada mes. La
qüestió és si per la carretera hi pot
passar tothom o no.
Guifi.net et permet disposar d’internet de forma més econòmica?
Depèn de la situació de cadascú.
La gent tendeix a pensar que hi surt
guanyant perquè és una cosa que és
teva i que va més o menys bé. No has
de pagar cada mes, i això evita que
hagis de gastar bastant al cap d’un
any. De totes maneres ningú et vindrà a regalar una antena. El material i
la instal·lació val més de 300 euros.
Hi ha qui els acusa de cometre
una il·legalitat...
No hi ha cap llei que prohibeixi
fer xarxa oberta. Es pot cobrar per
instal·lar les antenes, però no puc fer
pagar cada mes per una cosa que no
és meva. Les operadores han rebut
moltes denúncies i a nosaltres mai
ens han dit res. Aquestes empreses
tenen advocats a sou i ja ens podrien
haver denunciat, però nosaltres fem
servir freqüències lliures. El que és
trist és que empreses privades, a través d’ajuntaments, les utilitzin per
guanyar diners.
Dani Agudo
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