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INTRODUCCIÓ
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• La tecnologia forma part, cada cop més, de tots els aspectes de la nostra vida, tant des
del punt de vista social com econòmic.

• La tecnologia i la innovació defineixen la competitivitat de les empreses, determinen el
seu futur i la seva viabilitat. També condicionen el progrés i el benestar de la població i
poden contribuir a la millora del nostre entorn. Són, per tant, dos elements claus per al
desenvolupament sostenible.

• La tecnologia no és un fi en ella mateixa, sinó que ha de servir per assolir millores a nivell
social, econòmic i ambiental.

• La tecnologia ha de fer-se més propera i útil als ciutadans, fomentant-ne un ús adequat i
socialment responsable.

• La tecnologia ha de ser una eina bàsica en l'educació de les futures generacions i en el
seu desenvolupament com a persones.

• La tecnologia ha de ser un instrument bàsic a disposició de les empreses catalanes, sigui
quina sigui la seva dimensió. La innovació ha de ser un capital bàsic del teixit empresarial
del nostre país.



LA FUNDACIÓ CTECNO
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La Fundació, constituïda al mes de juliol de 2008, té la missió següent: 

• Fomentar el creixement de l’activitat econòmia al voltant de la tecnologia; 

• Incrementar el coneixement sobre la tecnologia i les seves potencialitats per part de les 
empreses, les institucions i la ciutadania del nostre país;

• Posicionar el món tecnològic català a nivell institucional, tant al nostre país com a escala 
internacional.



OBJECTIUS ESTRATÈGICS
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• Esdevenir el referent dels diversos sectors relacionats amb la Tecnologia a Catalunya.

• Actuar de punt de trobada del teixit empresarial català del sector tecnològic, fomentant la 
col.laboració entre les companyies, procurant que els aporti innovació i creixement.

• Consolidar la presència institucional de la Fundació a Catalunya, promovent les sinergies
amb el sector empresarial i amb altres institucions i entitats que treballen en l'àmbit de la
societat del coneixement i la innovació.

• Garantir la presència institucional de la Fundació fora del nostre país, amb una doble
dimensió geogràfica: la Unió Europea i l'àmbit internacional.



INSTRUMENTS
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• Organització dels “Fòrums tecnològics de reflexió estratègica ”.

• Elaboració del Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya (amb periodicitat anual).

• Elaboració d'informes puntuals sobre la tecnologia a Catalunya, tant a nivell general com
en relació a àmbits o sectors específics.

• Participació en xarxes europees i internacionals, així com contactes institucionals
bilaterals amb institucions de referència sobre tecnologia i innovació.

• Participació sistemàtica en les consultes públiques sobre l'àmbit de la tecnologia i de la
innovació impulsades per la Comissió Europea (així com en consultes sectorials on la
perspectiva tecnològica sigui especialment rellevant).



ESTRUCTURA - PATRONAT
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Patrons d'Honor

• Molt Hble. Sr. Jordi Pujol 

• Hble. Sr. Jordi Valls

• Sr. Sumitra Dutta

Tresorer

Secretari

President Sr. Ginés Alarcón

Vicepresident Sr. Carles Flamerich

Sr. Àlex Francés

Sr. Xavier Muñoz

� Sr. Jordi Alvinyà

� 22 Arroba Barcelona

� Associació Catalana d’Enginyers deTelecomunicació (ACET)

� Ones Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de 
Catalunya

� Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
(COEINF)

� Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Catalunya (COETIC)

� Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)

� Consorci Localret

� Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

� Consell de l’Audiovisual de Catalunya

� Agència per a la Qualitat en Internet



Introducció

• Li calen Noves tecnologies i infraestructures de telecomunicació 
a Catalunya ?

• Millorarà la qualitat de vida dels ciutadans de les viles i pobles 
gràcies a les noves tecnologies?

• A qui li pot interessar? Al sector primari? A les empreses situades 
en els pobles? A les Administracions locals? A la gent en general 
per l’oci a casa seva?

• Quines tecnologies i per a qui seran útils?

Les TIC al Món Rural



Consideracions

• Comunicacions 
• Serveis

• Ciutadà
• Sector
• Administració

• Tecnologies i/o aplicacions: Exemple

Les TIC al Món Rural



Comunicacions

canalitzacions, obres, Ajuntaments )
• Ample de Banda ( ADSL, Cable, WiMax )
• Accés públic, Telecentres
• Mòbils ( Cobertura, qualitat, 3G , 4G )
• Competència, preu

Les TIC al Món Rural



Internet (1/2)

Les TIC al Món Rural

• La importància d’evitar la fractura digital ( territorial i social ) a 
Catalunya.

• Avantatges indirectes associades a l’accés comarcal a Internet: 
Increment del teixit empresarial a tot el territori, necessitats de 
disposar de capital humà, …

• Usos comuns: navegació, correu, missatgeria, comerç.
electrònic, serveis electrònics, interacció amb l’administració, 
seguretat, domòtica, televisió en directe i a la carta ( TV IP ), etc.

• Telefonia, vídeo conferència.
• Usos específics: suport a les feines rurals, teletreball,  educació, 

medicina, vídeo vigilància, etc.
• Usos per a col·lectius específics: serveis públics, gent gran, etc.



Internet (2/2)

Les TIC al Món Rural

Gran densitat de població
Elevada concentració 

empresarial
Retorn d’inversió

Entorn ruralEntorn urbà

Baixa densitat de població
Mínim teixit empresarial

No rentable

FRACTURA DIGITAL

Entorn ruralEntorn urbà NECESSITATS

• Subvencions públiques per al 
desplegament d’infrastructura

• Creació d’una veritable xarxa d’accés a 
Internet de banda ampla

• Increment del teixit empresarial

• Potenciació del capital humà

Societat del coneixement actual

Societat del coneixement GLOBAL



Evolució de la velocitat

Les TIC al Món Rural

• Més serveis
• Més oci
• Més aplicacions en les explotacions agrícoles i ramaderes

XTC – 56k

XDSI – 128k

ADSL Professional –
20M

Fibra > 100M

ADSL Domèstic – 4M



Serveis

• Ciutadà:
• Serveis de l'Administració Pública ( e- Administració )
• Entreteniment
• Comerç electrònic
• Teletreball
• Telensenyament
• Sanitat ( Recepta Electrònica, Historial Mèdic )
• TVIP
• Vot electrònic?

• Sectors:
• Gestió de cooperatives ( empresarial, ramader o agricola )
• Prevenció ( Meteorologia, aigua, foc )
• Traçabilitat animal
• Turisme (Esports d’Hivern, Turisme Rural o de muntanya )
• PIME

Les TIC al Món Rural



Tecnologies: Exemple GIS - Galileo
Localització i posicionament (1/2)

Les TIC al Món Rural

• Exposició de les possibilitats que ofereix el tractament avançat 
d’imatges en 3D als entorns de Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG)

• Logística
• Conducció automàtica



Localització i posicionament (2/2)

Les TIC al Món Rural

Exemple, a títol il·lustratiu, d’una eina de modelatge SIG amb imatge 
real i 3D:

Simulació de projectes Educació Navegació

Integració amb GPS: Posicionament



Dades

•Percentatge de població amb accés a serveis de telefonia mòbil 3G (UMTS / HSDPA)
• Girona 81%
• Barcelona 93%
• Lleida 66%
• Tarragona 81%

•Percentatge d'accessos instal·lats a nivell "estatal"
• Parell de coure, 61,9%
• Cable, 33,3%
• Fibra fins a la llar 2,3%
• Resta (ràdio, satèl·lit,...) 2,5%

•Penetració a nivell estatal de serveis de telefonia fixa, 43,9%
•Penetració a nivell estatal de serveis de telefonia mòbil, 107,6%
•Penetració a nivell estatal de serveis de Banda Ampla, 19,8%
•Penetració a nivell estatal de serveis de TV de pagament, 9,1%

�Informe de la CMT de l’any 2008



Si ens fixem amb serveis de banda ampla:
* com hem dit a nivell "espanyol" la mitja és una penetració del 19,8%
* a nivell europeu Dinamarca va per davant amb un 37% i el segueix Holanda amb un 
36%
* a nivell català les dades per provincial són: Barcelona 24,5%, Girona 22,8%, Lleida 
19,1% i Tarragona 20,4%

Seguint amb temes de banda ampla, la penetració del cable a Catalunya per 
províncies és del :

• Barcelona 1,5%
• Girona 1,7%
• Lleida 1,4%
• Tarragona 1,5%

Pel que fa a la Televisió de pagament la penetració a Catalunya per províncies és:
• Barcelona 9,2%
• Girona, 8,7%
• Tarragona 8,2%
• Lleida 7,6%

�Informe de la CMT de l’any 2008

Dades



Que necessitem?

• Energia elèctrica, producció i distribució.
• Recerca, pública i privada
• Relació Universitat - Empresa



Per què ho necessitem?

• Transport (ports, aeroports,carreteres, trens)
• Medi ambient
• Biotecnologia
• Internacionalització d’empreses, productes i serveis.



En fem ús?

• A l’empresa?
• A casa?
• A l’Administració?
• Molt sovint demanem i després no se'n fa ús.



Estudi CTecno



Gràcies per la vostra atenció.


