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 anys

de la primera xarxa ciutadana
d’Internet a l’Estat espanyol

Cinta S. Bellmunt

Al Manel Sanromà, qui em va parlar per primer cop d’Internet.
Als tinetaires, sobretot amb els qui més he compartit coneixement i amistat,
la Rosa Casas (Jaka), la Dolors Musté i el Josep Maria Vileu.
Al Pere Millán, amic i professor del Departament d’Informàtica de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, qui amb molta
paciència sempre m’ajuda a aprendre.
Als companys de la primera edició del postgrau de Periodisme Digital (1999-2000) de la
Universitat Oberta de Catalunya, amb els qui vaig
descobrir una nova professió, quan tot estava a les beceroles.
A les meves gatetes, l’Ona i la Lluna, que han observat atentes com creixia aquest llibre.
I al Ferran Gerhard i Oliva, amb qui he anat vivint el dia a dia de tot plegat.

El més al·lucinant és que tot va començar en una sabana africana quan
un primat va decidir-se a intervenir sobre els materials del seu entorn i va
començar a modiﬁcar-los. En aquell mateix moment, ens estava transmeten
informació codiﬁcada sobre suports de pedra
Eudald Carbonell, a Els somnis de l’evolució
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Nota de l’autora

Q

uan escrius un llibre com aquest has de parlar amb moltes persones,
perquè no hi ha res publicat, tot està per recopilar i has de treballar a
partir del que t’explica un, del material que et deixa un altre… Per tant, és
bàsic que els qui tenen el coneixement, les vivències i la documentació de
tot tipus vulguin donar-te una mica del seu temps i compartir amb tu el que
tenen o saben. De TINET no hi havia res escrit: un article per aquí, una
referència per allà, uns quinze fulls que algú un dia va recopilar a manera
de memòria, i punt. La meva sort ha estat trobar companys de viatge com
els tinetaires que han contestat els meus qüestionaris o han atès les meves
entrevistes, i sobretot alguns com el Lluís Anaya, que de seguida va posar
a la meva disposició el seu arxiu personal i els seus coneixements informàtics, igual que el Antoni Guillén; o bé el Joan Manel Gómez, amb les seves
entenedores explicacions tècniques. La Rosa Casas (Jaka) sempre ha estat al
meu costat, fent-me memòria de tinetaires il·lustres i proporcionant-me el
que necessitava en tot moment. Per la seva part, el Pitu ha estat molt eficient
en la recuperació d’imatges gràfiques referents a TINET, i el Joshue Martin
cercant antigues pàgines webs i missatges fonamentals d’algunes llistes de
discussió d’aquesta xarxa.
Evidentment, el Manel Sanromà ha estat una peça clau en la rememoració de la història de TINET i, a banda d’una llarga sessió cara a cara, m’ha
respost més d’un centenar de missatges, que es feien imprescindibles, per
al·lusions a la seva figura d’altres entrevistats o aclariments d’esdeveniments
que sobre la marxa anaven sorgint. Li agraeixo la seva paciència i rapidesa en
les didàctiques respostes. La mateixa eficiència ha demostrat l’equip d’OASI
en la recerca de les dades que necessitava, sota la direcció d’Enric Brull, en
especial l’Amadeu J. Roig, la Marina Batet, l’Emili Badia i el Toni López.
Per sorpresa meva, hi ha persones expertes en Internet que jo no coneixia i, des del primer dia que vam parlar, m’han expressat constantment el seu
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entusiasme pel procés d’elaboració que seguia el llibre. L’Andreu Veà, professor convidat per Vinton G. Cerf a la Universitat d’Stanford (Califòrnia), on
treballa en l’ambiciós projecte Who is Who in the Internet World (Qui és
Qui en el Món d’Internet), ha tingut la generositat de cedir-me la cronologia
d’Internet que ell va efectuar en el marc de la seva tesi doctoral, a part d’enviar-me sovint altres informacions que considerava que podien ser del meu
interès. Gràcies al Skype (telèfon per Internet, i gratis!), hem parlat sovint, ell
des de Califòrnia i jo des de Tarragona. Han estat converses agradables a l’entorn de la Xarxa, plenes d’idees que ell em suggeria per incloure al llibre; sens
dubte, sempre han estat indicacions que a mi no se m’haguessin acudit mai.
Gràcies a les seves recomanacions i consells, vaig enviar-li unes preguntes al
Vinton G. Cerf. Per sorpresa meva, només dos dies després, aquest il·lustre
personatge ja em contestava.
També ha estat fascinant sentir en alguna ocasió que pel meu ordinador
sortia la salutació de l’ambaixador d’Espanya José Luis Pardos, pioner en
Internet a aquest país, que es preocupava igualment per l’evolució d’aquest
treball i amb una gran amabilitat m’insistia en la repercussió social de la
Xarxa, amb iniciatives com les que ara impulsa des de la seva Fundació Los
Álamos, una eina per donar resposta als problemes globals a través d’accions
locals en els quals Internet és essencial per aconseguir-ho.
Tenir persones així de sàvies i de senzilles alhora, que amb una gran illusió et seguien el dia a dia, era com si sempre les tinguessis a casa donant-hi
un cop de mà. Treballar amb elles ha estat un plaer.
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TINET, fa 10 anys

T

INET va néixer de la motivació d’un grup de ciutadans tarragonins que
van coincidir en la necessitat que Internet arribés a tothom i que tothom
pogués accedir i utilitzar aquesta nova tecnologia emergent. L’any 1990 es
creava a Tarragona l'Escola Universitària d'Informàtica i allí es van conèixer el
seu primer director, Manuel Sanromà, i un dels professors, Robert Rallo. Com
a fruit dels coneixements i motivació d'aquest últim, l'Escola, que pertanyia a
la Universitat de Barcelona i que posteriorment va integrar-se a la Universitat
Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, van estar entre els primers centres espanyols a connectar-se a Internet a través de RedIris. La «cultura Internet» va estendre’s entre professors i alumnes del Departament d’Enginyeria Informàtica
(DEI) i tres d’aquests van mostrar especial inquietud i habilitat en l’adquisició de coneixements en totes les tècniques relacionades amb Internet, des
de la configuració d'un router, fins als últims desenvolupaments en WWW i
HTML: Lluís Anaya, Jaume Grau, i Joan Manel Gómez. A aquest grup d’universitaris va afegir-se un empresari actiu i molt lligat a aquest entorn, Antoni
Guillén, disposat a donar un cop de mà financera per a una bona idea.
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A aquest equip de sis internautes no els satisfeia el fet que el seu accés a
Internet, fàcil i gratuït a través de la Universitat, no estigués també a l’abast
de tots els ciutadans. L’oportunitat va arribar quan Sanromà va assumir la
gerència de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona, una petita Fundació establerta per l'Ajuntament d’aquest municipi per servir de vincle entre Tarragona i la seva Universitat. Amb el suport unànime de tots els
grups polítics de l'Ajuntament, la Fundació va aprovar la posada en marxa de
TINET que, amb l’objectiu general de fer arribar la Societat de la Informació
a Tarragona i les seves comarques, oferia per als ciutadans d’aquesta demarcació: servei bàsic d’Internet (correu electrònic i news) gratuït per a ciutadans,
empreses i entitats sense ànim de lucre; servei complet d’Internet, la resta
d’utilitats gratuït per a entitats sense ànim de lucre i ciutadans amb greus discapacitats físiques; i, servei complet d’Internet amb tarifes privilegiades per a
ciutadans i empreses.
L’èxit va ser immediat. En poc menys de tres mesos va superar-se la xifra de
600 usuaris. Aleshores aquest número, enmig d’un panorama de lenta implantació més enllà dels àmbits acadèmics, significava una autèntica revolució. TINET
va marcar un camí pioner per al desenvolupament de la Xarxa. En només uns
mesos la web de TINET va registrar 6.000 accessos i el servidor de correu va
transmetre més de 100.000 missatges. Aquestes xifres estan molt lluny de les
assolides una dècada després (en l’actualitat ja hi ha més de 20.000 accessos assignats a usuaris i mensualment s’envien més d’un milió de missatges i se’n reben
tres milions i mig), però llavors eren el resultat d’una autèntica fita històrica.
Han passat 10 anys. Des d’aleshores hem viscut intensament tota una
dècada durant la qual el projecte s’ha fet gran i ha evolucionat al mateix ritme que ho feia la societat de les comarques tarragonines. La incorporació de
l’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació de la Diputació de
Tarragona ha contribuït a fer més ambiciós, més accessible a tothom i millor
tècnicament el que els ciutadans ja havien començat a introduir a les seves
pròpies vides quotidianes. La gratuïtat de tots els serveis bàsics i la millora dels
continguts són algunes de les fites assolides en aquest camí. Com la pròpia
tecnologia que la fa possible, TINET és una realitat viva i canviant i el seu
futur depèn d’allò que en vulguin fer els usuaris. Seran els internautes, amb les
seves demandes i les seves aportacions els que dissenyaran la xarxa ciutadana
dels pròxims anys.
JOAN AREGIO,
president de la Diputació de Tarragona
— 16 —

Mirar endavant

T

INET va celebrar l’any passat el seu desè aniversari. Durant els darrers
10 anys, els usuaris han fet seva aquesta xarxa ciutadana, l’han fet créixer
i madurar i l’han convertida en una referència obligada al món. L’Organisme
Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, ha celebrat aquesta fita
amb una iniciativa adreçada a tots els tinetaires i tots els usuaris en general:
el TINETcongrés de les xarxes ciutadanes. Aquest esdeveniment ha estat un
fructífer punt de trobada on s’han pogut compartir coneixements i reflexions
entorn el fenomen de les xarxes ciutadanes i altres aspectes relacionats amb
Internet.
El paper que TINET ha jugat per a la incorporació a la Societat de la
Informació dels ciutadans i col·lectius d'aquestes comarques i en la penetració
d'Internet i de les tecnologies de la informació i la comunicació ha estat rellevant. L’experiència de TINET és un punt de partida immillorable per a un
congrés com el que es va celebrar a Tarragona a la tardor. Prendre consciència
dels canvis que aquesta nova revolució tecnològica ha generat en la nostra societat, avaluar les seves conseqüències i debatre quines han de ser les estratègies de
futur ens semblava un exercici absolutament necessari. I és precisament aquest
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exercici el que aquest Congrés ha volgut compartir amb tots els que hi han
participat.
Les xarxes ciutadanes són un exponent clar de la democratització digital,
perquè les eines tecnològiques es posen a l’abast dels ciutadans que són els que
proposen, creen i demanden serveis i continguts. També, les xarxes ciutadanes
han contribuït com cap altra iniciativa a evitar la fractura digital entre molts
col·lectius que corrien el risc de quedar-se al marge de l’ús de les noves tecnologies. I encara hi contribueixen de manera ben efectiva.
La presència d’una xarxa com TINET ha tingut una relació causa efecte
en l’augment de la penetració a les llars de les comarques de Tarragona de les
tecnologies de la informació i la comunicació i de l'ús d'Internet. En aquest
sentit, un estudi de l'Obsevatori d'Internet de l'Organisme Autònom per a
la Societat de la Informació (OASI) de la Diputació de Tarragona presentat
l'abril del 2005 revelava que l'ús de les noves tecnologies i d'Internet es consolida a casa nostra.
L’any 1995 TINET (acrònim de Tarragona Internet) va posar Internet,
aleshores gran desconeguda entre bona part de la població, a l'abast dels ciutadans de les comarques de Tarragona, en una experiència que resultava ser
absolutament pionera, no només a l’Estat espanyol, sinó també a Europa. El
seu plantejament va invertir el que les administracions formulaven per estendre l’ús de les noves tecnologies. Mentre que les administracions i institucions
oficials dirigien la difusió d’Internet «de dalt a baix» amb la creació de serveis
perquè els utilitzessin els ciutadans, TINET va posar a l’abast dels ciutadans la
pròpia tecnologia perquè es dotessin dels seus propis continguts i serveis. La
irrupció de la xarxa ciutadana TINET va significar una autèntica revolució.

GUSTAU BIADA,
president de l’Organisme Autònom per a
la Societat de la Informació
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Mirant endarrera
cap al futur

R

ecordant els dies pioners del 94 i 95, quan un grup d’universitaris tarragonins vam donar primer visió i després vida a TINET m’és perfectament
present la sensació que el que fèiem era necessari: segurament no suficient,
però sí necessari. Aleshores, com avui, deu anys després, estàvem convençuts
no solament del caràcter revolucionari de la nova tecnologia que suposava
Internet sinó també del seu extraordinari impacte social. I en aquest sentit
és molt significatiu el fet que des d’un primer moment TINET va ser rebuda
amb entusiasme per les persones individuals, però amb molt més escepticisme
per la classe empresarial i la classe política. Lamentablement aquests trets han
continuat amb el temps. La incorporació d’Internet a la vida diària de les persones ha anat creixent a un ritme espectacular. En canvi, l’adopció d’Internet
com a eina d’innovació per part sobretot de les petites i mitjanes empreses i
un decidit impuls de la Xarxa amb grans projectes públics és encara una assignatura pendent.
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Avui, deu anys després, no podem sinó celebrar allò que ens dóna satisfacció: l’adopció de TINET com a senyal d’identitat internauta per milers
de ciutadans de les nostres comarques; la consolidació d’un servei tecnològic
públic i de qualitat; la petjada que ha deixat TINET en la història d’Internet
al nostre país. Però també lamentar allò que no hem sigut capaços d’assolir. I
com que lamentar-se no serveix de res, i menys en una societat tan canviant
com la que representa Internet com a paradigma d’innovació continuada, cal
seguir gaudint d’allò aconseguit però maldant per anar més enllà.
I anar més enllà no pot voler dir sinó aprofitar tot allò que tenim: la marca, el servei de qualitat i la valoració externa, per fer millor les coses. Internet
obre noves possibilitats per construir un futur on el petit pot ser tan important
com el gran, allò que és local es projecta en la globalitat, on des de Tarragona
es pot fer una feina d’abast mundial.
TINET (Tarragona InterNET) té en el seu nom la recepta de l’èxit.
Aquesta primera dècada ha estat la d’Internet: ara ve la dècada de Tarragona.
Amb això vull dir que els ingredients de la globalitat ja han estat posats: gran
penetració social d’Internet, marca de qualitat, coneixement extern. Ara, cal
potenciar allò que és local. Per això és necessari que l’ajuntament de Tarragona
i TINET treballin plegats. Gràcies a la Diputació, OASI posa les eines tecnològiques i el coneixement que són el cor de TINET —l’ànima són les persones— a l’abast de tots els Ajuntaments de les nostres comarques. L’Ajuntament
de Tarragona ha de trobar sinergies amb OASI i amb TINET en benefici de
tots.
Són molts els analistes socials i polítics que veuen el futur de les societats humanes en les xarxes de ciutats. Xarxa i Ciutat, dos referents bàsics en
TINET; Xarxa i Ciutat, dos elements per a la construcció d’un futur millor
basat no en capitalitats obsoletes, sinó en xarxes de col·laboració; no en baralles de campanar, sinó en compartir per obtenir valor afegit; no en lloar les
glòries del passat, sinó en buscar les oportunitats del futur. Xarxa i Ciutat,
Internet i Tarragona, TINET.
Celebrem doncs 10 anys de TINET; i per fer-ho el millor que podem començar a plantejar és com fem que d’aquí 10 anys TINET sigui encara millor,
que Tarragona i les seves comarques siguin millors, més locals, més mundials.
Som-hi!
MANEL SANROMÀ,
primer director de TINET
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El model de futur
D

es dels inicis fins ara, després de 10 anys, TINET s’ha conformat en un
model d’allò que hauria de ser una xarxa ciutadana, és a dir, un conjunt
d’agents que participen en una mateixa estructura i esdevenen una comunitat
virtual. Si des d’OASI s’ofereix un portal amb molta informació, els membres
d’aquesta xarxa, siguin els individus, les associacions o les empreses, també elaboren els seus propis continguts. El conjunt d’aquestes aportacions, finalment,
crea i desenvolupa una comunitat del coneixement com la de TINET, suportada
per les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
El repte és important, doncs una xarxa que va sorgir per donar accés gratuït
a Internet, ara s’ha de concebre per fomentar un valor no tangible com és el de
la informació, amb una aposta clara i sense dubtes cap al coneixement. Com? A
partir de les informacions que publica la comunitat tinetaire, un exemple de generositat i d’altruisme, procurar estructurar-la i depurar-ne els aspectes entròpics
d’Internet i dotar de nous instruments als agents actius de la xarxa ciutadana.
El projecte ja és en marxa. Amb el precedent de les llistes de discussió i de
les pàgines web publicades a TINET, l’esforç dels darrers temps ha estat afavorir
la publicació de continguts: la renovació del portal amb el desenvolupament
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d’un gestor de continguts, el desenvolupament d’eines on line per afavorir el naixement de noves xarxes ciutadanes a la demarcació amb el WEBfàcil i la revisió
d’aquesta eina adaptada als individus, a les entitats i a les associacions en són un
bon exemple. I, no oblidem la darrera incorporació dels blocs de TINET.
Aquestes iniciatives volen promoure l’ús de la xarxa i apel·lar a la generositat dels seus integrants perquè passin a tenir un paper molt més actiu i deixin de
ser simples observadors passius. Si s’aconsegueix canalitzar aquesta generositat,
de segur que TINET continuarà sent la millor xarxa ciutadana del món.
A TINET hi ha de ser tothom que vulgui. I és menester que disposin d’unes
eines adequades i engrescadores. Si es donen serveis d’aquestes característiques,
la xarxa continuarà sent gran i el sentiment de pertinença a TINET augmentarà.
Si es fa bé, TINET esdevindrà un element d’estratègia de futur en el territori.
Des d’aquest punt de vista, això és la xarxa del futur: compartir informació
estructurada on la clau són els agents que hi actuen. I no importa on ni com.
Allò que és interessant és reunir els nodes existents i fomentar-ne la creació d’altres al voltant de la xarxa ciutadana TINET, és a dir, una xarxa complexa, senyal
inequívoca de maduresa i d’estabilitat.

ENRIC BRULL,
director actual de TINET
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Els orígens de TINET:
el projecte TECLA

P

er cercar les arrels de TINET (Tarragona Internet) cal remuntar-se al
1993. Aquell any s’instal·lava el primer servidor WWW (World Wide
Web) d’Espanya a la Universitat Jaume I de Castelló, essent el professor Jordi
Adell un dels seus impulsors. Llavors, a tot el món hi havia solament unes
cent adreces web. Va ser el mateix any que Marc Andreessen desenvolupava
Mosaic, el primer navegador, permetent veure en format gràfic els continguts
web, i es posava en marxa la primera xarxa d’alta velocitat per a ús científic
de l’Estat espanyol, l’Anella Científica de Catalunya, que connectarà totes les
universitats públiques catalanes.
Jordi Adell era amic de Robert Rallo, professor del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
de Tarragona, on aquest, entusiasmat per Internet, parlava de la Xarxa al seu
company de feina Manel Sanromà, qui rememora així aquells temps:

El moment que jo dic que va canviar la meva vida va esdevenir a la universitat amb Robert Rallo. Ell feia servir Internet des que va començar a funcionar a
Espanya i coneixia els pioners de la Xarxa, en una època fins i tot anterior al web.
Nosaltres ja utilitzàvem correu electrònic, tal com el coneixem avui dia amb l’arrova,
fonamentat, per tant, en el protocol TCP/IP, el llenguatge en què es basa Internet,
però l’usàvem des de molt abans, quan es recolzava en xarxes que no eren Internet.
Concretament, a mitjan dels anys vuitanta jo ja havia utilitzat la xarxa BITNET, de
la Universitat de Barcelona, per enviar emails de manera regular, una eina que no
s’ha generalitzat fins que ha arribat Internet a la població.

Manel Sanromà, que entre altres moltes activitats investiga sobre temes
relacionats amb l’astronomia, emprava sovint fitxers de dades que li enviaven
de la NASA o d’altres organismes dels Estats Units. Eren unes cintes magnètiques grosses, d’uns 50 megues. Un dia, mentre «traficava» amb fitxers
d’aquestes característiques, tenia al seu costat a Robert Rallo. Sanromà reviu
la reacció del seu company:

— 25 —

Em va dir:
—Escolta, ja saps que això t’ho pots baixar a través de l’ordinador?
—Sí, li vaig respondre, però has de saber l’adreça FTP, que és el protocol d’Internet per baixar-se fitxers.
Resulta que jo encara no havia descobert l’HTTP, que és el web. I llavors el
Robert em va cridar, el vaig seguir i es va asseure davant d’una pantalla del primer
navegador, el Mosaic. Quan ho vaig veure vaig quedar al·lucinat, perquè era just el
que jo necessitava. Vam estar tota una tarda davant de l’ordinador i em va ensenyar
algunes de les poques adreces webs existents, majoritàriament d’universitats, perquè
pràcticament no hi havia res més. Després d’aquesta troballa, vaig agafar un Mac que
tenia al meu despatx i el vaig convertir en un servidor que controlava jo mateix; per
tant, no era tan difícil de manegar. Hi posava informacions sobre castells, ja que sóc
membre de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i m’agraden molt, i sobre genealogia,
una altra de les meves aficions. No funcionaven encara els buscadors, però et movies
per aquí i per allà i anaves trobant el que volies.

Poc després d’aquesta engrescadora descoberta, a les acaballes del 1993,
el qui era aleshores rector de la URV, Joan Martí i Castell, va telefonar a
Manel Sanromà per proposar-li la gerència de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona, en substitució d’un altre professor de la mateixa
universitat, l’arqueòleg Rodolfo Cortés, que deixava el càrrec. «Vaig dir que
sí —comenta Sanromà— i vaig pensar que podia ser un mitjà per endegar
alguna iniciativa relacionada amb Internet.»
Quan s’inicia el 1994, pràcticament no hi havia ningú que donés connexió a Internet. Servicom va ser qui va començar a operar com un dels
primers proveïdors d’Internet (ISP) d’Espanya; Nestcape treia al mercat el
seu primer navegador, el Nestcape Navigator, que permetrà veure en format gràfic i multimèdia els continguts del WWW (World Wide Web) tot
abandonant, per tant, la Internet monocroma, reforçada ara per l’hipertext,
i substituint ràpidament al Mosaic. Per la seva part, el diari El Periódico de
Catalunya, activava la consulta on line, via BBS (Bulletin Board System),
de la seva edició en paper. El BBS o taulers d’anuncis no és més que un
programa que s’executa en un ordinador i que està pendent del mòdem per
atendre les trucades entrants, a les quals es va mostrant una sèrie de menús
perquè els usuaris puguin explorar-ne l’interior. Els BBSs permeten efectuar
debats, carregar i descarregar fitxers i facilitar informació a gent que no es
troba connectada en aquell mateix instant. N’han existit milers al món, la
majoria molt petits i funcionant amb un sol PC o amb una o dues línies te— 26 —
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lefòniques. Avui dia gairebé han desaparegut amb la implantació del WWW
(Veà, 2002).
Però totes aquestes eines eren a l’abast de molt poca gent. De manera
decidida, el grup format per Manel Sanromà, Robert Rallo, Lluís Anaya
i Jaume Grau van concebre el Projecte TECLA, que significava Tarragona
Entra a les Comunicacions de Llarg Abast, fonamentat en la tecnologia coneguda com a packet radio, un sistema de comunicació digital basat en emissores de radioaficionats. Tots els implicats mantenien algun tipus de relació
amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, des d’on es va moure tot:
Robert Rallo i Manel Sanromà com a Personal Docent i Investigador (PDI)
del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; el Jaume Grau i
Lluís Anaya eren tècnics informàtics, membres del Personal d’Administració
i Serveis (PAS) i exalumnes dels dos professors esmentats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSE). «Per tant, tots ens coneixíem
—apunta Lluís Anaya— i la informàtica ens unia». Amb ells col·laborava
l’empresari Antoni Guillén, que de seguida es va engrescar en el projecte
facilitant-los infraestructura i material divers.
En aquesta iniciativa va ser important l’experiència de Lluís Anaya, que
era ja radioaficionat, amb la identificació eb3aod, i sabia com enviar informació a través de les ones de ràdio. «En un moment determinat —assenyala— tinc coneixement que a través d’ones electromagnètiques, ràdio, es pot
accedir a Internet. Com? Doncs molt fàcilment, a la Universitat es podia posar una antena de ràdio, i un equip que tot el que es rebés per ones de ràdio
ho passés a Internet i tot el que rebés de la Xarxa ho tragués per ràdio».
Manel Sanromà i Robert Rallo van comentar al Lluís Anaya la possibilitat de muntar-ho. El sistema era molt barat i proporcionava d’una manera
molt senzilla accés a Internet on s’instal·lés una antena central, que va ser a
l’ETSE, i una més petitona, que podia ser un centre educatiu. Van considerar
que això els permetria donar accés a la Xarxa d’una forma econòmica, ja que
utilitzant les línies de comunicació per telèfon com tenia la Universitat era
molt car, sense comptar tota la resta de dispositius que calien. Per tant, la
solució semblava que podia funcionar.
L’afany per fer arribar Internet als centres educatius va estar determinat
perquè, menys la Universitat Rovira i Virgili, que va ser la primera institució
de la província de Tarragona que va tenir accés a Internet, des de finals de
1990, quan era Divisió 7 de la Universitat de Barcelona, a la Xarxa no hi accedia ningú més. Com a URV, pròpiament dita, en va tenir a partir del 9 de
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juliol de 1992, però el servei mai es va interrompre, confirma Lluís Ariño, director actual del Servei de Recursos Informàtics i TIC d’aquesta Universitat.
Així expressa Lluís Anaya la inquietud que tenien: «Posseíem el coneixement per accedir a Internet, sabíem que era una eina socialment i empresarialment molt útil i teníem molt clar que estàvem gaudint d’una tecnologia
perquè érem personal de la universitat, però calia que aquesta eina arribés a
la societat en general. En definitiva, es tractava de fer transferència de tecnologia. Ens vam centrar en donar-ho a conèixer sobretot a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, com centres cívics, entitats culturals, instituts
i col·legis. On no anàvem era a les empreses.»
Lluís Anaya va muntar la primera i única passarel·la que va haver-hi
durant dos anys entre la ràdio i Internet a Espanya. Des del febrer del 1994
va estar ubicada a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV.
Un missatge enviat des del correu de Jaume Grau que es conserva entre els
documents de l’arxiu personal de Lluís Anaya, Curro entre els fundadors de
TINET, testifica el que va ser una fita dins el món de la radioafició:
Date: Wed, 16 Feb 94 10:43:36 MET
From: jgrau@rigel.etse.urv.es
Subject: Gateway in Spain
To: tcp-group@ucsd.edu
Well there is a gateway PR Internet 24h on in prove in Spain wich IP are:
Side Internet: albinyana.etse.urv.es 130.206.63.24
Side Packet : gatetset.eb3aod.ampr.org 44.133.43.14
To do encapsulations the stations of this zone are: 44.133.43.0
This IP are not on ampr.org server because the assign was yesterday.
Thanks a lot Curro eb3aod
e-mail: jgrau@rigel.etse.urv.es

Per tal de posar en marxa el Projecte TECLA, Lluís Anaya observa: «Calia fer proves per comprovar la viabilitat tècnica i es van fer mitjançant la
passarel·la que es va muntar a l’ETSE, inicialment usada pels radioaficionats de la zona de Tarragona, però alhora va ser el prototip tècnic per posteriorment muntar la mateixa infraestructura per al Projecte TECLA, que
preveia l’accés a la xarxa Internet a través d’un servidor i de la infraestructura que s’instal·laria a la seu de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de
Tarragona». Tot aquest dispositiu tècnic que havia d’acollir la Fundació per
apropar Internet via ràdio es va batejar amb el nom de Maginet, que finalment no reeixiria en néixer TINET uns mesos més tard.
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Mapa de l’abril de 1994 on s’observa l’única passarel·la que va haver-hi durant dos anys entre
la ràdio i Internet a Espanya, prototip tècnic per posteriorment muntar la mateixa infraestructura pel Projecte TECLA Arxiu personal Lluís Anaya

Mentrestant, Manel Sanromà, la primera acció que emprenia com a
gerent de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona era aconseguir alguns diners, unes 300.000 ptes, per comprar uns emissors-receptors
de ràdio a una empresa de Tarragona, Crysa. «Vam estar treballant amb ells
—relata— i també vam involucrar a l’IES Comte de Rius. Uns professors
d’aquest centre, amb uns alumnes d’electrònica, van construir una antena
a la seva seu, al complex educatiu de Tarragona, i nosaltres a l’ETSE, que
estava al mateix recinte, a l’antiga Universitat Laboral, on vam col·locar-ne
una altra. Entre els dos punts s’establia una comunicació amb la finalitat que
l’institut pogués entrar a Internet via ràdio. Una mica el que hi ha ara, però
10 anys abans i amb una tecnologia molt diferent.
Vam estar els primers mesos de l’any experimentant. Havíem enviat
paquets, havíem accedit a pàgines web i navegàvem, molt lentament, però el
mecanisme funcionava. Allò que va fallar va ser l’organització i el cop mortal,
el cop de gràcia del projecte, va ser quan va desaparèixer l’equip del Comte
de Rius, perquè els el van robar. Era material que havia posat la Fundació i
amb aquest succés la iniciativa se’n va anar en orris.»
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Dispositiu tècnic que es va concebre per possibilitar l’accés a Internet via ràdio, el Projecte
TECLA Arxiu personal Lluís Anaya

A banda d’aquest malaurat succés, Robert Rallo manifesta: «Amb el
Projecte TECLA el que preteníem era portar Internet a institucions educatives de primària i secundària. Un dels problemes principals que van sorgir
va ser que per treballar amb la ràdio calia una llicència de radioaficionat que
no tothom tenia».
Paral·lelament, «les línies de comunicació per connectar a Internet com
les que posseïa la Universitat —prossegueix Lluís Anaya— van començar a
abaratir-se i fins i tot van aparèixer tecnologies que eren assequibles pel cost
d’una trucada local. Així fou com el sistema d’accés a Internet per ràdio
va començar a deixar de tenir aquesta valoració més positiva envers l’altra
possibilitat, la connexió telefònica. Ens vam adonar que havia arribat un
moment que les línies baixaven de preu, les trucades també i, de seguida, ens
vam començar a plantejar donar accés a tots els ciutadans a través del telèfon,
perquè ja era factible des del punt de vista econòmic. Aquest nou projecte
va començar a quallar al maig del 1995, que va coincidir amb la celebració
d’una exposició al Rectorat de la URV que es va dir Univerciutat».
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L’

any que va néixer TINET, exactament el 16 d’octubre de 1995, començava la gran batalla d’Internet. Al 1993 només existien tres empreses a
l’Estat espanyol que, entre altres serveis, presentaven la connexió amb la superxarxa que enllaça totes les xarxes telemàtiques del món; a la seva manera,
són les majoristes d’Internet, les que fan d’intermediaris entre la gran Xarxa
i el particular. A l’abril del 1995 ja n’hi havien vuit i se n’esperaven més:
RedIris, Goya ST UNetDial, Encomix, Skios, Servicom, Edit Mediterrània,
IBM OS/2 Warp, Sarenet, segons recull el diari Avui, en la seva edició del
dia 3, del mes i any esmentat, en l’article titulat «Comença la gran batalla
d’Internet», de Víctor Saura. Totes elles oferien els tres serveis més demanats:
el correu electrònic, els fòrums de debat (uns 2.500 a tot el món i sobre les
qüestions més diverses) i la transferència de fitxers (FTP). A més, gairebé
totes proporcionaven un navegador per moure’s amb una certa facilitat per
tota la informació accessible a través d’Internet. De les nou empreses, només
una era de capital públic i d’ús gratuït, encara que per connectar-s’hi calia
pertànyer a l’àmbit científic o universitari: RedIris, la més antiga, amb uns
200.000 usuaris; la resta tenien caràcter comercial. Ben aviat, aquell mateix any, Internet passa de ser una eina científica a ocupar el temps d’oci de
moltes persones, comença la publicació de manuals sobre com navegar per
la Xarxa; l’edició electrònica s’implanta cada cop amb més força, llibres i
enciclopèdies en format CD-ROM comencen a tenir una bona acollida de
públic, gràcies a l’abaratiment del hardware i del software.
En contraposició a aquests fets, les estadístiques constaten que els espanyols quasi no utilitzen Internet, essent Espanya un dels països amb un
índex menor d’ús, tot just l’1 per mil dels ciutadans, segons dades de l’informe elaborat pel diari britànic The Economist. Malgrat tot, s’evidencia un
interès creixent per la Xarxa, en un moment en què al món hi havia més de
6.500.000 servidors d’Internet.
Aquella primavera, el diari Avui treia la seva versió en línia, essent el primer periòdic de l’Estat espanyol present a la Xarxa; es fundava l’empresa de
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serveis globals per Internet, Intercom; començava a funcionar oficialment La
infopista (futura Vilaweb), un dels primers mitjans periodístics digitals de la
Xarxa i el primer directori de recursos en català, i Sun Microsystems inventa
i presenta el llenguatge JAVA (Veà, 2002). A Tarragona, després del desànim
que va causar entre els promotors del Projecte TECLA el robatori del material a l’IES Comte de Rius, la fundació universitària de la ciutat ja pensa
en una altra iniciativa i, de moment, aquella primavera munta les jornades
Univerciutat, que es van desenvolupar al Rectorat de la URV, amb l’objectiu
d’apropar la universitat a la població; incloent-hi actes lúdics i culturals.

Una videoconferència al Rectorat de la URV va obrir els actes d’Univerciutat. A la imatge de
dalt, el primer per la dreta és l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, i al seu costat qui
era en aquells moments rector de la URV, Joan Martí i Castell; a sota, a l’esquerra, Gabriel
Ferraté, que era vicepresident de la Fundació Catalana per a la Recerca. (José Luis Sellart /
Arxiu Universitat Rovira i Virgili de Tarragona)

La programació va començar amb una videoconferència que van protagonitzar qui era llavors rector de la URV, Joan Martí i Castell, i l’alcalde de
Tarragona, Joan Miquel Nadal, des del Rectorat, amb Gabriel Ferraté, des de
Barcelona, rector en aquella època de la Universitat Oberta de Catalunya i vicepresident de la Fundació Catalana per a la Recerca, els quals van intercanviar
paraules de forma disteses i van parlar del valor de les noves tecnologies.
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Manel Sanromà subratlla: «Eren les primeres videoconferències per Internet que es feien a tot el país. Telefònica tenia unes sales especials que les
llogava a les empreses i eren cares, però el Lluís Anaya i el Robert Rallo hi
tenien bastant la mà trencada en muntar-les i alguna havia mig funcionat, a
vegades havien acabat sent audioconferències perquè el vídeo no entrava, i
havíem de sentir l’àudio per telèfon».
Lluís Anaya assegura que la videoconferència que va inaugurar Univerciutat «va ser la primera que es va efectuar a Espanya amb una tecnologia que es diu IP multicast, que optimitza el tràfic que circula per la xarxa
Internet quan s’envia informació (en aquest cas vídeo i àudio) a un grup de
persones (ordinadors). Era una millora important. Normalment, el sistema
que s’utilitza per comunicar-se amb un ordinador, el protocol d’Internet,
sempre ho fa d’un a l’altre, o de un a tots. La novetat ens permetia enviar la
informació únicament al grup que ha decidit veure la meva sessió de vídeo,
evitant així col·lapses en el tràfic de dades». Lluís Anaya ho detalla així:
En aquells moments, la línia entre Barcelona i Tarragona era de 64 Kbps, però
amb motiu de la Univerciutat vam instal·lar-ne una, la que teníem a la URV, que
establia comunicació entre les dues localitats a 2 Mbps (megabits per segon). Costava mensualment 1.200.000 ptes i era gairebé la línia més gran que podia haver-hi fa
una dècada. Ara una de 2 Mbps pot costar al mes només 120 euros!
Per fer-se una idea: tot el tràfic que unia Catalunya i Madrid s’efectuava també a 2 megabits, i nosaltres tot el moviment que teníem Tarragona-Barcelona, que
era només el de la Universitat Rovira i Virgili, era el mateix. És a dir, arribàvem a
Madrid amb una velocitat de 2 Mbps. En aquella època, 2 Mbps era una línia enorme, rapidíssima que només era utilitzada per connectar les autonomies (Catalunya,
Andalusia, Comunitat Valenciana, etc…) amb el node central que hi havia a Madrid.
Les línies autonòmiques de 2 Mbps era la única «carretera» que unien a totes les universitats d’una comunitat, com per exemple Catalunya, amb Madrid. Eren temps
en què l’AVE de les comunicacions per Internet només arribava fins a Barcelona
i el que vam fer a la Rovira i Virgili, per iniciativa pròpia, va ser que el tren d’alta
velocitat arribés fins a Tarragona. Fins llavors la URV tenia una línia de 512 Kbps
(uns 0,5 Mbps) i nosaltres vam instal·lar-ne una quatre vegades superior, és a dir,
una a 2 Mbps, amb el node de Barcelona per garantir que els serveis Internet que es
mostraven a la Univerciutat poguessin funcionar bé.
Al 1995 les universitats catalanes estaven connectades amb el node central a
Madrid per una línia de 2 Mbps (2.048 Kbps). Alhora, totes les universitats estatals
s’enllaçaven agrupades per autonomies per línies amb aquesta mateixa capacitat. Al
2005, les universitats estan connectades també de forma agrupada per autonomies i
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la línia enorme que actualment uneix Catalunya amb el node central a Madrid és de
2,5 Gbps (Gigabits per segon). 2,5 Gbps són 2.560 Mbps!

Les jornades Univerciutat van incloure una actuació del Col·lectiu de
Teatre Necessari Trono Villegas, dirigit per l’actor Oriol Grau. Van escenificar l’espectacle Transexualisme a Catalunya, que consistia en una falsa conferència, capitanejada pel Dr. Jeremy Iliescu (Pere Navarro), sexòleg i psicòleg,
expert en canvis de sexe i en teràpies d’hipnosi per aconseguir que els transsexuals obtinguessin plaer sexual amb els nous genitals.
Però el plat fort, a més d’aquesta i d’altres conferències més acadèmiques, va ser l’exposició interactiva que es va muntar al vestíbul del Paranimf
durant l’abril, amb una desena d’ordinadors que donaven accés a Internet.
Va ser fruit del treball efectuat pel grup anomenat GAI, que té un significat
molt diferent al que hom pugui pensar, més encara acabant de referir-nos
al transexualisme. GAI és l’acrònim de Grups d’Acció d’Internet, que ja no
existeix, però que llavors va aglutinar els impulsors del projecte TECLA més
altres que ara s’hi havien afegit, com el tècnic informàtic Joan Manel Gómez, una dècada enrere alumne de Manel Sanromà. Tots ells eren persones
treballadores i molt motivades per acostar les autopistes de la informació a
la població. Amb l’ajut de Telefònica, la primavera del 1995 Tarragona ja
estava a la cresta de l’ona d’Internet. Manel Sanromà ressalta: «l’èxit va ser
aclaparador, ja que la gent anava expressament al Rectorat a totes hores per
connectar-s’hi».
Lluís Anaya complementa: «En aquesta exposició vam muntar tecnologia que en el mercat domèstic el ciutadà desconeixia, com les webcams a través de les quals els visitants podien parlar amb ciutadans del Japó. Al Rectorat
de la URV vam habilitar ordinadors que permetien mantenir un xat amb ells
mitjançant una videocàmera, tal com es fa avui, però 10 anys enrere era tota
una revolució. Els tarragonins van demostrar molta curiositat i, fins i tot,
alguns van participar en jocs en xarxa, com els escacs, accedint a un servidor
que permetia mantenir partides amb altres persones connectades a Internet».
Rosa Casas, actualment amb gran dedicació professional al disseny de
webs, és el cas d’una tarragonina que mai havia sentit parlar d’Internet i ho
va descobrir a l’exposició d’Univerciutat: «M’havien parlat d’unes jornades
on es presentava una cosa que es deia Internet. No tenia ni idea de què era
això i vaig anar a veure-ho. Vaig quedar al·lucinada en contemplar-ho pel
potencial que tenia. Vaig trobar molt divertit poder conversar amb persones
— 36 —

Univerciutat, el salt definitu cap a TINET

a través de la Xarxa, i sobretot em va atraure el munt d’informació a la qual
podies accedir i, a més, si volies, t’ho imprimies. Tot plegat em va semblar
fantàstic».
L’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, va ser un dels personatges
de la ciutat que assistia perplex a la descoberta de les possibilitats d’Internet
i ell encara actualment ho exemplifica amb un caprici personal que el va fer
interessar-se per la Xarxa i que el va impactar:
Estàvem en un dels ordinadors de la mostra i el Manel Sanromà em diu:
—Tu què vols localitzar?
—Un Lamborgini Diabolo, concretament aquest cotxe —li vaig respondre—.
Vaig pensar: ara et fastidiaré, perquè és un vehicle italià que no trobarà. Doncs
va teclejar «Lamborgini Diabolo» i en van sortir tres o quatre. Per posar-li més difícil
li vaig manifestar que el volia de color groc, i va trobar-me un Lamborgini Diabolo
groc als Estats Units! Li comento sorprès:
—I ara què hem de fer?
—L’hem de comprar —va respondre’m—. I em demanava ja el número de la
meva tarja Visa per començar el procés d’adquisició. Vaig exigir al Manel que apagués ràpid aquell «bitxo», referint-me a la web a la qual s’havia connectat.
Bé, aquesta anècdota —continua Nadal— exemplifica una mica la transformació de la realitat esdevinguda amb la irrupció d’Internet i com es va propiciar que
poc després l’Ajuntament de Tarragona s’impliqués en el naixement del que aviat
seria TINET.
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El naixement de la primera xarxa
ciutadana de l’Estat espanyol

E

l nucli fundador de TINET està d’acord en considerar la Univerciutat
com l’inici del projecte: «Allí vam pensar com podíem posar en marxa aquesta xarxa ciutadana, vam lligar idees i vam iniciar contactes amb
diferents institucions i empreses per aconseguir diners», manifesta Manel
Sanromà. Però, per què aquest interès per crear una xarxa ciutadana d’Internet a Tarragona? Lluís Anaya ho justifica: «Érem molt conscients de què
existia una tecnologia que permetia que els ciutadans des del seu ordinador
es connectessin a Internet a través de la línia de telèfon, que llavors ja no tenia uns preus tan elevats com fins feia poc. Hi havia unes iniciatives similars
en d’altres països i vam voler provar si a nosaltres també ens era factible de
realitzar-ho. La idea era que la connexió fos gratuïta, el que passa és que per
raons de mercat, per evitar-nos problemes amb els proveïdors privats, vam
haver de posar durant un període curt de temps, molt al principi, una petita
quota que en el cas dels particulars era de 500 ptes al mes».
Jaume Grau, un dels membres de l’equip fundador de TINET, integrat
pels professors de la URV Robert Rallo i Manel Sanromà, Lluís Anaya, que
en aquells moments era tècnic del Servei d’Informàtica de la mateixa Universitat, i Joan Manel Gómez, alumne d’informàtica en aquest centre educatiu,
ho complementa: «El primer record que em ve present de TINET és una
conversa entre tres que es va produir al despatx de Robert Rallo, a l’antiga
seu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), amb Manel Sanromà,
aleshores director del Departament d’Enginyeria Informàtica de la URV, i jo
mateix. Feia mesos que el Manel insistia al Robert en la necessitat de muntar
quelcom amb Internet adreçat a la societat civil, ja que llavors només les
universitats i els centres de recerca sabien què era la Xarxa. El Manel veia
que s’havia de crear alguna cosa, però encara no sabia què; la criatura estava
per concebre. Jo feia pocs dies que havia llegit un article on es narrava una
experiència que s’estava duent a terme a Bolonya (la xarxa cívica Iperbole),
on es facilitava una adreça d’email gratuïta als ciutadans i accés a Internet.
Al Manel, això li va entusiasmar i en un cap de setmana va definir el primer
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model de serveis que va batejar amb el nom de TINET (Tarragona Internet),
ell que és tan espavilat en concebre acrònims».

L’equip fundador de TINET, d’esquerra a dreta: Robert Rallo, Lluís Anaya, Manel Sanromà,
Joan Manel Gómez i Jaume Grau

A tall d’anècdota assenyalarem que al Mercat Central de Tarragona hi ha
la parada coneguda com a Peixateria Tinet, però en aquest cas és el diminutiu
d’Agustinet, com es coneixia al pescador del Serrallo Agustí Ponts Prats, a
qui van posar el mateix nom que al seu pare. En ser, a més, el fill petit de la
família l’anomenaven primer Agustinet, però van acabar reduint-lo a Tinet,
nom que ell mateix va decidir posar a l’esmentada parada fa ja 30 anys, quan
va abandonar la barca per la botiga. Per Tinet era com se’l coneixia en el
moment de la seva mort i per aquest motiu a l’esquela, a més del seu nom
complert, es va incloure el popular diminutiu, segons expliquen els seus familiars.
Curiositats a banda, amb la definició del model TINET, Tarragona començava la cursa per portar Internet a la població. Aquesta tecnologia va sorgir a finals de la dècada dels seixanta al Departament de Defensa dels Estats
Units (ARPA, Advanced Research Projecte Agency), però en contra del que
s’havia reiterat sempre fins ara, no es va concebre per assegurar la connexió
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dels ordinadors vitals del país en el cas que es produís un desastre nuclear
i les línies convencionals de comunicació quedessin col·lapsades, sinó per
potenciar la recerca avançada de les universitats nord-americanes, segons desvetlla Andreu Veà en el seu llibre Qui és qui a Internet? Recull inèdit de fets i
anècdotes, publicat pel CIDEM l’octubre del 2005.
En aquest volum, l’autor inclou una entrevista a Robert W. Taylor,
exdirector de la IPTO (Information Processing Techniques Office) de l’ARPA, qui recorda l’interès que tenia a finals dels anys seixanta per trobar
una manera eficient que permetés que diversos investigadors de la IPTO
compartissin els seus coneixements d’una manera eficient. Andreu Veà ha
puntualitzat: «Quan els russos van enviar amb èxit el satèl·lit Sputnik a l’espai (1957), els americans es van quedar bastant desconcertats i van decidir
englobar les diferents línies de recerca avançada en una mateixa agència per
evitar duplicitats, desviant cap aquesta fita certes assignacions pressupostàries militars. Amb aquesta decisió, la recerca que excel·lia a les universitats
va assolir un paper primordial i es subvencionava generosament a través de
l’ARPA. Malgrat tot, es trobaven que aproximadament el 80% dels diners
de cada projecte anaven a parar a la compra d’ordinadors, que no es podien connectar ni comunicar entre ells i, per tant, cadascú havia de tenir la
seva terminal, calia duplicar informació, programes… Bob Taylor va veure
clarament que això no podia continuar i va iniciar el projecte per concebre
un sistema que permetés compartir recursos i reduir així aquests costos.
Finalment, va trobar finançament intern de l’ARPA per iniciar ARPAnet,
que més tard es convertiria en la mare d’Internet». A partir d’aquesta petita
xarxa d’ordinadors connectats entre sí, que va entrar en funcionament al
desembre de 1969 amb només 4 nodes, s’hi van anar afegint-ne més i van
sorgir altres xarxes que s’unien entre sí esdevenint Internet, la Xarxa de totes
les xarxes. Les dues primeres connexions remotes que es van establir per
enviar paquets d’informació van ser entre dos ordinadors de l’UCLA (Universitat de Califòrnia, Los Ángeles), però després s’hi sumaren els de Santa
Barbara i Utah, també als Estats Units.
Durant les dècades del setanta i dels vuitanta, la Xarxa va experimentar
una ampliació a un ritme molt lent i sempre dins de l’àmbit de la comunicació entre científics, universitaris, centres de dades i persones molt versades
en el món de la informàtica. No serà fins a meitat i finals dels anys noranta
del segle XX quan se socialitzarà aquesta tecnologia, amb iniciatives com
TINET, que faran accessible la Xarxa al ciutadà de forma quasi gratuïta.
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Aquests són alguns dels tinetaires que des dels orígens de TINET s’han mostrat més actius
en aquesta iniciativa. De peu, d’esquerra a dreta, Luci Rodríguez, Joshu Martin, Joan Batet,
Cinta S. Bellmunt, Vicens Basora, Luciano López, Rosa Casas (Jaka) i Jordi Tiñena Ramon
Torrents

Joan Manel Gómez indica: «Nosaltres sempre vam creure que l’accés a
Internet havia de ser lliure, gratuït i fàcil. L’any 1995 a les comarques tarragonines, Internet no era cap de les tres coses, però nosaltres consideràvem
que aquesta àrea geogràfica de Catalunya tenia prou entitat com a comunitat
per disposar d’una xarxa ciutadana seguint altres models europeus. Així que
ens vam ajuntar uns quants per posar-nos a treballar en aquest sentit i al
final, després de moltes dificultats, ho vam aconseguir». En la mateixa línia
Robert Rallo declara: «Ens agradava la idea de portar Internet fora de la
Universitat. En aquella època els únics usuaris de correu electrònic eren els
universitaris i les empreses de tecnologia, posar-ho a l’abast de tothom era
un repte i era divertit».
Antoni Guillén, que durant la gestació de TINET treballava a Microgestió, una de les empreses subministradores de la URV, igual que Essi Projects, que ell mateix dirigeix actualment, es va sentir ben aviat atret per les
noves tecnologies i de seguida va donar el seu suport incondicional a la iniciativa: «Pocs anys abans havia descobert què era una xarxa d’ordinadors i em
resultava meravellós. Quan posteriorment em vaig adonar del que significava
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Internet, els webs… em va semblar espectacular. Després, tot l’equip que
impulsava TINET vam veure l’efecte que aquesta tecnologia podia tenir en
les persones.
D’un conjunt d’ordinadors connectats entre si se’n diu una xarxa d’ordinadors i té com a finalitat bàsica poder passar (transferir) informació d’un
ordinador a l’altre, o poder executar programes en un ordinador des d’un
altre (execució remota). La diferència d’aquest sistema amb Internet és que
aquesta no en té prou que els ordinadors estiguin units per un cable, sinó que
cal definir tota una sèrie de requeriments tècnics (format i codificació de dades, conjunt d’ordres, mecanismes de seguretat…) que es coneix com a protocol de comunicacions (Cornella et al., 1996). El protocol en què es basa
Internet és conegut com a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) i és el que facilita la comunicació entre els ordinadors que emprin
aquest llenguatge. El pare del protocol TCP/IP va ser Vinton G. Cerf, Premi
Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica 2002, juntament amb
Lawrence Roberts, Robert Kahn i Tim Berners-Lee per la seva contribució
pionera al desenvolupament d’Internet i de la World Wide Web. Se’ls va concedir per ser Internet un dels avenços tecnològics més importants del nostre
temps en ser un sistema que està canviant el món, ja que ofereix possibilitats
abans impensables pel progrés científic i social.
Internet i les web són conceptes que avui dia ens resulten molt familiars,
però que fa una dècada eren totalment desconeguts per al conjunt de la societat. Ni els mateixos entesos en informàtica sabien molt bé el que es duien
entre mans, i molt menys encara les institucions i empreses com Telefònica.
A Tarragona, per exemple, Robert Rallo assenyala que, tret de la Universitat
Rovira i Virgili, quasi ningú tenia constància de l’existència d’Internet, «però
amb la demostració que es va efectuar en un estand que la Fundació Estudis
Universitaris va instal·lar durant les festes de Santa Tecla de 1995 a la Rambla Nova, davant del Metropol, va començar a funcionar el boca a boca i els
ciutadans es van animar molt ràpidament».
Jaume Grau ho corrobora: «En aquell moment les universitats eren els
únics llocs on s’experimentava i s’empraven en el treball diari les tecnologies
d’Internet des dels protocols, aplicacions i sistemes operatius de la Xarxa».
Observacions que arrodoneix Joan Manel Gómez: «El coneixement que teníem de la Xarxa no era massa extens. Sabíem una mica del funcionament
d’Internet i d’alguns dels seus servies més comuns com la WWW, el mail o
l’ftp, però poca cosa més. L’únic espai des d’on podíem accedir a Internet era
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des de la URV i la connexió era molt lenta i precària. A les comarques tarragonines Internet era molt desconeguda —igual que a la resta de l’Estat espanyol. Gràcies al funcionament d’algun proveïdor de serveis Internet (ISP),
com per exemple Compuserve, algunes empreses disposaven d’aquest servei,
tot i que a un preu força elevat. Pel que fa als ciutadans, molts pocs gaudien
de connexió a casa seva pel seu alt cost». Manel Sanromà puntualitza: «A
començament del 1995 Goya Servicios Telemáticos, per exemple, que junt
amb Servicom eren gairebé les dues úniques empreses que donaven accés,
cobraven entre 30.000 i 70.000 ptes al mes, en aplicació a uns criteris sobre
les tarifes complicadíssims en funció de moltes variables. A l’octubre ja havia
baixat el preu perquè havien sorgit uns quants proveïdors més, però les xifres
es movien en els milers de pessetes al mes, telèfon a banda».
En una acta d’una reunió que els GAI van mantenir el maig del 1995 es
constata l’interès del grup per fer realitat TINET. Es valora l’experiència del
projecte TECLA, però TINET com a idea ja existeix, fins i tot amb l’acrònim que ha arribat a l’actualitat. A l’acta, conservada a l’Arxiu Lluís Anaya,
s’insisteix en què «volem portar Internet a ciutadans i empreses de la zona»,
es constata que ja s’ha donat llum verda al contracte amb Sprint —l’empresa
nord-americana que en un primer moment facilitarà l’accés a Internet—
d’una línia de 64 Kb, i el fet de que públicament s’ha anunciat que es donarà
servei gratuït d’email als habitants de Tarragona. Entre les accions a emprendre, s’anota l’elaboració del pressupost i la compra de material (ordinadors,
routers i mòdems), la valoració econòmica del que es pot demanar pel servei
full Internet a empreses i/o ciutadans, la contractació d’una persona full time
(que serà el Joan Manel Gómez) i un conveni amb el vinater Pere Rovira,
que pagarà la creació i manteniment (fins que s’instal·li TINET) del web de
la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona.
Lluís Anaya remarca: «Érem molt conscients que teníem a les mans una
eina que havia d’arribar a la població. Fins i tot hi ha un lema referent a
Internet que nosaltres vam viure des del començament. S’assenyalava que
accedir a Internet era un privilegi i no un dret. Quan Internet traspassa les
universitats i entra a les cases es dóna el tomb a aquest lema, llavors Internet
és un dret. Nosaltres vam ser testimonis d’aquest canvi. Inicialment érem
dels pocs que teníem Internet i per això érem uns privilegiats; però teníem
claríssim que aquesta tecnologia havia de ser un dret pel ciutadà, un servei
bàsic. Aquest era el motiu que ens impulsava a socialitzar-la. Nosaltres estàvem a la Universitat, teníem el nostre horari, les nostres responsabilitats amb
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aquesta institució, i tot això ho fèiem a l’hora de dinar, quan podíem per les
tardes, sempre fora de l’horari laboral, perquè ho promovíem altruistament,
encara que teníem el coneixement gràcies a la nostra professió».
A la resta de l’Estat espanyol la situació era la mateixa: «El sector universitari —prossegueix Lluís Anaya— tenia els professionals que dominaven
aquesta tecnologia i que, si ho volien, podien deixar la Universitat i muntarse una empresa privada, perquè hi havia futur. De fet, quan es va concebre
TINET es començava a forjar tot el que després va ser la bombolla tecnològica. Per dir-te anècdotes com, per exemple, que nosaltres estàvem en un
entorn on coneixíem a tothom i si tenies un problema amb una determinada
qüestió relacionada amb Internet despenjaves un telèfon i a nivell estatal ja
fos Oviedo, Madrid, València, Castelló, etc, demanaves per un expert i t’ajudaven. Llavors de sobte les tecnologies que es necessitaven per connectar-se a
Internet van començar a baixar de preu i de seguida va haver tècnics que van
veure possibilitat de negoci en el sector privat. Es va produir una emigració
de personal de la Universitat al sector privat per constituir els famosos serveis
de proveïdors d’Internet, els ISPs, fins a tal punt que en aquest context, on
tothom sabia qui era qui, s’afirmava que Servicom, un dels primers ISPs que
van sorgir, signava xecs en blanc a especialistes universitaris perquè abandonessin aquesta institució pública i anessin a l’esmentada empresa, amb
contractes molt importants. Realment, molts experts del món acadèmic van
impulsar negocis particulars. En canvi, nosaltres, potser perquè ja teníem el
nostre lloc de treball consolidat a la Universitat, i tal vegada perquè ens movia més una visió i un interès social d’Internet que econòmic, en comptes de
promoure un ISP privat, que també ho haguéssim pogut fer, vam optar per
crear un servidor públic i una xarxa ciutadana com TINET.»
Al 1995 a les comarques tarragonines no funcionava encara cap empresa que vengués accés a Internet, però ja hi havia alguna altra iniciativa que
s’estava coent. Lluís Anaya va viure aquesta anècdota: «Era el mes de maig i
mentre nosaltres elaboràvem el projecte TINET, em va cridar un amic comú
d’alguns de l’equip fundador d’aquesta xarxa, Pau Aliagas, promotor de Readysoft, un ISP que va néixer a Reus a finals d’aquell mateix any i que es va
vendre per molts diners a WorldOnLine posteriorment. Quedem i m’anuncia que ho estava preparant i em volia consultar alguns dubtes. El vaig advertir que des de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona anàvem
a posar en marxa un servidor i que no seria privat, sinó públic i sense ànim
de lucre. Ell n’estava convençut, del que es duia entre mans, i em va demanar
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algunes informacions sobre operadors de tecnologia. Li vaig facilitar, però
alhora l’intentava convèncer que frenés el seu projecte. No em va fer cas i va
fer bé, perquè al cap de pocs anys va ser dels únics que va treure molts diners
amb la venda d’un ISP en plena bombolla tecnològica».
En tot cas, aquella primavera i estiu, els impulsors de TINET treballaven persistentment per aconseguir recursos que els permetessin materialitzar
la xarxa ciutadana que tan desitjaven. Els contactes que es van iniciar a Univerciutat van continuar i es van intensificar en les setmanes següents. «Vam
parlar amb Telefònica —rememora Manel Sanromà—, però no tan sols no
donava connexió a Internet, sinó que pràcticament no tenia encara ningú especialitzat en la Xarxa i per això vam adreçar-nos a l’empresa nord-americana
Sprint, que tenia representants a Barcelona. Recordo que tractàvem amb enginyers de Telefònica als quals el Robert Rallo i el Lluís Anaya de tant en tant
els donaven algun toc d’alerta perquè no sabien massa de què enraonaven.
De fet, a Tarragona, igual que a la resta de Catalunya, hi havia molt poca
gent amb coneixements d’Internet».
Pel que fa al pressupost de sortida de TINET, es necessitaven setze milions de pessetes. Manel Sanromà va entendre de seguida que l’Ajuntament
a través de la Fundació podria aportar una quarta part, la mateixa quantitat
que la Diputació de Tarragona, igual que l’Autoritat Portuària de Tarragona
i una entitat financera. Cadascú, consegüentment, hauria de posar-hi quatre
milions. Sanromà assegura:
Amb l’Ajuntament no va haver-hi cap problema; amb el vicepresident de la
Diputació, que era el Josep Maria Llobet, tampoc; amb el president de l’Autoritat
Portuària, que era el Josep Maria Maceiras, també va anar tot bé. Els entrebancs
vam tenir-los amb una entitat financera. Entre els contactes que vam establir amb el
Joan Aregio va haver-hi una entrevista amb el Rafel Jané, director general de Caixa
Tarragona, que no ens garantia que pogués aconseguir-nos més de 300.000 ptes. Al
cap de dos o tres dies, en aquest cas amb el Robert Rallo, vaig anar a Barcelona a
veure a l’Antoni Massanell, actual director de La Caixa, llavors ja amb responsabilitats en aquesta entitat, que s’havia assabentat del projecte per l’alcalde de Tarragona,
Joan Miquel Nadal, i ens va concedir els quatre milions.
De tota manera, sort vam tenir que el responsable polític de la Fundació era
Joan Aregio, que també era regidor de Cultura i la Fundació depenia d’aquesta; ho
va ser durant un període curt, però decisiu per TINET. Segurament si no hagués estat ell ocupant aquest càrrec, no sé si haguéssim començat, perquè tothom ja tenia en
curs el pressupost de l’any i nosaltres amb el de la Fundació no en teníem prou per
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arrencar ja que era molt limitat. La qüestió és que teníem els diners aparaulats amb
tots els qui ens havien dit que sí, però els necessitàvem urgentment i no arribaven.
No hi havia més remei que demanar un crèdit, però van sorgir problemes burocràtics
i tot era molt lent. Així que vaig agafar i me’n vaig anar a veure al Joan Aregio a la seu
de Benestar Social de la Generalitat, ja que a més n’era el delegat a Tarragona, i li vaig
expressar la meva desesperació perquè s’havia de jugar molt ràpid. Amb Sprint havíem aconseguit la seva predisposició a instal·lar-nos la connexió a Internet, havíem
negociat els mòdems, els ordinadors… i havíem d’aprofitar-ho. Davant d’aquesta
situació, el Joan Aregio em va afirmar que tiréssim milles, que ja ho arreglaria, autoritzant-nos així a endeutar-nos perquè TINET pogués estar al setembre al carrer,
com va ser, encara que a les llars arribaria a l’octubre.

Sobre la seva ferma aposta per TINET, Joan Aregio afirma que la primera
vegada que va sentir parlar del projecte «va ser en una conversa informal amb
el Manel Sanromà, ja que som amics i ens veiem sovint fora de les feines. Em
va comentar les experiències que s’estaven duent a terme en determinades
ciutats europees, especialment la xarxa ciutadana de Bolonya, que era la més
implementada, i vam començar a plantejar-nos de debò aquest assumpte.
Del Manel Sanromà, en afers d’Internet em refio del seu criteri perquè en
sap molt i, per tant, si t’ho comenta ell, no és cap bajanada. A més, em va
cridar molt l’atenció la possibilitat que a través de la Xarxa les persones ens
poguéssim comunicar, i el fet que Internet és una teranyina que s’autocrea
contínuament amb les aportacions de tothom, o sigui, que tu ets part de la
Xarxa i d’una manera activa, perquè a la vegada que la utilitzes, confecciones
les teves pàgines web, aportes coneixement, s’estableixen fòrums de debat…
La veritat és que tot això em va sobtar molt. Vaig tenir la sensació que era una
cosa diferent i que es faria molt gran.»
Amb els assumptes econòmics més immediats resolts, l’equip fundador
de TINET va treballar tot l’estiu perquè al setembre es pogués presentar públicament aquest projecte. L’entusiasme va ser sempre tan gran i la iniciativa
tan novedosa que Manel Sanromà, Robert Rallo i Jaume Grau, que aquell
juny participen a la cinquena edició de la International Networking Conference de la Internet Society que se celebrava a Honolulu (Hawai) amb 1.200
assistents, van fer saber a la comunitat internacional que a Tarragona s’estava
endegant un projecte molt atractiu. Val a dir que aquell juliol es va mantenir
també la reunió fundacional del capítol català de la Internet Society, ISOCCAT, i al setembre, del dia 20 al 23, coincidint amb les festes de Santa Tecla,
es va muntar a la Rambla Nova de Tarragona, davant del teatre Metropol,
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Tríptic que es repartia al setembre del 1995, a la Rambla Nova de Tarragona, sobre què era
TINET Arxiu personal Lluís Anaya
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un estand de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona on es
donava a conèixer TINET: «Ho volíem inaugurar aquell mes, però ens va
fallar per una setmana o dues —declara Manel Sanromà— i vam utilitzar
l’estand per repartir fulls d’inscripció. S’hi van apuntar més de 200 persones
i en alguns moments es va formar una llarga cua. S’inscrivien, els agafàvem
totes les dades i al cap d’uns dies ens posàvem en contacte amb ells».
Els interessats rebien un tríptic on de manera senzilla es constatava què
era Internet i l’impacte que aquesta tecnologia podia tenir ben aviat en les
nostres vides. Qui volia s’inscrivia i a posteriori la Fundació li proporcionava
un codi d’usuari i els programes necessaris per instal·lar-se’ls a l’ordinador a
partir de l’octubre. El servei bàsic (correu electrònic) era gratuït, només calia
pagar una sola vegada 500 ptes en el moment que es concedia el codi; amb
aquest pagament es cobrien les despeses bàsiques. El servei complert d’Internet va tenir un període inicial gratuït i després la Fundació va establir tarifes
privilegiades per als ciutadans i empreses de Tarragona i comarques, que al
cap de pocs anys de funcionament també es van suprimir.

Un exemple de com eren els primers fulls d’inscripció per donar-se d’alta a TINET

Les primeres connexions van ser a l’octubre, però a l’estand de la Rambla, on es mostrava què era Internet, s’hi accedia a través d’un cable que
anava des d’aquest fins a la seu de la Fundació, que estava a l’Escola Municipal de Música, al carrer d’Armanyà. El tècnic Joan Manel Gómez reviu
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l’escena: «Va ser força curiós perquè vam haver d’estendre un cable coaxial
des d’aquest carrer fins a la Rambla Nova, que ens permetés establir l’accés
a Internet a través de la infraestructura que hi havia a la Fundació, ja que a
l’estand no teníem línia de telèfon. El cable, d’uns 100 metres de llargària,
el vam anar penjant per les façanes dels edificis i enganxant-lo a les branques
dels arbres. Vam posar a disposició del públic dos ordinadors amb connexió
a Internet, la qual cosa va suscitar molta expectació i moltíssima gent es va
interessar per aquell servei que semblava de ciència ficció. El primer dia ja
vam donar d’alta a TINET a desenes de persones».
Jaume Grau insisteix: «Va ser una connexió molt precària, però ens va
servir per contactar amb veritables internautes, que des del seu rol d’avançats
en Internet van contribuir des d’aquell moment a provar i difondre el nostre projecte amb molta implicació». Robert Rallo confessa: «Uf! Inicialment
aquella experiència va ser un patiment, cal tenir en compte que tot era nou
per a tothom, però finalment tot va funcionar prou bé».
«A la seu de la Fundació —apunta Manel Sanromà— ja teníem muntada
la connexió física a Internet. El que no posseíem encara era els mòdems i els
servidors de correu, el de web, el de ftp, etc. Són programes que poden córrer
en una o diverses màquines diferents i aquestes encara no estaven en funcionament, així que no es podien assignar adreces de e-mail, ni mirar la web
de TINET, però sí es podia navegar per Internet. Pel mateix motiu tampoc
podíem encara donar accés des de casa via mòdem; no va ser així fins el 16
d’octubre. Vam començar amb dos mòdems i al cap de tres o quatre setmanes sempre estaven comunicant perquè resultaven insuficients atès el número
de tinetaires que ja teníem Internet i l’ús que en fèiem. Llavors el mòdem era
l’única manera d’accedir a Internet, ni InfoVias ni res semblant».
InfoVia comença a funcionar precomercialment al desembre, però el seu
llançament oficial no es produirà fins al 16 de gener del 1996, just tres mesos
després del naixement de TINET. Per 139 ptes/hora de connexió, Telefònica
facilitava que qualsevol ciutadà hi pogués accedir. InfoVia és producte de la
combinació de l’ordinador i del telèfon i permetrà abaratir la utilització dels
serveis d’informació electrònica, al facturar-se les connexions com trucades
locals, des de qualsevol lloc d’Espanya, és a dir, 139 ptes/hora durant el dia
i 106 pessetes a la nit. A través de la xarxa telefònica bàsica, d’entrada van
poder gaudir d’aquests avantatges els habitants de Madrid i Barcelona, i a la
resta del país arribarà al llarg del 1996, un fet que evidencia la singularitat
de TINET.
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La presentació d’InfoVia al desembre coincideix amb el viatge de Bill
Gates a Espanya per donar a conèixer el sistema operatiu Windows 95, que
permetrà connectar-se a la Xarxa d’una forma més fàcil i barata, amb la creació del navegador Internet Explorer, tot impulsat per Microsoft. Per aquells
dies, la Universitat Oberta de Catalunya posa en marxa el primer campus
virtual del món.
El dia 15 de l’últim mes de l’any, la Fundació Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona signava un macroconveni amb l’Ajuntament d’aquest
municipi, la Diputació, La Caixa, l’Autoritat Portuària i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, per potenciar l’expansió de TINET. L’acord
entre aquestes institucions preveia que a parts iguals aportarien entre totes
16 milions de pessetes l’any, menys la Cambra que el que feia era assumir el
suport promocional i solucions logístiques. La xarxa ciutadana de les comarques de Tarragona tenia ja uns 600 abonats, quan a tot Catalunya hi havia
entre 3.000 i 4.000 internautes.
A tota Espanya, la tardor que va néixer TINET, només funcionaven com
a IPS, Goya Servicios Telemáticos a Madrid, Servicom a Barcelona i a Reus
s’acabava d’estrenar Readysoft, totes elles de caràcter privat. Per tant, TINET
es convertia en el primer servidor públic d’Internet a l’Estat espanyol. Una
nova revolució arribava a Tarragona mitjançant l’ordinador perquè a partir
d’aquell moment s’ubicava a la ciutat un node d’accés a Internet, és a dir,
l’usuari ja no hauria de trucar a Barcelona per connectar-s’hi, sinó que amb
una simple trucada local, molt més barat, ho podia efectuar. Una hora de
trucada local valia 139 ptes, mentre que una a Barcelona, amb la mateixa durada, podia costar fins a 3.000 ptes, les hores punta. A més, es donava accés
pagant una única quota de 500 ptes quan hom es donava d’alta.
L’any acabava i TINET era l’única experiència d’aquestes característiques a l’Estat espanyol, i a Europa només n’hi havia una de similar a Bolonya, una altra a Milà i una altra a Amsterdam. L’article titulat «TINET» que
Manel Sanromà va publicar aquell 5 de novembre al rotatiu Nou Diari, i
que reproduïm íntegrament, és molt il·lustratiu del fenomen que ja es vivia
a Tarragona gràcies a aquesta iniciativa:
Una revolució silenciosa, desapercebuda i poderosa s’està produint en les
darreres setmanes a Tarragona, impulsada per la Fundació Universitària Ciutat de
Tarragona, una iniciativa anomenada TINET (Tarragona InterNET) està començant a canviar profundament el present i el futur de la nostra societat. En unes
poques setmanes d’operació més de 300 persones, empreses i entitats gaudeixen ja
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de manera gratuïta de la connexió a Internet, i el que tal vegada és més important
formen una comunitat virtual, una ciutat invisible en què no hi ha límits geogràfics
i en la que els carrers són els cables de telèfon i les places els ordinadors. En aquesta
ciutat, en què hi habiten els «tinetaires», els vincles virtuals són més forts que les
fronteres localistes: els tinetaires són de Tarragona, de Reus, de Valls, de Cambrils,
de Torredembarra… Discuteixen de política, de tecnologia, d’impostos, sense bellugar-se de casa; s’intercanvien experiències i informació, no importen les distàncies.
La pantalla del seu ordinador, el mòdem i la línia telefònica connecten els uns amb
els altres. A més, poden entrar, a l’instant, en el món de la informació, de la cultura,
del comerç, aquest món conegut com a Internet. Com deia un tinetaire, en un dels
missatges electrònics, els ordinadors s’han humanitzat.
TINET és una iniciativa pionera, tant a nivell estatal com europeu. En la línia
de les xarxes comunitàries que s’han estès en els darrers anys pels USA i Canadà, porta a l’abast del teixit social tarragoní un futur que ja és aquí. Jo vull aprofitar aquesta
finestra setmanal per convidar a tothom a unir-se a aquesta ciutat digital que circula
per les entranyes de les nostres ciutats.

Altres rotatius com El Periódico de Catalunya o l’Avui també començaven a fer-se ressò de la magnitud del projecte. El 26 de novembre, Luis Ángel
Fernández Hermana, periodista científic que al gener de l’any següent trauria la revista electrònica setmanal En.red.ando, dedicada a reflexionar sobre
l’impacte de les tecnologies de la informació en la conformació del món actual, escrivia un ampli reportatge sobre TINET a El Periódico de Catalunya.
Qualificava la iniciativa amb frases com «Internet gratis y de fácil acceso. El
sueño de todo empedrenido internauta se ha hecho realidad en Tarragona
y sus comarcas, cuyos ciudadanos son los primeros de España que pueden
disfrutar de Internet como si fuera de un servicio público».
L’autor de l’article destacava també la presència de més de 50 empreses
que havien penjat la seva web a TINET, com Vins i Licors Pere Rovira,
Costers de Siurana, Mai, Prestige Car System; així com més d’una vintena
d’entitats, entre les quals sobresortien les associacions de veïns, Creu Roja de
Tarragona, l’àrea de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament, el Club de Fans
de Els Pets i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona.
Començava així aquesta xarxa ciutadana a definir la seva pròpia personalitat. S’ha conceptualitzat la xarxa ciutadana com un espai de comunicació
a Internet que utilitzen les tecnologies de la informació per establir fluxos de
relació permanent entre tots aquells que conformen un espai local determinat: ciutadans, organitzacions, empreses, i els seus respectiu governs. Aquest
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espai de comunicació sorgeix a través de la implementació d’un lloc web, on
es despleguen continguts de caire molt divers (notícies, fòrums, xats, publicacions de pàgines webs, etc.) per establir comunicació entre els membres
que integren un espai local, així com una àmplia gama de serveis (Díaz et
al., 2003). Com veiem, doncs, a més de proporcionar correu electrònic a la
població i accés a Internet, hi ha moltes altres qüestions que remarquen el
caràcter social de les xarxes ciutadanes i que evidentment evolucionaran amb
profundes implementacions en la dècada següent.
Manel Sanromà a l’article «Las redes ciudadanas», publicat al número de
La factoria (http://www.lafactoriaweb.com/articulos/sanroma.htm), situa l’origen de les mateixes a Berkeley (California), on el 1972 va sorgir el projecte
Community Memory, basat en terminals públics a través dels quals s’establien
fòrums de discussió. En una època encara sense ordinadors personals, a finals
dels anys setanta del segle passat, neixen els primers BBBs, dels quals n’hem
parlat en un capítol anterior. Insistir, en tot cas, que es basaven en ordinadors
que algú de manera voluntària feia accessible via mòdem mitjançant les línies
telefòniques convencionals. Sanromà remarca que abans de l’eclosió d’Internet
entre molts aficionats a la informàtica els BBBs s’empraven per intercanviar
missatges i software. La primera d’aquestes BBSs va aparèixer el 1978 a Chicago. A finals dels anys setanta, però, hi ha exemples com el de CommuniTree, a
Santa Cruz, o Old Colorado City, a Colorado Springs, que fan servir aquesta
tecnologia per tractar temes d’interès comú a una ciutat o a una comunitat.
Continuant amb les mateixes fonts, d’aquestes BBSs sorgirien en realitat
les primeres Free-Net, literalment seria xarxes lliures, concepte base del que
s’entén per una xarxa ciutadana. La primera a funcionar va ser la Cleveland
Free Net el 1986. A principis dels anys noranta les free nets nord-americanes
ja es comptaven per desenes i serà el primer any d’aquesta dècada quan naixeran les primeres free nets europees, com la de Helsinki. De tota manera,
no serà fins el 1994 quan el fenomen de les xarxes ciutadanes prengui cos,
amb el naixement durant aquest any de la Digitale Stad (Ciudad Digital) a
Amsterdam, de la RCM (Rete Civica di Milano) a Milà i Iperbole (Internet
per Bologna e l’Emilia-Romagna) a Bolonya, la primera d’elles ja inexistent,
igual que la de Helsinki, per això es considera TINET com la tercera vigent
en el mapa europeu.
Cal observar que les tres darreres xarxes esmentades es van posar marxa
l’any en què a Tarragona ja s’experimentava amb el Projecte TECLA i tan sols
un any abans d’entrar en funcionament TINET, que va prendre en gran part
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com a referència, sobretot en un primer moment, el model d’Iperbole, xarxa
impulsada per l’Ajuntament de Bolonya amb la finalitat d’implantar entre la
població l’accés i ús d’Internet. Aquesta xarxa cívica italiana «tenia un estil
diferent —puntualitza Sanromà— al que nosaltres volíem. Diferent perquè
era, i segueix essent, totalment propietat del municipi. Nosaltres vam valorar
que una implicació tant directa de l’Ajuntament podia despertar “anticossos”
en alguns sectors socials. Segurament ens vam equivocar i el resultat final
ha estat que hi ha hagut una desvinculació total entre ajuntament i xarxa,
però ens va atraure el fet que a Bolonya donessin accés a Internet de manera
gratuïta als ciutadans i a preus per sota del mercat a les empreses. Vaig veure
ràpid que a Tarragona havíem de fer alguna cosa semblant».
TINET va quedar registrada com a tinet.fut.es el 29 de setembre de 1995,
tal com es va conèixer fins el 29 de març de 1997 que va passar a ser tinet.
org. Lluís Anaya analitza perquè no va ser així des de bon principi: «Volíem
inscriure tinet.es, però hi havia un problema administratiu. Resulta que per
registrar amb el domini.es calia que el nom que l’acompanyés fos el de l’empresa, el de l’organització, el d’una marca o el d’un producte registrat, que en
el nostre cas s’hauria d’haver nomenat TINET, però nosaltres no teníem res
d’això: TINET era el nom amb el qual havíem batejat un projecte i res més.
Conseqüentment només podíem registrar-nos com a fut.es, l’acrònim (FUT)
de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona, organització sota la
qual es desenvolupava el projecte. Optant per fut.es tindríem implícitament
tinet.fut.es (tot el que hi ha abans del domini.fut.es podíem modificar-lo i
afegir-lo nosaltres). Inicialment vam anotrar com a domini tinet.fut.es (fut de
Fundació universitària de Tarragona) i sobre el Top Level Domain d’Espanya
(el.es) perquè era barat, fàcil d’aconseguir-lo, ja que no estava burocratitzat,
i potser el més important també va ser que teníem accés directe amb els responsables del registre.es. D’aquesta manera ens garantíem que qualsevol canvi
que necessitéssim tècnicament a Internet amb una trucada ho teníem resolt
immediatament. Per aquestes raons al principi les adreces d’email dels tinetaires eren del tipus usuari@tinet.fut.es, i per la mateixa raó l’adreça de la web de
TINET durant els dos primers anys va ser www.fut.es».
«Després —segueix relatant Lluís Anaya— vam deixar d’utilitzar fut.es
i vam registrar i utilitzar tinet.org perquè el registre.es va passar a ser car, i
el registre.org era barat. Les operacions sota el domini.es es van burocratitzar
molt administrativament i tècnicament i, en canvi, sota el domini.org qualsevol modificació era més ràpida. Tot i continuar tenint accés directe amb els
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responsables i tècnics, ja no podíem operar o modificar-los ràpidament, que
era el que sempre necessitàvem i havíem de seguir un procediment llarg en
temps i en papers. A part que tinet.org sempre ens ha agradat més.»
Actualment, des del 14 de febrer d’enguany, és tinet.cat. El mateix dia
en què es va concedir aquest domini a entitats culturals, universitats, escoles,
mitjans de comunicació i administracions públiques amb competències sobre territoris on el català és llengua pròpia s’activava l’adreça www.tinet.cat,
que la xarxa d’Internet de les comarques tarragonines havia sol·licitat en la
primera fase de petició del registre. Aquest fet va anar acompanyat d’una
ràpida i massiva resposta dels usuaris de TINET, doncs van ser molts els qui
de seguida van demanar incorporar aquest domini al seu correu, seguint ta
fórmula usuari@tinet.cat.
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urant el primer any de TINET, el 1996, la Fundació Catalana per a la
Recerca va posar en marxa el directori hispà Olé; l’Associació d’Usuaris
d’Internet va celebrar el seu primer congrés; la Infopista, per problemes amb
el nom de la marca, passava a dir-se Vilaweb; la BBS Compurserve decidia
instal·lar, per satisfer la massiva demanda dels seus clients, una passarel·la a
Internet; aquell desembre ja hi havia 3.094 dominis registrats a Espanya, país
que alhora assolia la xifra de 600.000 internautes (Veà, 2002).
Altres fites a tenir en compte són l’arrencada del buscador Dónde? que
aglutina els recursos d’Internet existents a Espanya; Infovia és operativa des
del gener; José Madrenas, membre de l’equip Puput Comunicacions, elabora
un editor de pàgines web en català; neixen altres xarxes ciutadanes com VallesNet (www.vallesnet.org) i BcNet (www.bcnet.upc.es); s’inicia un cicle de
xats, conversació en línia a temps real a través de l’ordinador, impulsat per
El Periódico, Com Ràdio i Vilaweb; es realitza el Primer Congrés d’Internet
a Catalunya, INETCAT 96, convocat per ISOC-CAT, el capítol català de
la Internet Society; i s’esdevé la primera experiència de comerç electrònic a
través d’Internet, el Punto Bobo (www.puntobobo.com), engegada per tres
germanes i costureres catalanes, Mercedes, Montserrat i Mar Carrasco, especialitzades en el punt de creu.
Tarragona vivia mentrestant l’expansió de TINET, que veu com els usuaris enceten els primers debats ciutadans aquell octubre: les rotondes i la
reserva d’entrades al Teatre Metropol van ser els primers temes que es van
tractar. L’escriptor tarragoní Jordi Tiñena, que com comprovarem ha protagonitzat i ha projectat diferents iniciatives a la Xarxa, va ser el primer en
encetar un debat a la llista de discussió coneguda com a «Parlem», que encara
segueix molt activa. El tema va ser la reserva d’entrades al teatre Metropol de
Tarragona. Es queixava que l’Ajuntament hagués guardat seients per a aquesta sala a persones que havien estat abonades en altres temporades, cosa que
va trobar inadequada, ja que considerava que es feien privilegis. De seguida
va rebre respostes a favor seu. Tiñena justifica la seva postura:
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Aquesta era la primera pàgina de TINET a principis de 1996, amb un logo dissenyat per
Pitu

Va ser a la segona temporada després de la reobertura del Metropol. Només n’hi
havia hagut una anterior i em va semblar que era prematur. El sistema d’abonaments
ja era normal en teatres que funcionaven de feia temps, i és bo perquè garanteix
un públic estable, però posar-ho en marxa tan aviat, abans que el Metropol hagués
pogut crear un corpus de ciutadans interessats i donar-se a conèixer a la ciutat, santificava una situació de privilegi. I així ha estat. Jo no vaig voler-ho aprofitar i no
em vaig abonar fins a la tercera temporada, una vegada comprovat que la decisió era
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ferma i no hi havia marxa enrere. L’objecció era, doncs, no contra els abonaments,
sinó contra la pressa d’oferir-los, perquè deixava fora ciutadans que per qualsevol raó
no havien tret entrades en la primera temporada.
Llavors només hi havia la llista «Parlem», que va ser molt activa al principi,
abans no fos massa gran i abracés tants temes que resultes poc útil. Em va semblar
que podia ser un bon mitjà per al debat ciutadà. Avui crec que aquesta, com totes les
llistes de correu generalitzades, no és el millor. Si són actives i tenen molta participació, originen molts missatges i omplen les bústies desmesuradament, ja que de tots,
només alguns t’interessen. I això, en els temps del mòdem, sense ADSL ni tarifes
planes, suposava una despesa de temps i diners poc raonable. D’altra banda, rebre’ls
indiscriminadament a la pròpia bústia afavoria les respostes ràpides, de vegades poc
meditades. Tots n’hem hagut d’aprendre. Avui penso que les llistes només són útils
per a temes molt i molt específics, adreçades a gent fortament interessada. Per a la
resta, hi ha els fòrums de discussió, als quals et connectes quan vols.

Al portal de TINET es defineix una llista de discussió com «un mitjà
de comunicació basat en el correu electrònic al qual s’hi accedeix per subscripció individual. Ve a ser un fòrum d’opinió on tu, tinetaire, pots proposar
temes, discutir-ne de ja existents i fer consultes als altres usuaris. És un mitjà
molt ràpid i eficaç per estar al dia en un tema concret. Tots els socis d’una llista reben els missatges dels restants membres, d’aquesta forma s’aconsegueix
una comunicació molt àmplia i activa».
Joan Manel Gómez explica que la denominació de llista de discussió
«va ser una traducció literal de l’anglès discussion list. I vam aplicar el Majordomo, un software lliure, que, per tant, era gratuït, i permetia gestionar les
llistes».
Seguint la línia de xarxa ciutadana oberta, Gómez observa: «Tot es plantejava de manera bastant assembleària i, per exemple, es podia suscitar la
creació de noves llistes. Una proposta havia de reunir un mínim de 15 afirmacions per poder-la donar d’alta. Una altra norma que s’aplicava era que si
en dos mesos una llista no havia rebut cap correu, la donàvem de baixa».
En aquells moments els voluntaris de TINET gestionaven les llistes de
discussió seguint els criteris que especificaré. Ara, però, aquest grup de persones que treballava altruistament, ja no tenen una participació activa com
abans i se’ls hi ha comunicat que ara serà OASI (Organisme Autònom per
a la Societat de la Informació) qui ho mantindrà, el mateix organisme que
gestiona TINET. Properament, l’usuari podrà proposar la creació d’una llista
mitjançant un formulari i s’obrirà un període de votacions igual que es feia
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abans, però d’una forma una mica més automatitzada. A fi que la proposta
presentada sigui un fet, seran necessaris, com a mínim, 20 vots a favor, dels
quals un 55% han de ser d’usuaris de TINET. És a dir, si hi ha 30 vots, 17
han de ser vots de tinetaires; si són 20, llavors, ho hauran de ser 11. El període de recepció de vots és de 30 dies naturals, a partir de la inclusió en la
pàgina de votacions. Qualsevol vot, fora d’aquest període de temps, serà considerat nul. Un cop efectuat el còmput de vots s’anunciarà la seva resolució,
juntament amb tota la informació addicional adient. En cas que una llista
no aconsegueixi el número mínim de vots en els 30 dies no podrà ser votada
fins al cap de 3 mesos.
Després de les llistes de discussió va sortir el concepte fòrum, com el que
es va crear el 1997, anomenat Fòrum TINET, i del qual en parlaré en pròximes pàgines. Avançar en tot cas, que «la diferència és —apunta Joan Manel
Gómez— que en una llista per assabentar-te del que es tracta has d’estar
donar d’alta i reps automàticament tots els missatges que es generen, intervenint-hi quan vols. En un fòrum, els missatges es pengen en una web i qualsevol els pot llegir, però si no estàs donat d’alta no pots escriure-hi, tot i que hi
ha fòrums que exigeixen que et registris a la seva web per poder-hi participar,
per tant, no hi ha una norma estàndard en el mecanisme de funcionament de
fòrums». Manel Sanromà hi afegeix: «De fet s’utilitzen indistintament els dos
noms. Una llista pot ser moderada o no (a vegades el moderador es el dinamitzador, que llença temes o preguntes), però els dos noms són equivalents;
potser llista té una connotació més tècnica i fòrum més social».
Actualment, TINET disposa de 29 llistes, dedicades a temes tan diversos com els acudits, els castells, la calculadora Hewlett Packard 48, el cinema,
el teatre, el còmic, el consum (queixes, reclamacions, etc.), la genealogia,
el sistema operatiu Linux, la compra o venda de qualsevol cosa, la ciutat
de Tarragona o els municipis de Salou i Amposta, els jocs d’ordinadors, els
radioaficionats, el cantautor Lluís Llach, la Guerra Civil, el llenguatge de
programació informàtica, la parapsicologia, el PC, la publicitat, la música, la
telefonia, el Visual Basic, i els voluntaris de TINET.
A mig camí entre el que seria una llista i un fòrum, com constata en la
seva definició de les mateixes, totes elles actualment estan visibles a la web de
TINET i hom pot accedir als missatges arxivats, però ni pot escriure ni pot
rebre cap missatge si no està donat d’alta. Sempre es demana d’acatar la netiquette, que és un conjunt de normes no escrites de cortesia i respecte entre
els diferents usuaris, una mena de regles de conducta.
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Portada de TINET, amb un nou logo de Pitu, la primavera de 1996

La més generalista i antiga és «Parlem», per tractar sobre qualsevol tema.
Durant els primers sis mesos del 2005 aquesta llista va sumar 3.767 missatges, essent la més utilitzada. La seguien: la dedicada a la Guerra Civil
amb 3.347, la del Lluís Llach amb 2.166, la de genealogia amb 1.837, la de
compravenda amb 1.528, els acudits amb 808, la d’Amposta amb 487, la
de ciutat (terme municipal de Tarragona) amb 104, lletraferits amb 84, els
castells i la música empaten amb 31, el cinema en va rebre 27, la del Linux
23, i la del Macintosh 11. La resta de llistes —segons les dades facilitades per
OASI (Organisme Autònom per la Societat de la Informació), que gestiona
TINET— van tenir menys de 10 missatges en el període comprès entre juliol del 2004 al mateix mes del 2005, i s’estava pendent de veure què es feia
amb elles.
Després de «Parlem» i Ciutat, les que es van posar en marxa van ser Lletraferits, la Guerra Civil, Genealogia, Castells i Lluís Llach. Aquesta última,
coneguda com a El Cafè Antic i impulsada per Josep Maria Vileu, també
funciona molt bé, com indiquen les xifres, i actualment, per desig del propi
músic, forma part de la seva web oficial (www.lluisllach.com) amb el suport
logístic de TINET. Aquesta llista és un punt de trobada de seguidors residents a indrets molt llunyans com Xile, Argentina, Australia, Estats Units i
Inglaterra.
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Per la seva part, Vicens Basora subratlla que va ser un dels primers en
escriure a la de la Guerra Civil Espanyola (GCE), «com a nen de la guerra
que sóc. Potser avui, als meus 75 anys, sigui el tinetaire en actiu de més
edat». Aquesta llista la va encetar l’abril del 1997 Manel Sanromà, «amb
un missatge que vaig enviar a tota la gent que, des que vaig posar en línia la
meva pàgina sobre la GCE, m’havien escrit, convidant-los a incorporar-se a
la llista», manifesta.
«Parlem» ha mantingut subscriptors que escriuen molt sovint, com
Joan Batet o Rosa Casas. I al principi també hi participaven molt altres com
Ramon Orga, Luciano López o Lluís Argilaget. Batet considera: «Les llistes
són encara l’essència i l’ànima de TINET». Orga assegura: «Són molt importants i permeten que els usuaris es relacionin entre ells. S’han recuperat tertúlies a l’estil de les que es mantenien entre veïns a les terrasses dels bars o a les
places abans de que s’inventés la televisió». Per a Argilaget l’èxit de TINET
ha estat precisament la llista «Parlem» que ha qualificat de «fòrum tinetaire
de molta alçada. És més —assenyala— encara ara molta gent es refereix a la
seva actitud i activitat a la xarxa com a parlemaire o tinetaire, cosa que cap
altre mitjà de comunicació de masses ha aconseguit. Un pot ser barcelonista,
però no hi ha ningú que sigui wanadooaire o yahoonaire».
Joshué Martin reviu amb emoció i certa enyorança, perquè considera
que ara és molt diferent, el context humà en què es desenvolupava «Parlem»:
«En el marc del fenomen social que va representar TINET, les llistes, i més
concretament aquesta, constituïen el punt d’unió dels tinetaires. Al «Parlem»
molts vam aprendre a respectar altres idees, a discutir sense enfadar-nos, a escoltar, a escriure, a compartir. Tenint en compte que el número de subscriptors d’aquesta llista sempre ha estat elevat, han coincidit, per tant, persones
amb pensaments molt diferents que debatien sobre qualsevol cosa. No em
ve al cap exemple millor de tolerància envers les idees dels altres que el fet
d’haver pogut discutir quasi diàriament amb centenars d’individus durant
10 anys. Jo ara en tinc 30, així que vaig començar als 20. La meva forma
actual d’entendre als altres i de respectar les seves idees ha estat influenciada
en gran mesura pel que he pogut aprendre en aquesta llista. No em refereixo
tant a coneixements, encara que també n’he obtingut, sinó que gràcies a la
diversitat d’opinions i actituds expressades a «Parlem», hom ha pogut anar
formant la seva pròpia manera de pensar agafant fragments de les nocions
manifestades pels contertulians.»
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Les dues portades de la web de Lluís Llach mentre era no oficial i estava allotjada a TINET,
(de dalt a baix i per ordre d’antiguitat). Actualment no es troba dins d’aquest servidor (http://
www.lluisllach.com) i només hi està vinculada la llista de discussió «El cafè antic» dedicada al
cantautor. El disseny i manteniment sempre ha estat a càrrec de Josep Maria Vileu.
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En aquest sentit, Joshué afirma: «L’ordinador podria considerar-se com
una finestra oberta cap a altres cases, totes elles emplaçades al barri TINET,
deixant de banda que estiguessin més o menys a prop físicament. En aquest
barri, cada nit o dia, depenen de l’horari en que cadascú llegís els seus emails,
hom podia assabentar-se de com estaven els seus veïns i dialogar amb ells.
Quan algú tenia un problema, exposava la seva situació i sempre obtenia resposta. En altres ocasions simplement s’opinava sobre un tema pel pur plaer
de discutir elegantment amb altres éssers humans. Hom tenia la sensació de
no estar sol; eres conscient que hi havia persones a l’altre cost de l’ordinador
disposades a escoltar-te i a aprendre i/o ensenyar-te alguna cosa. Per aquest
motiu, cada vegada que sentíem dir a alguns “experts” que Internet acabaria
destrossant les relacions humanes ens preguntàvem com podia ser quan aquell
mateix dia jo havia pogut conversar a través de les llistes amb més persones
que a l’entorn no virtual, i sabia més dels meus veïns tinetaires que dels meus
companys de feina. ¿Com havia de ser això dolent? En conclusió, que TINET
no seria avui el que és sense les seves llistes i, en especial, “Parlem”.»
A part del correu electrònic, que és molt utilitzat, a mitjans dels anys
noranta, i tal com succeeix a altres indrets del món, l’eina que més afavoreix
l’èxit d’Internet és la World Wide Web (la teranyina mundial). Cada dia s’incorporen noves pàgines, nous temes, nous plantejaments i es posa de moda
obrir webs personals amb tot un seguit de dades que fan referència a un
mateix. Un dels primers en fer-ho també va ser Jordi Tiñena (usuaris.tinet.
cat/jta), on incloïa les seves dades personals, la seva fotografia, la seva obra,
les crítiques i una selecció de les seves novel·les.
L’autor tarragoní especifica: «La meva pàgina personal, primer en un
servidor d’USA i després a TINET, va ser la primera d’un escriptor català (almenys la primera d’un escriptor viu)». Sobre les motivacions que el van dur
a tenir una web indica: «Creia —i crec— que Internet era i és un potentíssim
mitjà de comunicació i d’informació. Una manera fàcil i a l’abast (avui això
ja és evident) de posar en contacte les persones. Per a un escriptor, aquest,
oferir-se a lectors, estudiants, periodistes, editors, entitats, etc., era un pas
lògic que ha acabat donant tothom».
«Vaig interessar-me per la informàtica —relata— l’any 1985 i vaig adquirir un petit ordinador (comodore 64) d’aquells que es connectaven al
televisor, i mai no he deixat de tenir-ne. Tots els llibres, els he escrit amb
ordinador (el primer, una versió del Blandín de Cornualla, el 1987). Així que
quan va aparèixer TINET m’hi vaig inscriure ràpidament. Immediatament
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Portada actual de la web personal de l’escriptor Jordi Tiñena

vaig veure les possibilitats de les pàgines web i vaig decidir confeccionarme’n una. I un cop en vaig aprendre —de manera autodidacta—, com que
TINET encara no oferia aquest servei, em vaig buscar un servidor americà
que facilitava espais gratuïts».
Tiñena ha anat implementant la seva web personal on actualment també hi observem els seus articles de premsa publicats sobretot a La Vanguardia
(edició Tarragona) i a El Punt, narracions seves i fragments de les seves novelles, entre d’altres.
Els àmbits temàtics de les webs s’amplien constantment i hi tenen cabuda, per exemple, webs del món artístic com la galeria virtual Artífex (www.
fut.es/~artifex/) a Tarragona, promoguda per Francesc Valls Calzada, qui recorda com va sorgir aquesta iniciativa:
Va ser una veritable dèria d’il·luminat. Em semblava que era el precursor d’alguna cosa molt important perquè era la primera galeria virtual d’Internet a Catalunya!
Encara es pot veure perquè és com un mas robat que no em donat mai de baixa, però
fa anys que està inactiva. En aquell temps era una idea revolucionaria que ara està
molt superada M’il·lusionava posar a l’abast de tot el món els artistes de casa nostra
i reivindicar el pintor tarragoní Josep Icart. Em consta que hi havia gent d’arreu del
planeta que va visitar la nostra web, però comercialment no funcionava.
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Dos germans meus, el Joan Lluís i el Pep, als quals vaig entabanar amb les
meves arts persuasives, em van mig seguir la corrent i m’ajudaven, potser més per
simpatia i amor fraternal que no pas per convenciment… i l’amic Joan Arnal hi va
posar tota la seva sapiència tècnica. Però va ser una iniciativa que va néixer abans
d’hora. Vaig mantenir moltes reunions amb pintors i artistes, vaig anar a fires amb
el meu portàtil per fer demostracions, vaig perdre son, temps, etc… però aleshores
encara no s’entenia gaire què era això d’Internet. Quan parlaves de la Xarxa, molts
et posaven la mateixa cara que fan les vaques quan veuen passar el tren. Era com inventar el pa abans de la gana. Va ser un petit fracàs del qual vaig aprendre molt. Una
derrota agredolça. Avui hi ha qui es presenta comercialment com la primera galeria
virtual de Tarragona, però la realitat és que nosaltres vam col·locar-hi la primera
pedra i vam dur a terme molta feina en aquest sentit.

A nivell institucional aquell any es va presentar Altanet (www.altanet.
org) com a projecte de la Diputació de Tarragona per connectar els diferents
municipis de la província i millorar la comunicació entre l’administració i els
ciutadans. Per canvis polítics a l’Ajuntament de Tarragona, la presidència de
la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona, l’ocuparà Josep Félix
Ballesteros en substitució de Joan Aregio; la gerència seguirà en mans de
Manel Sanromà. Amb l’ajuda de la mencionada entitat, la Biblioteca Pública
de Tarragona instal·la punts d’accés a Internet; paral·lelament, TINET és
coneguda ja per molts i rep el Premi Popular 96, que concedeixen Cadena
100, Cope i Diari de Tarragona.
És una època en què molts serveis i recursos de TINET són possibles
gràcies a la iniciativa i a la feina desinteressada d’alguns usuaris de la Xarxa.
Va ser el cas del Navegador Tinetaire que va confeccionar i mantenir Vicens
Basora, tasca que va emprendre juntament amb Albert Sunyer:
Vam començar a recollir adreces pel nostre propi compte i ús, però després varem decidir posar aquelles centenars que en teníem a l’abast de la resta de tinetaires,
que eren com nosaltres, navegants inexperts. No havia Google aleshores (sorgiria un
any més tard) i els buscadors existents eren pocs, dolents i difícils d’utilitzar. Les varem arreplegar sense massa criteri ni sistema i després de mica en mica les vam anar
classificant, introduint-hi un comentari per a cadascuna d’elles. El Navegador va arrencar el 26 de febrer de 1996. L’Albert, ple de feina, ho va deixar al cap de dos o tres
anys i ho vaig seguint portant jo fins el 31 de març del 2001. No es tractava només
d’afegir-hi adreces que anaves trobant, sinó d’eliminar les que no rutllen, actualitzarne d’altres. Quan ho vaig deixar n’hi havia unes 4.000 i escaig posades i comentades,
però purgar-les ja estava fora de les meves possibilitats per manca de temps.
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Pàgina principal del Navegador Tinetaire actual

Per sort, l’empenta d’un altre tinetaire, Luciano López, que es va oferir a
ajudar a Vicens Basora ha propiciat que des de l’octubre de 2005 torni a estar
actiu; de fet, sempre s’havia pogut consultar (www.tinet.org/~ntinet/), però
ara s’ha renovat la seva imatge i s’ha actualitzat. Qui vulgui recordar l’antic,
ho pot fer a www.tinet.org/~ntinet/old/.
Luciano ha manifestat: «La diferència del nou navegador respecte a l’anterior és que resulta més dinàmic. Quan hi hagi un link que no funcioni, no— 71 —

Portada del primer Navegador Tinetaire

més cal fer un clic i a mi m’arriba un email amb la URL de la web que no funciona; una vegada verificat, només fent un altre clic, l’elimino. De moment,
he mantingut l’estructura i estic revisant els enllaços actuals, més endavant
potser la renovaré i incorporaré algunes seccions o en suprimiré algunes.»
Aquest reviscolament del Navegador Tinetaire ha estat molt ben rebut
pels usuaris històrics de TINET. Joan Batet ha assegurat: «Aquestes activitats
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són les que fan que la Xarxa sigui diferent». Mentre que Rosa Casas ha declarat: «Sempre ha estat i és una eina fantàstica i gestionar-lo és d’un mèrit
extraordinari. El Luciano serà un bon relleu».
El naixement del Navegador Tinetaire va coincidir bastant amb el temps
de més activitat de l’equip de voluntaris de TINET, i que avui dia ja pràcticament no hi fan res. Llavors, quan es disposava de molt pocs recursos, es
van promoure per satisfer totes les peticions dels usuaris, i en Vicens Basora
era un d’ells.
Joan Manel Gómez relata l’origen dels voluntaris: «A TINET teníem
molta feina i no arribàvem a tot. Afortunadament, alguns s’oferien a donar
un cop de mà i Manel Sanromà va pensar que calia organitzar alguna cosa.
Així va ser que per a cada servei on hi havia mancances es van assignar uns
voluntaris que hi treballaven, consegüentment, de manera totalment desinteressada. Cada cert temps se’ls reunia a tots i es comentaven problemes,
propostes, etc.»
Va ser l’11 de novembre de 1996 quan Sanromà va enviar el següent
missatge als tinetaires:
Benvolguts tinetaires,
TINET es va fent gran i, tal com vam dir en la festa del I Aniversari, volem que
sigui quelcom més que una organització que dóna accés fàcil i barato als ciutadans
de les comarques de Tarragona. PER AIXÒ US NECESSITEM A TOTS. Volem
crear un COS DE VOLUNTARIS que pugui REALITZAR FEINES D’INTERÈS
COMÚ PER A TINET I ELS TINETAIRES. Aquest voluntaris podran realitzar la
seva tasca COM, QUAN i DURANT EL TEMPS QUE ELLS DECIDEIXIN. Les
tasques a realitzar són variades. Us apuntem només uns quants suggeriments:
—Manteniment del WEB de TINET: cal donar-li MÉS CONTINGUTS, MÉS
VITALITAT i MÉS UTILITAT per a tots els tinetaires i visitants.
—Manteniment del FTP de TINET: cal aconseguir que sigui UNA EINA
ÚTIL pels tinetaires i que eviti nombroses connexions duplicades per baixar
i transmetre software de ús general.
—Manteniment i PROMOCIÓ de les LLISTES: cal donar mes vitalitat i varietat
a les llistes de discussió i convertir-les en fòrums de participació ciutadana.
—Creació d’una llista a la qual el Joan Manel Gómez pugui enviar algunes
consultes «fàcils» que li remeten els tinetaires per e-mail i que algun voluntari contesti.
—Feines de promoció de TINET: enganxina, mascota, samarretes, festes,
trobades, etc……
—Manteniment del NAVEGADOR TINETARIRE: links interessants (els amics
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Basora i Sunyer ja fa temps que fan aquesta feina amb gran èxit, i s’hi pot afegir algú
més).
—Creació i manteniment de manuals on-line de diferents programes, utilitats i
aplicacions d’interès general
—Traducció a llengües (castellà, anglès, francès,…) de informació del WEB de
TINET i/o d’interès general de Tarragona i les seves comarques.
—CORRESPONSALIA en les diferents comarques: seria interessant tenir voluntaris en cada comarca amb els quals es poguessin organitzar activitats concretes en
les diferents comarques i pobles.
—Gestió d’un programa setmanal de ràdio: TARRAGONA RÀDIO, emissora
municipal de Tarragona, ens ha ofert la possibilitat de realitzar un programa setmanal de ràdio (dirigits per un professional del mitja): algun(s) voluntari(s) es podrien
fer càrrec de la preparació dels continguts setmanals.
—Contacte sistemàtic amb els mitjans de comunicació per anar-los passant informació de les activitats tinetaires.
—Feines de captació de nous tinetaires i/o empreses
Si cap de les feines suggerides et fa patxoca, però malgrat tot creus en TINET i en
el que pot representar la NOSTRA XARXA, et convidem a que t’apuntis també com
a voluntari. Sempre podrem trobar alguna tasca que encaixi amb les teves habilitats
i/o preferències.
Per tant, CRIDEM A TOTS AQUELLS QUE D’UNA MANERA O ALTRE
VULGUIN COL·LABORAR.
Per ser voluntari de TINET heu d’enviar un missatge a:
>
> voluntari@tinet.fut.es
>
expressant la vostra voluntat de ser VOLUNTARIS TINETAIRES. Ben aviat us
convocarem a tots els que així ho feu a una REUNIÓ en la qual establirem les feines
i l’organització del cos de voluntaris.
Esperem una generosa resposta per part dels tinetaires per a convertir la nostra
xarxa en una veritable XARXA CIUTADANA.
MANUEL SANROMÀ

L’autor d’aquest missatge ho explica: «La idea era coordinar a la gent que
altruistament realitzava alguna tasca informàtica a TINET. A més, també va
ser la base del que després seria Fòrum TINET, un nucli de persones que
donés suport a aquesta xarxa, des de fora de qualsevol organització oficial.
Els voluntaris van dur a terme molta feina al començament ajudant al Joan
Manel Gómez en algunes labors organitzatives.»
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Tres dels voluntaris que van fer molt per TINET, d’esquerra a dreta, Sonia Martínez, Joshué
Martin i Carles A. Vallvé

La diversitat de grups que es van finalment constituir demostra la varietat de la tipologia de persones que volien col·laborar-hi: el de la WWW, el
del FTP, el de l’IRC, el de les llistes de discussió, el de consultes via email, el
de suport al Sí, Spain, el d’ajuda a un programa de ràdio que s’emetia sobre
Internet a Ona Catalana Tarragona, el de traductors i correctors de pàgines
en català i de manuals de configuració, etc. Robert Ambros (FTP) remarca:
«Gràcies a la gent coneguda per mitjà de TINET també van haver-hi iniciatives lúdiques, com minipartys de tinetaires i participacions en lligues nacionals de jocs coneguts com el Quake 1 (www.fut.es/~dummies/)».
Aquestes són altres webs on els voluntaris hi ha deixat la seva empremta:
la de les llistes www.fut.es/~vollist/; la del manual de configuració del FTP
www.fut.es/~jmanyo/web/ws_ftp/ws_ftp_catala.htm, la destinada a programes
informàtics ftp.fut.es/pub/; la de ForumTINET, www.fut.es/~ftinet/ etc.
David Llop, voluntari de les llistes de discussió, exposa: «La nostra missió era controlar el contingut, la qualitat de les mateixes i vigilar el compliment de les normes de conducta i de cortesia entre els usuaris. Vam redactar
una FAQ (preguntes més freqüents) i vam establir mecanismes de votació
popular per a la creació de noves llistes. També vam confeccionar un robot
per facilitar el procés d’alta/baixa dels subscriptors». Assegura que ho realitzava «bàsicament per contribuir de manera activa al desenvolupament de
la xarxa tinetaire i ajudar així a la implantació de les noves tecnologies a les
nostres contrades».
Precisament per assolir aquesta fita, Josep M. Cruset apunta: «En una de les
reunions dels grups de voluntaris, es va decidir que es crearien uns corresponsals
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a cada comarca per tal d’impulsar la difusió de TINET entre la població. Jo em
vaig prestar a ser el corresponsal del Baix Camp. Es tractava d’anar fent xerrades
explicant què era Internet (fet desconcertant ara, però durant aquelles dates
completament desconegut per molta gent) i aprofitar la sorpresa per donar a
conèixer TINET. Una de les xerrades més reeixides va ser a Ulldemolins; vam
omplir completament la sala d’actes del Casal. Aquell dia també ens va acompanyar el Manel Sanromà i la gent es va quedar amb una boca de pam i mig en
veure que mitjançant un cable de telèfon es podia fer tot allò». Un emblemàtic
voluntari i corresponsal a la Conca de Barbera era Ramon Orga.
Jordi García Navarrete, que pertanyia al grup de FTP i cercava software
per a Microsoft Windows 3.1 amb el Vicens Basora, s’expressa així: «TINET
va apropar-me a Internet i sent voluntari era una forma de correspondre-li».
En la mateixa línia es pronuncia Salvador Marco (FTP, audio i Telnet): «Des
de TINET es va fer una crida perquè la Xarxa cada vegada creixia més, hi
havia pocs recursos i no es podia arribar a tot. Com que a mi els temes d’informàtica m’agraden, els vaig voler donar un cop de mà, ja que al principi de
connectar-me ells també m’havien assistit».
Per motius molt similars va esdevenir també voluntari Joan Arnal: «Anava molt per TINET i en observar al Joan Manel Gómez sempre tan angoixat
et feien venir ganes de contribuir-hi. No disposava de gaire temps, però si
podia contestar-li un parell de correus senzills, ell es podia dedicar a solucionar els veritables problemes. Jo desenvolupava tasques de suport tècnic. En
aquella època les connexions s’establien amb mòdems i la velocitat estàndard
eren els de 14.400 bps. La consulta més freqüent estava determinada per
la configuració del Winsock, un programet al qual li havies de proporcionar una sèrie de comandaments estrambòtics perquè s’entenguessin el teu
mòdem i algun dels que hi havia a la seu de TINET. Les respostes, deixant
de banda la típica «ho tens tot bé. És un problema de línies. Paciència i ves
provant», era facilitar-los uns paràmetres pel mòdem que usaven. Només
s’empraven el Netscape per navegar i l’Eudora pel correu, amb la qual cosa
una vegada tot ben configurat ja no solien haver-hi més dificultats».
Josep Pujol, per la seva part, glossa: «Jo avisava els tinetaires quan enviaven, generalment de forma involuntària, missatges amb format i, en general,
els advertia quan incomplien les normes de les llistes de “Parlem” i “Lletraferits”. També donava la benvinguda quan detectava els nous subscriptors. Alguna vegada havia de fer de bomber perquè va haver casos d’algun piròman
que encenia els ànims i feria susceptibilitats.»
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La presentació de TINET a Santa Coloma de Queralt, a càrrec de Manel Sanromà (de peu a la
dreta de la imatge), va tenir lloc el diumenge 25 de febrer del 1996 a la sala d’actes del Castell,
organitzada per l’Associació Cultural Baixa Segarra Fotografia Plaza / Arxiu de l’Associació
Cultural Baixa Segarra

Manel Sanromà va ser un dels voluntaris de suport a Sí, Spain (www.
juntament amb Jordi Joaquin. Aquest és el lloc web que va crear
José Luis Pardos quan era ambaixador d’Espanya a Dinamarca, sobre temes
relacionats amb la història i la cultura de l’Estat espanyol, i del qual en parlo
més endavant. «D’allí —confirma Sanromà— de tant en tant, arribaven preguntes, sobretot relacionades amb Catalunya. Es tractava de contestar-les.»
D’altra banda, el grup de suport al programa de ràdio participava en
les tasques de preparació d’un espai radiofònic que durant una temporada
es va emetre des d’Ona Catalana a Tarragona, amb la intervenció de Manel
Sanromà i Joan Manel Gómez. De freqüència setmanal, formava part del
magazine local matinal i tractava sobre les noves tecnologies en general, però
sempre es feia referència a algun aspecte de TINET. El relleu de Sanromà
i Gómez va agafar-lo el periodista i responsable de comunicació d’aquesta
xarxa ciutadana, Amadeu J. Roig, ja en la darrere etapa d’aquest espai, que el
va decantar més cap a la tertúlia, amb Mercè Gisbert, professora de la Universitat Rovira i Virgili; Lluís Anaya, cofundador de TINET, i Josep Anton
Aliagas, de Readysofy.

sispain.org),
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A banda dels citats, d’altres noms de voluntaris a destacar són: Luciano López, David Amorós, Joshué Martin, Sonia Martínez, Carles A. Vallvé,
Balti Boix, Lluís Argilaguet, Ramon Cerdà, Lucila Rodríguez (Luci), Xavier
Veciana, Antonio de Frutos, Jaume Grau, Juan Areste, Jaume Villalba i Josep
Maria Ricomà. Joshué Martín manifesta:
Jo estava al grup de FTP i col·laborava juntament amb el Jaume Grau en processos que permetien als voluntaris d’aquest grup posar els fitxers al servidor, cadascun d’ells amb unes anotacions indicatives sobre la seva utilitat, el sistema operatiu
amb el qual funcionava, etc. Després em vaig encarregar de mantenir el sistema
operatiu DOS, en concret, tenia cura dels documents i del Windows 95.
Sempre he tingut una ment inquieta i ser voluntari de TINET era la meva forma d’agrair-li tot el que aquesta xarxa ens havia donat. Alhora, era la meva aportació
perquè tot anés millor. A més, el tema d’Internet sempre m’ha fascinat, cosa que
m’ha portat per exemple a fundar la xarxa ciutadana sense fils de Tarragona, TarracoWireless (www2.tarracowireless.net).

Jaume Villalba transmet igualment el seu entusiasme per Internet: «Internet era per mi (i ho és encara) un món nou que obria les possibilitat de
comunicació i informació que sempre havia somniat. Quan vaig estar a Bòsnia durant la guerra vaig participar dins del projecte ZAMIR-Net, que volia
mantenir obertes les vies de comunicació entre Sèrbia, Bòsnia i Croàcia.
Moltes vegades l’única manera que teníem de contactar amb l’exterior era
l’email, via una intranet que es podia connectar per BBS. Com ja portava
molts anys de voluntari, TINET em va semblar un projecte molt interessant,
i vaig veure que per Tarragona seria una cosa força positiva, que podria per
una banda impulsar el voluntarisme i per altra modernitzar la ciutat.»
Lluís Anaya, de l’equip fundador de TINET ha afirmat admirat: «És
espectacular el sentiment de pertinença que té tota la gent que en major o
menor mesura ha estat a TINET, com és el cas dels voluntaris. Cal felicitar-nos per aquest fet perquè són moltes les organitzacions de tot tipus que
busquen un efecte similar entre els seus membres i molt poques les que ho
aconsegueixen. Entre tots hem contribuït a tirar endavant un projecte que
volia acostar Internet i els seus serveis al ciutadà i aquest objectiu inicial
posteriorment va desenvolupar un moviment social, una xarxa ciutadana
amb opinió. Vam voler socialitzar la Xarxa i va néixer una comunitat on hi
havia molta activitat. De fet, els voluntaris era una prolongació de la tasca
dels fundadors de TINET. Nosaltres vam treballar així, de forma altruista,
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fora de l’horari laboral, pagant-nos fins i tot de la nostra butxaca, i amb
molta honra, les pizzes que vam menjar de nit i matinada a la seu del carrer
d’Armanyà.»
Tanta dedicació per part de tots plegats va provocar que al febrer del
1996 TINET ja tingués prop de mil inscrits. El seu èxit havia causat fins i
tot una certa massificació, els recursos tècnics començaven a quedar-se curts
i no es podien satisfer totes les necessitats. Els mòdems quedaven col·lapsats i
hi havia hores del dia, sobretot entre les sis de la tarda i les 10 de la nit, amb
seriosos problemes per connectar-se. Joan Manel Gómez, a qui els pioners de
TINET titllen de ser l’ànima tècnica de l’ens, manifesta: «Els recursos eren
precaris, ja que no disposàvem d’un gran pressupost. Tot just per prestar
serveis de Internet amb un mínim de qualitat».
El context tampoc afavoria gens perquè ni la ciutat de Tarragona, ni
Catalunya, ni tan sols l’Estat espanyol estaven preparts per propiciar l’expansió d’Internet. «En aquella època, els operadors de telefonia i Internet
—reconstrueix Joan Manel Gómez— no disposaven de nodes amb connexió
a Internet ubicats a la ciutat de Tarragona i, per tant, havien d’instal·lar línies
que connectessin Tarragona amb Barcelona o fins i tot amb Madrid directament, i això augmentava els costos significativament».
A tall d’anècdota, però que és molt representativa de la precarietat i poc
desenvolupament tècnic que hi havia encara al 1996, Lluís Anaya apunta que
durant molt de temps des de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona no
es podia accedir de forma directa amb el servidor de TINET i a l’inrevés:
La URV i TINET, tot i estar molt a prop geogràficament, a través de la Xarxa
estàvem molt lluny. La Universitat es connectava a TINET a través del seu proveïdor
(RedIris-Anella Científica) i TINET mitjançant un de diferent (Sprint, USA). Això
provocava que els missatges de correu electrònic de la URV a TINET, i de TINET
a la URV, així com l’accés a les webs, viatgessin per mig món abans d’arribar a destí,
TINET.
Per aquest motiu vaig elaborar una proposta, que es va dur a terme, i que va
permetre que el tràfic entre la URV i TINET no anés per Internet i per mig, món
sinó per una línia dedicada (directa i sense compartir amb ningú més) que anava del
edifici de Rectorat de la URV —a la Part Alta de Tarragona, prop de la Catedral— al
carrer d’Armanyà, al costat de la Rambla Nova, on estava el servidor de TINET. Això
facilitava que la comunicació entre la URV i TINET fos molt ràpida.
Cal destacar que hi havia nombrós personal universitari que era a la vegada
tinetaire i aquest línia directa entre els dos servidors va millorar força la qualitat d’ac-
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cés perquè es podien connectar des de casa per TINET per accedir i teletreballar a la
seva organització (URV). Una analogia seria com si per moure’s entre dues localitats,
Tarragona i Reus, per exemple, haguéssim de passar abans per altres poblacions,
perquè aquests dos punts no estiguessin units per una carrereta directa. Doncs el que
es va efectuar va ser la construcció d’una via directa entre Tarragona i Reus, és a dir,
entre la URV i TINET, amb tots els beneficis que va significar.

Pel que fa pròpiament a TINET, Joan Manel Gómez descriu com era
des del punt de vista tècnic: «Només hi havia un parell de servidors sense
massa capacitat que prestaven els serveis de correu electrònic, la web i l’FTP
de TINET, i espai per a les pàgines personals. Teníem una línia de comunicacions amb un ample de banda de 64 Kb (4 vegades inferior a l’actual
ADSL de 256 Kb) amb un operador americà anomenat Sprint Telecom.
Aquesta línia anava des de les nostres instal·lacions fins a Barcelona, on residien els nodes de connexió a Internet que tenia l’empresa Sprint. La velocitat
era molt lenta, però en aquells temps els usuaris disposaven de mòdems de
14.400 bps com a màxim. Al cap de pocs mesos la vam haver d’ampliar a
128 Kb ja que el volum de socis que havíem assolit feia insuficient l’ample
de banda útil. Els usuaris es connectaven amb els mòdems de TINET, set
en teníem, a través d’un número de telèfon (977 244 007, que actualment
encara està vigent).»
Sobre els mòdems, Manel Sanromà puntualitza: «L’expansió al començament va ser difícil perquè la connexió era a base d’aquests aparells i havíem
de comprar-ne contínuament; quants més n’adquiries, més línies podíem
obrir. No tenien molta velocitat, primer eren de 14.400 bps, després van
venir els de 28.000 bps, i els últims que vam tenir, allò com si fos Hollywood, eren de 52.000 bps, i algun d’ells encara està funcionant perfectament
a OASI. Com que la qualitat dels mòdems directes era major, i com que ja
teníem la inversió feta, quan es va posar en marxa Infovia, vam decidir mantenir-los igualment».
Actualment, encara hi ha una vintena de mòdems a OASI per a les connexions per via directa (sense passar per Infovia). Hi ha 18 USRobotics a 56 Kbps
i un parell més que van a 28 Kbps. Estan a l’armari de comunicacions (part
posterior del local) i quan algú s’hi connecta des de fora de la sala es pot sentir
un to peculiar, que és el llenguatge que fan els mòdems anomenat hayes.
Per copsar la diferència de velocitat a la que s’accedia el 1996 a Internet i
la que es pot gaudir actualment, Manel Sanromà especifica: «Les connexions
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L’esquema de dalt mostra com era la comunicació per Internet entre la URV i TINET al principi, fins que es va facilitar una línia directa —tal com s’observa a la figura de baix—, perquè
la informació que es transmetia des d’aquests dos servidors no hagués de viatjar per mig món,
tenint en compte la proximitat física d’ambdues parts.
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d’ADSL van des de 1 Mega (1.000.000 bps) fins a 4 Megues, encara que s’estan començant a comercialitzar fins a 20 Megues. Això son 20.000.000 bps,
és a dir, 1000 vegades més ràpid que amb els primers mòdems, encara que la
tecnologia ADSL és digital, vull dir que no és com el mòdem que passava de
digital a analògic per a fer servir la línia clàssica de telèfon; ara aquesta línia
s’empra però sense fer el pas digital-analògic».
El servei de connectivitat de TINET contempla en aquests moments
quatre possibilitats i cada usuari opta per aquella que més li convé; només
cal que durant la configuració de l’accés telefònic de Windows, es posi el
número de telèfon que hom vol tenir com accés a Internet. Les opcions són:
a través del servei d’Infovia Plus, programant-hi el número 901 92 92 00, de
cobertura estatal i que permet una mobilitat absoluta sense haver de reconfigurar el PC, estiguis a la província que estiguis; utilitzar el telèfon directe
977 244 100 (mòdem), possibilitat només vàlida si es resideix a Tarragona
ciutat o a Valls; amb un mòbil Movistar, mitjançant el 629 00 05 50 que es
computa en segons, després del primer minut, segons les tarifes vigents de
Telefònica, i si s’ha contractat i preassignat el servei de telefonia a una altra
empresa diferent a aquesta última esmentada, posar-hi el prefix 1077 abans
del número de telèfon del node.
El preu de connexió pel Node Local de Tarragona és el d’una trucada metropolitana si es telefona des de Tarragona ciutat, i s’aplica l’horari de tarificació normal de 8h a 18 h, i el reduït de 18h a 8h; si ho fas per Movistar, doncs
els preus vigents que tingui aquesta empresa en cada moment; i per la seva
part, Infovia Plus té un cost d’establiment de trucada d’0,0416 €, amb unes
tarifes que en horari normal (de 8h a 20h) són d’0,0336 €/minut, i en horari
reduït (de 20h a 8h i les 24h cap de setmanes i festius) d’0,0201 €/minut.
Joan Manel Gómez insisteix: «En aquells temps, el problema etern i
sempre present era l’ample de banda de la connexió amb Internet. Mai n’hi
havia prou. El creixement del volum d’usuaris era sempre superior a les ampliacions de línia que portàvem a terme. Un altre problema era l’escalfament dels mòdems i dels seus transformadors. Com a conseqüència de la
gran quantitat d’usuaris, els mòdems estaven funcionant constantment i no
tenien temps de refredar-se, ja que quan un abonat penjava la connexió,
immediatament n’entrava un altre. Això ens va obligar a instal·lar uns transformadors especials i mòdems de més qualitat».
Tot aquesta reposició i ampliació de material implicava una despesa considerable, alhora que la burocràcia que sovint s’havia de seguir no anava tan
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ràpida com les necessitats immediates del dia a dia. En aquest sentit hi van
tenir un paper molt important dos empresaris, Ramon Ferrando i Antoni
Guillén, especialment aquest últim. Ho expressa Jaume Grau: «Ells van creure en el projecte des del primer moment i principalment van col·laborar-hi
amb l’aportació de material. En Robert Ferrando, d’Infordisa, per casualitat
i ja transcorreguts uns mesos desprès de la venda, es va assabentar que un
ordinador que ell havia facilitat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
estava fent de servidor de TINET. Ho va descobrir mentre es preocupava per
saber a qui li havia de facturar aquella venda. Es tractava del servidor Nil, el
primer que vam instal·lar i el vam configurar al Departament d’Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques de la URV. No era un ordinador excessivament
ben dotat, però era el que teníem en aquell moment i on es van crear les
primeres adreces d’usuaris d’email, essent la meva la primera (jga@nil.fut.es);
més tard es va canviar per nom_usuari@tinet.fut.es. Al Ramon, un cop se li va
explicar que un servidor venut per Infordisa estava proporcionant aquell servei a TINET, es va mostrar entusiasmat». Ferrando ha subratllat: «En aquella
època Internet era una novetat molt interessant i nosaltres hi vam aportar
assessorament tècnic i descomptes en les adquisicions».
Cal constatar que entre la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de
Tarragona i la URV es va formalitzar un conveni per facilitar l’ús de recursos
tècnics entre ambdues parts i sovint els tinetaires s’aprofitaven tant del FTP
de la Fundació com de la universitat, un acord que no era vàlid en el cas de
la línia exterior, «ni un sol bit de TINET va sortir per la xarxa acadèmica
espanyola», corrobora Manel Sanromà.
Jaume Grau prossegueix: «El cas del Antoni Guillén va ser similar al del
Ramon Ferrando, però encara amb més implicació. Ell va formar part dels
GAI i des del principi va ser l’encarregat de proporcionar el material, tot i
no tenir la seguretat de cobrar-ho mai. Va ser a través seu que es van adquirir
els primers mòdems Supra i desprès els USRobotics, també els posteriors
servidors que reemplaçaren el subministrat per Robert Ferrando (que només
va aguantar uns mesos abans de caure per KO).»
«A banda dels problemes tècnics propis del manteniment, el creixement
lineal i constant d’usuaris —continua Jaume Grau— va provocar que el sistema s’hagués de replantejar tot sovint. Un altre problema fou l’administratiu,
la tecnologia evoluciona molt ràpidament, però el procediment burocràtic
no es prou àgil per donar resposta a les necessitats immediates d’un servei en
creixement i amb tanta vida com TINET. Per exemple, davant la necessitat
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d’adquirir més discs o més memòria, podien passar setmanes i de vegades
mesos abans d’autoritzar l’adquisició de l’equipament. Evidentment, això no
era compatible amb la velocitat de creuer que portava TINET i fou gràcies
a les col·laboracions com les del Antoni Guillén que va ser possible aquest
encaix.»
Manel Sanromà assegura: «El Antoni Guillén va ser qui més ens va ajudar. Ens deixava màquines, s’hi abocava molt perquè tot funciones bé, i econòmicament parlant ens ho facilitava també molt. Es va implicar de ple en el
projecte des del principi». Ell treballava a l’empresa tarragonina Microgestió,
proveïdora de material informàtic a la URV, i al cap d’un any es va muntar el
seu propi negoci, Essi Projects.
Lluís Anaya hi aporta més detalls: «Sempre necessitàvem mòdems, routers… tota una sèrie de tecnologia que sovint no teníem diners per adquirir.
D’alguna manera, Antoni Guillén, que estava en contacte amb els fabricants,
va fer de fiador. Va actuar també de mitjancer entre el que era el mercat, el
fabricant i nosaltres. Ho compràvem tot a compte. Bé, ell ho adquiria i ens
deia: “Ja m’ho pagareu quan pugueu”. Llavors el Manel Sanromà va efectuar
moltes visites a diferents organitzacions perquè ens aportessin diners, i ho
duia a terme com a gerent de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de
Tarragona».
Antoni Guillén justifica la seva contribució: «A Microgestió jo tenia
capacitat de compra i venda, i encara que veia que a Internet hi havia futur,
i per això al cap d’una any vaig muntar Essi Projects, a TINET col·laborava
d’una manera més altruista. Formava part d’una cosa que s’inventava i, per
a mi, va suposar un canvi professional. En aquella època, el 1995, encara
no es tenia massa clar què passaria, però vaig veure ben aviat que hi havia
una indústria de les noves tecnologies i vaig decidir crear una empresa, Essi
Projects, únicament dedicada a aquest món. De totes maneres, jo pensava
que seria un negoci separat de la informàtica, però al final ella mateixa l’ha
acabat absorbint. D’aquesta aventura, nosaltres n’hem fet un negoci. Diria
que, com TINET, la nostra empresa va néixer en una ciutat on ningú podia
pensar que una xarxa com aquesta s’introduiria tan en les nostres vides, amb
la singularitat, a més, que iniciatives pioneres d’aquest tipus es munten en
grans urbs, però no en localitats més petites com Tarragona».
De manera similar s’expressa Ramon Ferrando, qui declara, sens dubte,
estar content d’haver contribuït en la socialització d’Internet a Tarragona i
afirma rotundament: «Deu anys enrere no ens podíem imaginar que aquesta
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tecnologia arribaria a ser alguna cosa tan important. L’evolució és senzillament espectacular».
Entre d’altres contribucions, Antoni Guillén assenyala les filigranes
que havia d’efectuar per aconseguir mòdems que, com hem comentat en
anteriors línies, sempre estaven saturats, s’escalfaven i s’espatllaven sovint:
«Se’ns fregien. La gent es connectava per telèfon a TINET i nosaltres teníem
molts mòdems per proporcionar-los l’accés, però eren insuficients i estaven
sobreexplotats. Si trucaves i estaven tots ocupats, calia esperar i anar intentant. Així que estaven funcionant contínuament. Vam estar provant diferents
marques i en vam espatllar molts fins que vam trobar els que millor anaven.
Estaven en marxa tantes hores i sense descans que se’ns cremaven i els havíem
de reposar. Era un xou perquè als fabricants que ens servien els hi tornàvem
fets malbé i deien que vaja, que què passava, que allò era un escàndol. Jo
tenia feina a explicar la trencadissa que hi havia.»
En tot cas, qui més anava de bòlid perquè els compte de TINET quadressin i resoldre els assumptes administratius i financers que comporta un
projecte d’aquestes característiques, era Toni López, que va començar a treballar a la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona el maig de
1996 com a comptable i administratiu, feina aquesta última que encara avui
desenvolupa a OASI. Toni López recorda:
La meva tasca era, a més de portar la comptabilitat pura i dura, la d’actuar de
pont entre la gerència i la presidència amb els òrgans administratius: la secretaria i la
intervenció. Calia entendre el què es pretenia desenvolupar i, a més, saber explicarho per tal de definir el procediment a seguir en cada actuació. Llavors era qüestió
d’anar apropant posicions fins que s’arribava a l’acord. Es tractava (i de fet avui encara passa) d’adequar el món de la informàtica i la innovació tecnològica, on les coses
són «per a ahir» i s’haurien de renovar contínuament, amb el de l’administració, on
els terminis fan que l’agilitat sigui les més de les vegades una utopia.
En definitiva, tant a la Fundació com a OASI, ja que són organismes autònoms
en ambdós casos, i no disposen de grans aparells administratius, el meu paper ha
estat el d’adequar aquest tipus de procediments (la fiscalització, els recursos humans,
etc.) a les directrius que en cada moment han donat els departaments corresponents.
Mirar d’entendre el que deien els dos móns i trobar el camí entremig per tirar endavant.
Les principals dificultats econòmiques eren sobretot a l’etapa de la Fundació,
ja que els ingressos es produïen tard, en relació a les despeses, i això provocava problemes de tresoreria molt freqüents. Aquesta situació es va acabar amb la integració
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de TINET a OASI. A més, normalment, com a Fundació finalitzàvem l’any amb
dèficit, perquè si mirem els pressupostos que teníem, TINET finançava en bona part
els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que també es gestionaven des d’aquest ens,
de manera que l’aportació municipal que l’ajuntament no aplicava en el pressupost
corrent, l’efectuava l’any següent per eixugar el dèficit de l’exercici anterior.
Aquestes dificultats es van poder superar amb el suport dels presidents de la
Fundació (Joan Aregio, Josep Fèlix Ballesteros i Santi Pallàs, per ordre d’ocupació
cronològica del càrrec) que sempre van estar al costat de la gerència per tirar endavant el projecte TINET, i van fer el que van poder per dotar-nos dels recursos
suficients i també al consell d’administració, que en tot moment va ser positiu i no
bel·ligerant envers les propostes que s’hi presentaven.

En tot cas, entre els companys de viatge dels primers anys de TINET,
Toni López té fama de fer les mil i una per treure el màxim rendiment als
recursos de que disposaven, sobretot al principi. Modestament assenyala:
«Són afalacs immerescuts! El cert és que el principal problema no era tan la
manca de diners, com ja he observat, sinó no tenir-los quan convenia i això
suposava haver d’excusar sovint els retards en els pagaments».
Malgrat totes les peripècies en la recerca de recursos i sobreviure a la
inèrcia administrativa, Robert Rallo considera que la xarxa TINET, quan es
va endegar, «comparada amb les coses que hi ha ara era molt justeta, però
llavors era el millor que es podia tenir. Disposàvem de connexió directa als
EEUU, routers CISCO, un rack de mòdems (a 14.400 bps, i després a 28
Kb i 56 Kb), servidors Linux, etc.»
A part de la saturació de línies i els afers administratius per proveir-se de
material, Rallo remarca: «Tot el que aplicàvem era nou. Tot s’havia d’aprendre i provar. Res sortia a la primera i calia dedicar-li moltes hores».
Els membres fundadors de TINET no van ser els únics que van haver
d’aprendre i espavilar-se, també van tenir les seves aventures els primers ciutadans en donar-se d’alta a la xarxa i els tinetaires més atrevits. Rosa Casas
reconeix: «Primer, quan deien TINET, m’imaginava un nen petit assegut en
una cadira. Parlaven d’un servidor i jo d’això no en tenia ni idea del que era.
En veure-ho per Santa Tecla a la Rambla Nova de Tarragona em vaig animar
i al mes de febrer de l’any següent em vaig donar d’alta».
Així recorda com era el procés: «Anaves a la Fundació i t’atenia el Joan
Manel Gómez, que tenia una paciència de sant. Hi concorria molta gent i la
cua arribava sovint fins a fora al carrer. Vaig anar a preguntar com funcionava
i ells t’ho explicaven molt bé, però el xou era quan després a casa t’ho havies
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Manual de configuració d’Internet per a Windows95 elaborat pel Consorci MadeCaps96 Arxiu personal Joshué Martin

d’instal·lar. Jo ja tenia el Windows 95, que estava molt poc estès, es treballava
majoritàriament amb Windows 3.1, i per a aquest sistema operatiu TINET
no et donava ni disquet amb instruccions, molts menys un CD-Rom, simplement uns papers titulats Configuración Herramientas Internet para Windows 95, que de forma voluntària havien elaborat uns tinetaires agrupats
— 87 —

Aquests són els dos disquets que facilitava TINET als qui es volien connectar a aquest servidor, quan va començar a funcionar Arxiu personal Enric Brull

en el que ells nomenaven Consorci MaldeCaps96, perquè realment era un
enrenou. Em va costar molt d’instal·lar-ho, un dia sencer. El que passa és que
a TINET t’ajudaven molt.»
Joan Manel Gómez apunta que la Fundació facilitava als qui es donaven
d’alta a TINET dos disquets de 1,4 MB que contenien: manuals d’installació i configuració, Eudora Light v3.0.3 (client correu electrònic) i Netscape
v1.2 (client www). Només calia copiar tot el contingut dels dos disquets en
una carpeta del teu disc dur i executar els instal·ladors de l’Eudora i del Netscape. Però pels qui ens iniciàvem a Internet no resultava tan fàcil: la manca
de destresa i el desconeixement de tota aquesta tècnica provocaven moments
de serioses dificultats. Jo mateixa recordo haver-me d’instal·lar el correu electrònic per poder enviar una feina urgent que m’havien encarregat i em vaig
barallar amb l’ordinador una llarga estona, fins esgotar-me la paciència. Per
sort, a casa, per motius professionals, hi havia dues línies de telèfon i va ser
així que per un número vaig poder trucar al Jordi Tiñena que em donava
instruccions per una línia i, per l’altra, podia connectar-me a Internet i anar
provant fins que tot va funcionar.
Gómez matisa: «Configurar el Windows 3.1 per connectar-se a Internet
era força dificultós. Recordo que repartíem amb uns disquets un software
anomenat Winsocket per fer aquesta connexió. A l’inici de TINET com que
no existia el Windows 95 i només hi havia el Windows 3.1, dins dels disquets
de 1,4 MB, també incloíem a part de l’Eudora i el Netscape, el Winsock per
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a la connexió a Internet. Un cop va sortir el Windows 95 (el qual ja incorporava dins del seu sistema el Winsock) vam deixar de repartir-lo.»
Tot i així, a vegades no tot s’acabava tenint la infraestructura a punt, el
servidor de TINET sovint es penjava i t’espantaves de seguida perquè pensaves que tu t’havies equivocat o havies tocat alguna cosa i ho havies fet malbé.
És el cas de l’anècdota que ens recupera Rosa Casas:
Després de moltes hores d’intentar-ho, vam aconseguir que tot quedés installat. Fantàstic! Quan vam poder connectar-nos, ens va semblar com si entréssim a un
món desconegut i molt especial. Al matí següent m’aixeco i vaig de seguida a entrarhi, perquè em feia il·lusió, i ja no anava res. Vaig pensar: «Ho hem fet malament».
Ho vam treure tot i ho vam tornar a instal·lar; però tampoc, no hi havia manera, fins
passada una estona que seguíem provant i, de cop i volta, va funcionar. Al cap d’uns
dies, parlant amb unes amics que ja usaven TINET, en explicar-los el que ens havia
succeït ens van advertir que TINET a vegades fallava i, per tant, no havia estat culpa
nostra, sinó que al començament el servidor es penjava bastant.
De tota manera,ue es pengés el servidor no era tan important com que no et poguessis connectar perquè estaven les línies ocupades. Al principi hi accedies bastant bé,
però quan va créixer el número d’usuaris costava molt i, quan ho aconseguies, miraves el
que necessitaves sempre corrents, per no gastar massa telèfon, perquè la tarifa de Telefònica era cara. Ara també ho és, però comparativament és més barata. Fins i tot, a vegades
no esperaves ni que acabessin de carregar-se les pàgines, per por a què no et pugés massa
la factura. A més, si estaves a Internet, tampoc et podien trucar, perquè bloquejaves la
línia, i paties molt. Són situacions que han millorat molt amb l’ADSL, evidentment.

Problemes com els que explica Rosa Casas es compartien molt entre els
tinetaires, que es donaven un cop de mà entre ells: «Des de les llistes de discussió —assegura— la veritat és que tothom t’ajudava. A la dedicada al PC,
hi havia gent també del «Parlem», i es resolien molts afers informàtics. Existia
molta col·laboració i tothom tenia molta paciència. A més, intercanviaves
coneixement amb persones que no tenien res a veure amb tu, ni en l’edat ni
en les aficions ni en el sexe, en res, però en canvi TINET ens unia.» Luciano
López, tinetaire també des del començament, ho ratifica: «A “Parlem” i a
“PC” es trobaven quasi totes les respostes als teus dubtes».
Joan Batet resumeix d’aquesta manera els seus primers passos per TINET: «Entrar a aquesta xarxa era endinsar-se per un carrer estret fins el fons
d’un local fosc, arribar a un microdespatx al final d’un passadís estret, i trobar-te davant del Joan Manel Gómez que sempre estava darrera unes ulleres
i rodejat de fils per terra i mitja dotzena de mòdems i altres “pirindoines”
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empalmats amb agulles d’estendre roba, i sempre “atonyinant” el teclat d’un
ordinador com si fos un enemic especialment indesitjable. Per connectar-te,
sempre calia “fer cua” marcant successives vegades el número d’accés, fins
aconseguir trobar un forat per on colar-te; sovint això podia durar fins que
desisties de continuar.»
«La manca de recursos tècnics, especialment la poca amplada de banda
disponible, era un dels principals problemes, però TINET —prossegueix
Joan Batet— sempre ha estat quelcom de diferent. La gran capacitat tècnica
de l’equip i la seva gran dedicació, compensava els entrebancs, de forma que
els usuaris d’aleshores érem ben conscients de tot el que es realitzava i ens
sentíem sempre protegits. De fet, s’ha de dir que quasi tots aquests primers
usuaris experimentals ens coneixem, ens apreciem i, després d’aquests deu
anys, encara estem en contacte regular. El correu electrònic ha estat la nostra
eina bàsica des d’aleshores i la pròpia Xarxa ha estat (i és) la millor font on
anar a “beure” cada dia i trobar-hi tot el coneixement que ens calgui.»
Una visió similar és la de Ramon Orga: «TINET ens va oferir la possibilitat d’entrar en contacte amb diferents persones, amb les quals compartíem
la mateixa passió. Vaig assistir sistemàticament a tota la moguda que es va
muntar (presentacions, festes d’aniversari, àpats, cursos) i tothom fraternitzava amb tothom; era molt engrescador. A través de la Xarxa, del web mateix
de TINET, teníem accés a tots els recursos necessaris que ens transmetíem
uns als altres desinteressadament i a la velocitat de la llum. Des dels inicis
allò que més m’ha impactat ha estat la solidaritat que hi ha a TINET i a
la resta de la Xarxa. A les llistes de discussió, sempre que ensopegaves amb
algun obstacle era fàcil que algú t’ajudes, de forma totalment altruista. A mi
em semblava molt estrany que en la societat actual es donés aquest fenomen,
però esdevingué una realitat a Internet.»
Lluís Argilaget encara té al cap la saturació dels mòdems: «En tenien pocs
i havies d’estar trucant i reintentant-t’ho molta estona fins aconseguir línia.
A vegades el que feia, per exemple els dissabtes, era connectar-me 10 minuts
abans que s’acabés el futbol o la pel·lícula, i així m’assegurava que després tindria línia. La majoria dels meus amics i companys també volien Internet, però
no tenien ni idea de com configura-ho, i havia d’anar jo a casa seva per installar-ho tot; això sí, prèvia invitació a cacauets i cervesa. I els problemes, els solucionàvem barallant-nos amb els ordinadors, cables i mòdems, dia i nit.»
Josep Fèlix Ballesteros, president de la Fundació Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona, des de gener de 1996 fins a l’estiu del 1999, descriu
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també les dificultats tècniques dels inicis de TINET: «N’hi havia moltíssimes. El projecte va començar amb el Manel Sanromà i dues o tres persones
més; era un petit equip per donar el servei que moltes empreses oferien amb
grups de 30 i 40 treballadors. Després, els processos per a l’adquisició de
material. En un primer moment, la connexió a Internet era facilitada per
Sprint, una empresa nord-americana, perquè Telefònica llavors estava a les
beceroles i no tenies cap interlocutor d’aquesta companyia amb el qual poguessis parlar sobre temes d’Internet. Precisament, un pas difícil va ser el de
canviar Sprint per Telefònica. Va costar molt. Va ser de les poques reunions
tenses que vaig tenir amb el Manel Sanromà i el seu equip. Jo deia: “Hem
d’apostar per Telefònica”. I ells insistien: “Home, aquesta companyia, no té
la tecnologia encara massa evolucionada”. La veritat és que era un risc, però
també calia tenir en compte la seva oferta econòmica, que era molt bona, i
ens permetia poder avançar molt. Amb el temps s’ha vist que la decisió va
ser encertada i la vam acordar tots. Si tothom hagués estat en contra, jo no
hagués tirat endavant amb Telefònica.»
El canvi de Sprint a Telefònica es va formalitzar l’estiu del 1996: «Amb
Sprint vam estar un any de contracte —afirma Manel Sanromà—. El juny
havíem de renovar-lo, però els socialistes que estaven a l’equip de govern de
l’Ajuntament de Tarragona tenien molta sintonia amb Telefònica i vaig rebre
indicacions del Josep Fèlix Balleteros i del Manuel Fuster, de l’entorn socialista, en definitiva. Indicacions —no van ser pressions, eh!— en el sentit que
contractéssim la línia amb Telefònica; si no, nosaltres haguéssim continuat
amb Sprint, perquè n’estàvem contentíssims. Això era la primavera del 1996
i, al cap de poc temps, aquell estiu, quan ja havíem optat per Telefònica, va
néixer Infovia, que va ser un gran invent, perquè ens va permetre no haver
d’estar sempre pendents dels mòdems. Contractaves un canal d’Infovia, i era
com comprar el servei de molts mòdems que estaven a la central de la companyia i, per tant, no havíem de mantenir-los nosaltres. A part de que obries
moltes més línies de comunicació i evitaves els col·lapses de la Xarxa.»
Superat l’afer de la connexió, Josep Fèlix Ballesteros reconeix que el
local on estava instal·lada la infraestructura de TINET, a la seu de l’Escola
Municipal de Música, al carrer d’Armanyà, no reunia les condicions adients.
Estan allí es va produir un important robatori que va causar un gran impacte
entre els tinetaires. «Va ser un cop molt fort, ja que l’import econòmic del
material robat —declara Joan Manel Gómez— era infinitament inferior al
valor de les hores dedicades a muntar els serveis. De totes formes, en 48 h i
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moltíssima voluntat ho vam tenir tot funcionant de nou. Vam publicar una
web amb un titular molt cridaner —Ens han robat!— on explicàvem els fets.
A la pàgina es podia deixar un missatge per donar el suport a la desgràcia
que ens havia succeït. Doncs bé, vam rebre milers de missatges de tot arreu
de l’Estat i, fins i tot, algun de l’estranger». Efectivament, la notícia va anar
transmetent-se per la Xarxa, per exemple, en correus com aquest que va distribuir un tinetaire anomenat Joan, amb l’adreça atifjoan@tinet.org, a l’històric grup de notícies soc.culture.catalan anunciant el robatori i demanant
missatges de suport a TINET:
25 jul 1996 08:00
Grupos de noticias: soc.culture.catalan
De: atifjoan@tinet.fut.es (Joan) - Buscar mensajes de este autor
Fecha: 1996/07/25
Asunto: Robatori
Responder al autor | Reenviar | Imprimir | Mensaje individual | Mostrar mensaje
original | Notificar abuso
El Servidor de Tinet (http://www.fut.es) ha sofert un robatori.
Els lladres sembla que s’han esmerat en destrosar a mes a mes de
pendre el material.
En només 48 hores s’esta restablin el servei i tornant a la normalitat.
Hi ha gent treballant nit i dia per fer-ho possible. Demanaria a la
gent del grup que els hi envies missatges de suport a la adreça
robatori@tinet.fut.es
Gracies.

«Per a mi —apunta Rosa Casas— aquell robatori va ser una commoció.
Em semblava molt fort que ens haguessin pres tot allò. Era molt de material
i va desanimar l’equip, però ho van arreglar molt ràpid, al cap d’un parell de
dies.» Ramon Orga remarca: «Ens va sorprendre la reacció immediata de tots
els pencaries que en un tres i no res van ressuscitar TINET. Tenien còpia de
tot i van evitar una tragèdia. Per sort, només va ser un ensurt». Luciano López assenyala: «Sempre m’he connectat a la Xarxa almenys una vegada al dia
per recollir el correu i enviar els que tenia preparats. De sobte, un dia TINET
no funcionava; li havien sostret els equips. Afortunadament no se’n van endu
els més valuosos per desconeixement dels autors dels fets».
Va ser el 22 de juliol de 1996. TINET va patir un revés molt dur. «Encara recordo la trucada del Joan Manel Gómez al matí comunicant-me el
robatori d’alguns equips», expressa Lluís Anaya. Uns desconeguts van entrar
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Notícia que va publicar Diari de Tarragona amb motiu del robatori que TINET va patir el 22 de juliol de 1996
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al local i van emportar-se material informàtic per valor de quatre milions de
pessetes. Es van endur diversos mòdems i ordinadors, deixant sense Internet
a unes 2.300 persones, que llavors tenia TINET.
Segons els propis impulsors d’aquesta xarxa, els autors no coneixien
massa com funcionava Internet ni la vàlua tècnica i els costos del material
informàtic que hi faciliten l’accés, perquè es van deixar algunes peces claus i
molt cares com els routers, i van robar ordinadors en format torre (verticals)
que llavors eren els més potents dels que hom podia tenir a casa. «Entre els
ordinadors de torre o els horitzontals —puntualitza Lluís Anaya— no hi
ha diferències substancials, el que passa és que si haguessin estat uns lladres
entesos en xarxes i sistemes informàtics, s’haguessin hagut d’adonar que hi
havia ordinadors en format horitzontal que valien més diners i que eren més
potents, millors i principals dins del funcionament de TINET, que els servidors verticals que van robar.» En aquesta línia s’explicava ell mateix en un
missatge que va enviar als mitjans de comunicació de forma particular quan
es van produir els fets:
Pertanyo al grup que considero manté TINET viu i vull agrair les mostres de
solidaritat i de suport expressades per molts de vosaltres tant pública com privadament.
Només algunes dades fan que puguem deduir alguna cosa sobre el que ha passat.
1. Només es van endur els ordinadors amb torres verticals. Alguns ordinadors
«horitzontals» ni els van tocar. Deuen ser PCeros i pensen que els grans ordinadors sempre estan en posició vertical.
2. Els monitors dels ordinadors verticals no els van robar i això que n’hi ha de cars
(20 pulgades, tot color, etc.).
3. Un telèfon+fax+contestador, que probablement tingui més sortida al mercat
negre que unes caixes verticals amb CPU no el van sostraure.
4. Els router (en plural) tampoc els van robar. Deurien pensar que això de la
Internet es fa amb caixes verticals.
5. Els US Robotics van desaparèixer tots i van deixar alguns Supra. Saben distingir
la «Pota Negra»:—)
6. Quasi 2.000 diskettes gravats amb el sw de TINET i amb una enganxina que
contenen el nom i el logo de TINET? Per què?
7. Sabien a donde.uji.es ;—) anaven ja que les altres portes que pertanyen a aquesta organització no les van forçar.
8. Si realment ho ha fet algú relacionat amb Internet haig de posar-li un 0, ja
que a Internet i en aquests casos, es pot entrar de dues formes: destrossant una
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porta físicament o crakejant el sistema a través de la Xarxa. Els bons haguessin
utilitzat la segona via.
Han fet mal no només a un node d’Internet Espanya, si no a les 2.300 persones
que són una família i un projecte de futur, ja que, i parafrasejant a Jordi Adell, els
que fem TINET creiem que la Internet ha de ser obligatòria, pública i gratuïta. De
totes maneres TINET està viva i en menys de 48 hores!!! Espero que aquest succés
sigui recordat com una simple anècdota; possiblement el primer robatori en Internet
a Espanya;—).

Manel Sanromà confessa: «No hem sabut mai qui va ser, però nosaltres
ho vam denunciar a la policia. Ens havien robat els servidors, els ordinadors i
els mòdems, i ens havien trencat alguns cables… Quan vam arribar i ho vam
veure, ens vam quedar enfonsats. Van entrar per la porta, així que a partir
d’aquell moment vam posar alarma, que no en teníem, i vam contractar una
assegurança. El servei es va poder restablir en poc temps perquè el Antoni
Guillén ens va facilitar mòdems i al Departament d’Enginyeria Informàtica
i Matemàtiques de la URV ens van deixar un PC en el qual hi vam muntar
el servidor».
Així ho corrobora el missatge que Manel Sanromà adreçava a la comunitat tinetaire el 24 de juliol de 1996:
X-POP3-Rcpt: jmb@nil
Return-Path: jmgomez
Received: (from jmgomez@localhost) by nil.fut.es
(8.7.3/8.6.9) id BAA24380; Thu, 25 Jul 1996 01:01:12 +0100
Date: Wed, 24 Jul 1996 19:01:11 -0500 (CDT)
From: Joan Manel Gomez <jmgomez@nil.fut.es>
To: totinet@nil.fut.es
Subject: IMPORTANT!!! Tinet segueix viu.
Message-ID: <Pine.LNX.3.91.960724185744.24337A-100000@nil.fut.es>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII
Benvolguts tinetaires
Hores d’ara ja haureu tingut noticies del robatori que hem sofert a TINET.
A mes del delicte en si, tots els que estem tirant endavant TINET ho hem
considerat com una agressio a tota la comunitat tinetaire que utilitzaba
les eines robades i destrossades per la comunicacio, l’oci, la cultura i la
seva feina diaria.
No cal dir que des del primer moment ens hem posat a treballar per tornar a
la normalitat. Amb l’ajut de material cedit pel Departament d’Enginyeria
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Informatica de la Universitat Rovira i Virgili i el suport del Ajuntament
de Tarragona pensem que ben aviat tornareu a gaudir del servei que TINET us
prestava. De fet en aquests moments TINET ja es accessible des d’Internet i
des d’Infovia. Malhauradament el nombre de modems ha quedat molt limitat
i de moment tenim poques vies directes d’entrada. De tota manera Infovia ens
assegura una entrada bona i fluida per a tots.
Si voleu ajudar-nos (si volem ajudar a la gran comunitat tinetaire) us
demanem que ENVIEU MISSATGES DE SOLIDARITAT A LA ADRECA
robatori@tinet.fut.es
Una llarga llista de missatges sera la millor carta de presentacio de cara
al «mon real» i la demostracio que TINET es quelcom mes que un proveidor
d’acces a Internet: una comunitat virtual que creix i seguira creixent en
benefici de tots els ciutadans de les comarques de Tarragona.
Un cop mes (aquesta vegada per motius obvis) us hem de demanar paciencia i
la confianca de que la gent que treballa per TINET aconsseguira que
l’agressio que hem sofert no sigui mes que una anecdota en la construccio
de la xarxa ciutadana mes important de l’estat.
Ben cordialment
Manuel Sanroma
Gerent de la Fundacio Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona
(i tinetaire incondicional)

Anaya destaca: «El robatori, que es va produir quasi un any desprès
d’entrar en funcionament TINET, va posar a prova a tot l’equip fundador.
De forma voluntària, amb il·lusió i ganes, ens van concentrar a engegar de
nou el projecte, amb nous equips que eren els substituts dels que ens havien
robat i en alguns casos vam haver de configurar sistemes informàtics amb
“cirurgia de precisió” perquè no teníem les còpies de seguretat totalment
actualitzades.»
Aquest lamentable esdeveniment no va frenar el ritme de creixement
de TINET i cada vegada eren més els qui s’apuntaven. «Es va escampar com
la pólvora. Amb tot això —observa Josep Fèlix Ballesteros— va passar com
quan vam recuperar les festes a l’època ja del primer ajuntament democràtic,
el Carnaval, concretament. Són iniciatives que —com diu Pasqual Maragall,
i la figura m’agrada molt—, cristal·litzar un llac costa molt, però quan es fa el
primer cristallet ja veus que es van escampant d’altres i s’envidria el llac amb
molt poc temps. Arribar fins aquí requereix molt esforç, però quan l’encertes,
amb la cristal·lització: crac, crac, crac…, tot el llac es congela. Doncs això és
una mica el mateix, engegues determinats projectes, que intueixes que poden
ser potents, i d’entrada no tens elements per saber si tindran acollida o no,
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però TINET va començar a moure molta gent, gent emocionada, amb molta
il·lusió, gent voluntària, gent que donava idees, que posava el seu ordinador
a la teva disposició… De seguida vaig veure que allò quallava i que s’estava
construint una xarxa ciutadana interessantíssima.»
Aquest ressò no va agradar massa als proveïdors privats d’Internet que
veien en TINET un focus de competència claríssim. Va ser el cas, per exemple, de Readysoft que, com hem assenyalat en un capítol anterior, va iniciar
els seus serveis unes setmanes abans que TINET, des de Reus. Manel Sanromà afirma: «Es va establir amb ells una mica de mala maror perquè, quan
nosaltres estàvem muntant TINET, ells anaven al darrere del Jaume Grau i
del Joan Manel Gómez. També van parlar amb el Lluís Anaya i aquest els va
dir que tots ells ja estaven col·laborant amb nosaltres. A més, al principi va
haver-hi una mica de tibantor perquè, es clar, ells cobraven pel servei, i nosaltres no. Teòricament els xafàvem el negoci. Després ens van donar la raó,
perquè no és facilitant l’accés on es treuen diners.»
Readysof proporcionava accés per unes 3.000 ptes al mes, i poc després,
un altra empresa establerta a Reus, Seric Informàtica oferia una tarifa plana
de 8.000 ptes al trimestre, 15.000 per sis mesos i 24.000 per un any. La
competència va desaparèixer en sorgir Infovia, que va permetre que TINET
s’estengués per les comarques tarragonines i Readysoft lluités per altres mercats fora de l’àmbit de la xarxa tarragonina, com Madrid i Barcelona.
Andreu Veà, professor convidat per Vinton G. Cerf a la Universitat
d’Stanford (Califòrnia) on investiga sobre els pioners d’Internet, autor de la
tesi doctoral Historia, sociedad, tecnología y crecimiento de la Red. Una aproximación divulgativa a la realidad más desconocida de Internet, en la qual cita
TINET com la primera free net espanyola, apunta a tall d’anècdota que quan
va sentir parlar de Manel Sanromà i el que estava fent a Tarragona «el vaig
veure com una competència, perquè jo, el març de 1995, vaig ser cofundador
d’un ISP a Barcelona, ASERTEL, i evidentment cobràvem pels serveis que
donàvem, entre ells l’accés a Internet. Era, conseqüentment, una competència deslleial. Recordo també haver parlat amb els de Readysoft i em deien
“aquests —referint-se als promotors de TINET— ens estan fent la punyeta
de mala manera”, perquè et treien clients i, a més, en aquella època no s’entenia gaire que fos gratuït, ja que era una manera d’obtenir beneficis. Jo havia
arribat a vendre connexions a 25.000 ptes al mes, de connexions per mòdem,
i ho pagaven, perquè era una tecnologia nova i la necessitaven. A nosaltres,
mantenir una línia de 64 Kbs ens costava un milió de pessetes al mes; ales— 97 —

hores TINET era una competència deslleial, el que passa és que el nostre
mercat estava a Barcelona i no ens afectava. A nosaltres ens va perjudicar més
la Fundació Catalana per a la Recerca. Els del sector privat estàvem bastant
preocupats amb aquestes iniciatives. Després, al Manel Sanromà, li he acabat
donat la raó, perquè més tard, coses de la vida, jo vaig llançar tot just l’accés
gratuït de Retevisión el 17 de juny de 1999, Auna actualment. Allí, es clar,
vam fer una free net en pla bèstia.»
Manel Sanromà declara: «Formalment no es va queixar ningú, però corrien rumors i després m’he assabentat per diverses vies, que hi van haver serioses converses per fer alguna cosa contra nosaltres. Segur que ser de Tarragona
ens va beneficiar en aquest aspecte: essent “de comarques” ens van perdonar
la vida. La veritat és que els qui pensaven d’aquesta manera (TINET com a
competència) eren clarament uns miops i uns acabats d’arribats al món d’Internet. Si no hi havia massa crítica d’usuaris, la Xarxa no servia com a negoci,
i a base de connexions a 25.000 ptes al mes no s’hagués anat gaire lluny.»
Andreu Veà, recuperant l’actitud de Retevisión, insisteix: «Nosaltres
com a operador podíem donar accés gratuït i teníem uns ingressos d’interconnexió, i quan dic gratuït, vull dir com a accés a Internet. Però això,
un ISP no ho podia fer, perquè només tenia els ingressos de les quotes dels
clients. Per tant, aquella decisió va canviar el mercat. I després, just un any
més tard, vam llençar la tarifa plana, l’1 de juliol de 2000. En els dos casos,
Retevisión es va avançar. Telefònica només va tardar nou dies a reaccionar,
però nosaltres vam ser els primers i en quatre dies vam agafar 20.000 clients
de pagament de tarifes planes, amb unes 200.000 trucades al dia.»
I afegeix encara: «Per aquest motiu, en un primer moment, si tu poses
diners de la teva butxaca i una altra persona amb diners públics ho dóna de
franc… és una competència deslleial clarament. Al principi van començar
donant connexions a Internet, però després van donar full acces. Aleshores, el
sector estava bastant en contra. Els robatoris dels ordinadors de TINET no
eren casualitat. A ningú del sector li va estranyar i es comentava “això deu ser
algun ISP que s’ha cansat de l’assumpte”. El robatori és molt reprovable, però
serveix per il·lustrar en quin ambient ens movíem.»
Sobre aquest punt Manel Sanromà revela: «En privat vam considerar
que algú de la competència estigués al darrere del robatori, però ens vam
negar a creure que uns brètols com els que ens van robar fossin empresaris…
A més, hi ha un detall indicatiu de què no sabien massa el que robaven: van
deixar els routers, que eren el material més car i més important i que ens
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va permetre tornar a estar en funcionament en menys de dos dies. Es va fer
denúncia a la policia i mai més vam tornar a saber res (com sempre).» Els
routers són els aparells que permeten enviar els paquets d’informació i trien
el millor camí per assegurar que arribin al seu destí, és a dir, que van enllaçant
les diferents xarxes.
Respecte a la competència deslleial, Manel Sanromà encara hi matisa:
«Hi ha un exemple claríssim que aleshores alguns no volien veure, el de la
biblioteca pública i la llibreria. Normalment, les bones llibreries es volen posar a prop de les biblioteques públiques, que és on hi ha amants dels llibres.»
Per la seva part, Andreu Veà ha reconegut: «En el fons, el que van fer amb
TINET va ser avançar-se quatre anys en el temps, ja que a finals de la dècada
dels noranta Internet acabarà sent com l’aigua, un bé imprescindible.»
Mentrestant, les aplicacions de TINET van creixent i, fins i tot, el 16
d’agost de 1996 va ser l’encarregada de fer la Crònica de Sant Magí, el pregó
de la festa petita de Tarragona. En realitat, el va fer un ordinador, un Power
Mac, que amb veu metàl·lica de sintetitzador llegia un discurs en català que
havia preparat Manel Sanromà. El text de la conferència el va complementar
el periodista Pitu Tarrassa, que emulant al seu pare, Josep Maria, amb el
popular personatge radiofònic Maginet, hi va posar la veu, en aquest cas de
TINET. Tot just el pregó repassava les fets més significatius de la ciutat en el
darrer any i va tenir un record per l’esmentat Josep Maria Tarrassa, que havia
mort feia uns mesos.
A l’octubre d’aquell any, el dia 5, al Teatre Metropol de Tarragona,
TINET celebrava el seu primer aniversari, apadrinada per qui era llavors
l’ambaixador d’Espanya a Dinamarca, José Luis Pardos, destacat humanista i
molt conegut durant la guerra del Halibut (conflicte d’Espanya amb Canada
per la pesca en aigües internacionals) quan, per contrarestar la propaganda
oficial canadenca, va crear el web Sí, Spain (www.sispain.org), que ha esdevingut el més consultat arreu del món sobre temes espanyols i que al setembre del 2005 ja havia comptabilitzat més de 50 milions de visites des que
va començar a funcionar el 1994. També va ser-hi present el professor Jordi
Adell, impulsor d’una altra web molt popular, el buscador Donde? (donde.
uji.es), al qual m’he referit abans.
La xarxa ciutadana tarragonina ja era utilitzada diàriament per unes
2.000 persones. Centenars d’elles van assistir als actes organitzats per commemorar els primers dotze mesos de vida. Pardos va pronunciar una xerrada
sobre l’impacte de les free nets i Jordi Adell sobre Internet a Espanya, mentre
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Acudit que el dibuixant i ninotaire Andreu Faro va publicar sobre el primer aniversari de
TINET al rotatiu Nou Diari el 5 d’octubre de 1996. Faro

Manel Sanromà valorava aquesta experiència que qualificava de fantàstica i
única, alhora que anunciava l’interès de la Fundació Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona per implicar en el projecte més entitats i empreses el
següent any.
José Luis Pardos, entusiasta de TINET, ens comenta el perquè d’aquesta
actitud: «Per mi és molt especial perquè, quan el conflicte pesquer amb el
Canadà, el ministeri de Pesca d’aquest país va utilitzar l’HTML per primer
cop per penjar a la Xarxa unes fotos falses. A les imatges es veien uns peixos
amb el cap i la cua tallada i utilitzaven aquests documents per dir que els
pescadors espanyols capturaven peixos molt petitons. Quan ho vaig veure
vaig telefonar immediatament al meu equip de la Universitat de Carleton,
Canadà, i els vaig demanar que reconvertissin tot el programa que nosaltres
teníem a l’Area Local Network de la ciudad de Ottawa (una xarxa local) en
blanc i negre, a HTML; ja que quan la vam elaborar aquest llenguatge no havia arribat encara a Canadà. Aquesta reconversió va ser visible el 15 de juny
de 1995, data en què va començar a funcionar la web Sí, Spain, per tenir
un lloc, on ha més de donar a conèixer tot allò referent a la cultura i altres
aspectes d’Espanya, pogués contrarestar la informació que donava el govern
canadenc sobre l’afer del fletán, que es com es va batejar aquell conflicte.»
Pardos assenyala amb simpatia:
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Per aquells dies, un noi de Reus que era el meu assessor cultural, Ricardo Mor,
em va venir a veure i amb un paper a la mà, que portava quasi ocult, em diu: “Mira,
mira, al costat de Reus, a Tarragona, estan posant en marxa TINET, que vol donar
accés a Internet a tota la ciutat”. Així que mentre jo reconvertia tot el meu LAN
(xarxa d’ordinadors que travessa una àrea relativament petita) a llenguatge HTML,
s’iniciava TINET, que va despertar la meva curiositat.
Pocs mesos després, a Montreal, que acollia l’assemblea anual de la Internet
Society, on vaig presentar el Sí, Spain, davant de 4.000 tècnics, vaig conèixer a la
professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Mercè Gisbert, que em va
convidar a venir als Cursos d’Estiu de les Terres de l’Ebre. Hi vaig anar i va ser el
meu primer contacte amb Tarragona, on vaig tenir accés de primera mà el projecte
TINET. A mi, em va interessar molt perquè en aquells moments érem un nucli molt
restringit de persones els qui teníem una veritable motivació per la Xarxa i molt poca
gent sabíem com funcionava. Conseqüentment, que en aquest context un petit grup
de persones liderades per Manel Sanromà treballessin per oferir gratis Internet a la
ciutat era un esdeveniment molt insòlit.

Aquell Nadal, Internet ja oferia les mateixes possibilitats que el món real
a l’hora de comprar regals i la Xarxa s’havia convertit en un gran aparador per
contractar viatges o enviar felicitacions.
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l 27 de maig de 1997 eren detinguts els responsables de la pàgina web
El Jamón y el Vino que, d’una manera alternativa, difonia pornografia i
programes pirates. La detenció dels seus responsables, per part de la Guàrdia
Civil, encén el debat ciutadà sobre Internet (Veà, 2002). Per la seva part,
Robert Kahn i Vinton G. Cerf rebien de mans de qui era president dels
Estats Units, Bill Clinton, la medalla nacional de Tecnologia, per l’elaboració
conjunta del protocol TCP/IP, al qual ja m’he referit anteriorment.
A Barcelona tenia lloc el primer saló dedicat a la Xarxa, Expointernet
97, i els usuaris d’aquesta nova tecnologia van tenir imatges de la boda reial
entre Cristina de Borbón i Iñaki Urdangarin, amb un desfasament de només
tres segons respecte a la senyal que per a tot el món emetia Televisió Espanyola. Mentrestant, la docència virtual comença a revolucionar les universitats,
amb una oferta cada vegada més gran, i la Generalitat de Catalunya estrena
el seu primer servei de conversa per Internet amb un xat amb el conseller
Pere Macias, coincidint amb el Dia Internacional del Medi Ambient (Cortés,
2000).
A Catalunya, les xarxes ciutadanes segueixen emergint i a través d’elles
cada cop són més els municipis que publiquen les seves webs i impulsen
iniciatives diverses amb els centres d’ensenyament per apropar Internet a la
població. A les comarques tarragonines, la Xarxa comença a fer-se present
a la majoria d’àmbits, i entra, per exemple, al negoci del menjar ràpid, cas
de Flacs Burger, que munta una botiga virtual d’hamburgueses a Tarragona,
un servei pioner en aquest sector que va comptar amb la col·laboració de
l’empresa Essi Projects i Caixa Tarragona. Pobles i ciutats d’aquesta demarcació faran servir Internet per expressar les seves reivindicacions, com la lluita
efectuada en contra de la presència de centrals eòliques a les zones d’interès
naturals, i més tard, l’oposició al transvasament d’aigües de l’Ebre al llevant
i sud d’Espanya.
Molts d’aquests correus de protesta viatjaven per TINET i es penjaven
notícies sobre aquestes mobilitzacions en algunes de les pàgines que hosteja— 105 —

va, en un any en què la xarxa ciutadana de les comarques tarragonines inicia
la seva consolidació sense retorn, amb noves vivències de tipus molt diferent,
com la detenció per primer cop a Espanya de dos hackers (pirates informàtics) que actuaven des de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; la convocatòria de la primera edició del Premi TINET, de narrativa curta concebut
per a internautes; la presentació de Fòrum TINET durant la celebració del
segon aniversari d’aquesta xarxa; i la retirada de les seves respectives subvencions al servidor tarragoní per part de La Caixa i de l’Autoritat Portuària de
la ciutat pel pròxim any.
Tot esdevé mentre els promotors de TINET continuen oferint cursos
sobre com navegar per la Xarxa. Joan Manel Gómez, que era un dels qui els
impartia, assenyala: «N’hi havia alguns que donaven una visió general sobre
aquesta nova tecnologia i d’altres eren més professionals, segons el tipus de
públic a què anaven adreçats. A la URV, el Jaume Grau i el Lluís Anaya en
van oferir uns quants. També en vam organitzar per a la policia nacional. El
professor Robert Rallo n’era el coordinador i ens contractava. Des de TINET
directament se’n van fer molts a la seu de la Fundació, al carrer d’Armanyà.
Es donava a conèixer què és Internet, com fer una pàgina web personal, què
és l’FTP, el xat, el correu electrònic… I estaven oberts al públic en general.»
L’Institut Vidal i Barraquer igualment va participar en la realització d’algunes
classes que es van desenvolupar en les seves pròpies instal·lacions.
En paral·lel i en la línia de socialitzar Internet, els impulsors de TINET
efectuen nombroses presentacions. Manel Sanromà i Antoni Guillén van ser
els principals activistes. Aquest últim recorda: «Vam donar moltes xerrades
divulgatives i demostracions de com navegar per Internet. Ho fèiem nosaltres dos acompanyats per un mòdem, un ordinador i un petit projector, a
diferents indrets de Tarragona.» Sanromà hi afegeix: «Els projectors, aleshores, no estaven tan estesos ni eren tan barats com ara, els pocs que hi havia
valien més de mig milió de pessetes. Els primers “bolos” vam fer-los amb un
de molt voluminós que ens deixava la URV i que costava més d’un milió de
pessetes, però després el Antoni Guillén en va comprar un de portàtil, que
era més fàcil de traslladar. El que no teníem eren ordinadors portàtils com
els d’ara (els que hi havia no eren tan potents) i les primeres xerrades les vam
donar amb un Apple amb una carcassa i un monitor molt pesats. També ens
vam proveir, per si de cas, d’un cable llarguíssim de telèfon (d’uns 100 m)
perquè mai sabies on estaria la connexió telefònica allà on anaves, i d’una
pantalleta.»
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Programa del Curs d’Introducció a Internet que impartia la Fundació d’Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona des de l’any 1996 i que va continuar encara en anys posteriors
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De la part tècnica en tenia cura en Antoni Guillén: «Sí, jo sempre deia
que era el pianista del Manel i portava al cotxe tot el que podíem necessitar.
El projector portàtil era tan aparatós que la gent al·lucinava. Quan ho teníem
tot a punt, ell començava la xerrada i advertia: “doncs ara visitarem…” I jo hi
posava l’adreça perquè sortís la pàgina web corresponent.»
Quant a les webs que ensenyaven, Sanromà relata: «Les que més utilitzàvem eren algunes com la Christus Rex et Redemptor Mundi (www.christusrex.org), que és una pàgina molt completa i molt activa. També les del FBI,
la NASA, les d’universitats americanes i el buscador Dónde?, que va ser el
primer que va existir a Espanya. Anàvem allà on ens ho demanàven: col·legis,
associacions d’empresaris, entitats culturals… i ens van acollir a Valls, Salou,
Cambrils, Santa Coloma de Queralt, Reus, Tortosa, etc.»
Sobre l’ambient i la rebuda que tenien per part del públic assistent a
aquestes xerrades, Manel Sanromà declara: «Sempre era d’expectació i de
entusiasme, excepte en els cercles d’empresaris on hi havia escepticisme, tret
d’algunes honroses excepcions». Antoni Guillén puntualitza: «La gent no
tenia idea de res, però l’evangelització —somriu— ja té això. No pretens que
es comprengui ràpid allò que a tu mateix t’ha costat mesos o anys d’entendre-ho, el que intentes és posar-li un punt de curiositat. Internet no és una
tecnologia complicada, però era desconeguda i lògicament ens formulaven
preguntes molt simples, per exemple, sobre com viatjava la informació i on
estava realment, quin era l’ordinador que ho contenia tot, etc.»
Són iniciatives que a vegades es veuen compensades amb premis com
el que TINET va rebre per part de Dow Chemical, en concret pel projecte
de connexió a Internet desenvolupat a la Biblioteca Pública de Tarragona,
iniciat l’any anterior. L’estiu del 1997 TINET estrenava nova pàgina web, i
tenia ja quasi 4.000 usuaris, dels quals 3.281 eren particulars, 427 empreses
i 207 entitats, un creixement que a vegades no queda molt reflectit en els
serveis virtuals que no acaben de posar en marxa ni empreses ni institucions,
qüestions que repassarem ara amb més detall. Començarem pel fet divers.
Després de dos mesos d’investigacions, membres de la Policia Judicial
de la Guàrdia Civil de Tarragona i Madrid, van procedir el 6 de maig del
1997 a la detenció de dos hackers, ambdós alumnes d’Enginyeria Informàtica
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), «per un presumpte delicte de revelació de secrets i un altre de danys en ordinadors de la Universitat
valorats aproximadament en un milió de pessetes, a l’accedir il·legalment
a través d’Internet als ordinadors de la URV de Tarragona, entre d’altres»,
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Així era la portada de TINET l’octubre de 1997, amb nous continguts i serveis

segons consta a la nota de premsa que va emetre l’esmentat cos de seguretat.
Els danys venien determinats perquè les víctimes de les entrades il·legals han
de modificar després els seus sistemes de seguretat i es va calcular què els hi
podia costar. Els detinguts van ser Joffre H. R., de 21 anys d’edat, veí de
Santa Coloma de Gramanet, i Juan Domingo M. G., de 20 anys, resident a
Tarragona.
Per accedir il·legalment als ordinadors de la URV, van utilitzar un programa informàtic nomenat Sniffer, que permet abocar a un fitxer de sortida
totes les paraules de pas dels usuaris dels mateixos, que en aquell moment
estiguessin connectats, entre els quals s’hi trobava la clau d’accés de l’administrador del sistema informàtic de la universitat que gaudeix de més privilegis. Una vegada localitzada aquesta paraula van entrar amb ella, suplantant
la personalitat de l’administrador, a informació reservada de la URV entre la
qual es trobava un llistat amb dades personals i paraules de pas d’ordinador
de més de 2.000 alumnes i professors, i així entrar als seus arxius.
Els estudiants detinguts van reconèixer haver accedit il·legalment a diversos ordinadors d’altres universitats i congressos informàtics des de setem— 109 —

Material incautat per la Guardia Civil als hackers de TINET, el 7 de maig de 1997 Imatge
cedida per la subdelegació del govern espanyol a Tarragona

bre de 1996 fins el febrer de l’any següent a través d’Internet. La policia
va observar com anaven passant d’ordinador a ordinador (domicili particular – congrés INETCA 96 de Barcelona – Universitat Ramon Llull
de Barcelona – Universitat de València – Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona) per no deixar petjades, com a repte intel·lectual. També van
afirmar que havien dut a terme operacions similars amb l’ordinador del
Registre Mercantil de Tarragona.
Les investigacions es van iniciar després que la Universitat Rovira i Virgili presentés denuncia davant la Fiscalia de Tarragona, en detectar accessos
no autoritzats als seus ordinadors. D’aquesta manera es formalitzava el primer cas a Espanya d’experts informàtics que entraven a ordinadors a través
d’Internet, intentant no deixar rastre fins aconseguir el seu objectiu últim i
burlant, per tant, els sistemes de seguretat.
Manel Sanromà narra així els fets: «Un ISP de Las Palmas es va posar
en contacte amb en Joan Manel Gómez per dir-li que un usuari de TINET
intentava entrar en els seus sistemes. En un cas d’aquests, normalment els
ISP d’aleshores expulsaven al hacker i no deien res més, ja que podia suposar
un desprestigi que algú fes aquestes coses des del seu ordinador. Nosaltres,
però, li vam seguir les passes i vam arribar a la conclusió que l’usuari en
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qüestió actuava des de la URV, més concretament des de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Tècnica. Volíem atrapar-lo i, com a mínim, que sabés
que l’havíem descobert, per evitar també que si nosaltres el fèiem fora i prou,
continués en un altre lloc fent de les seves.»
David Mardones, director tècnic d’Essi Projects, empresa com hem vist
col·laboradora de TINET en aquella època, detalla el procés a seguir per
detectar interferències d’aquest tipus: «Els administradors dels servidors, les
persones que tècnicament tenen cura que tot funcioni en els sistemes, han
d’estar regularment al corrent del que està succeint als mateixos. Perquè això
sigui possible, els sistemes proporcionen eines i informació relativa als diferents accessos que ha rebut la màquina, quins usuaris estan actius en aquest
moment, quins fitxers han estat modificats, quina activitat de xarxa hi ha i
molts altres aspectes que es poden sol·licitar. Analitzant tota aquesta informació, contrastant-la i utilitzant eines específiques per verificar la integritat
de certes parts del sistema, es pot determinar si hi ha accessos no autoritzats,
si s’han modificat fitxers que no haurien d’haver estat accedits, o altres tipus
d’activitats no autoritzades. Actualment, existeixen eines que efectuen tots
aquests processos de forma automatitzada, i alerten als administradors quan
detecten activitat anòmala.» Manel Sanromà prossegueix:
Com que jo aleshores tenia el doble barret de responsable de TINET i de director del Departament d’Enginyeria Informàtica de la URV, vaig donar ordres al
Jaume Grau, que era el tècnic d’aquest departament, que fes el seguiment, ajudat
pel professor Robert Rallo. Així ens vam poder assegurar de qui era “físicament” el
hacker. Va resultar ser un alumne d’informàtica. Paral·lelament, com que vam veure
que hi havien atacs des dels servidors de la URV i des de TINET a empreses externes
vaig parlar amb el rector, Joan Martí, i li vaig plantejar donar part a la fiscalia perquè
investigues. Va ser aleshores que vam anar a parlar amb el fiscal Xavier Jou, el qual
va posar a investigar a la policia judicial, que resultava ser la Guàrdia Civil. Com que
els d’aquí no s’aclarien gaire, van cridar a la Unitat Operativa de Madrid, i aquests
si que van resultar força competents i són els qui després d’acumular proves van
procedir a la detenció.
Nosaltres (uns quants professors) primer vam atemorir acadèmicament (advertències de suspens, expulsió, etc.) al hacker que va cantar i que va assegurar-nos
que no era ell, sinó un amic seu. Dels dos alumnes, cap era res de l’altre món com
a estudiants, però sempre vaig pensar que el segon era “complicadillo”, mentre que
el primer semblava que era més “pardillo”, encara que hi ha qui encara diu que
era el veritable cervell. El fet és que el primer no va tornar a actuar —que sapi-
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guem!— mentre que el segon, Joffre, va tornar a tenir problemes “informàtics” amb
una empresa de Reus. Actualment, els he perdut la pista. Aquest va ser el primer cas
de hackers —a Espanya— que la policia va investigar a fons, malgrat que van quedar
coses per aclarir. En tot cas, els qui aleshores semblaven menys preparats eren els
jutges: recordo una jutgessa a la qual vaig anar a explicar el cas que em mirava com
si fos un extraterrestre. Suposo que ara això ha canviat…

Finalment, el judici contra els dos hackers, el primer realitzat a l’Estat
espanyol per un fet d’aquestes característiques, es va celebrar al jutjat del
penal de Tarragona el 9 maig del 2000. Sanromà apunta: «Vaig declarar com
a testimoni i vaig explicar la veritat, que no havien arribat a fer cap mal, que
nosaltres sabéssim, i que, per tant, es podia considerar una simple bretolada.
Però insisteixo en què sempre em va quedar la recança de saber què havien
arribat a realitzar exactament.»
La sentència va absoldre els dos alumnes en considerar que no van envair la intimitat de tercers i que la seva única motivació va ser un repte personal.
El cas, quan es va produir, va quedar entre les deu notícies més valorades
d’un rànquing efectuat pel diari El Mundo i en un entrevista al director del
ESCERT (Equip de Seguretat per a la Coordinació d’Emergències en Xarxes
Telemàtiques), Manel Medina, publicat al CiberPais, el 14 de juliol de 2005,
s’assenyalava aquest succés com un dels tres principals incidents relacionats
amb la seguretat informàtica dels últims deu anys, juntament amb els cucs I
love you, que va infectar ordinadors d’arreu del món a través del correu electrònic, i el SQL Slamer, que en només un cap de setmana va arribar a més de
200.000 servidors.
A la tardor, els Premis Literaris Ciutat de Tarragona ampliaven el seu
ventall amb la creació del I Premi de Narrativa Curta per Internet TINET.
Un cop més, el promotor va ser Manel Sanromà: «M’ho vaig inventar perquè
aleshores la Fundació Universitària gestionava els premis literaris, igual que
TINET, i vaig pensar que era una contribució original. Ara n’hi ha nombrosos, però en aquella època va ser una iniciativa molt innovadora». Actualment
aquests guardons depenen directament de l’Ajuntament de Tarragona.
El 2005 es va celebrar la novena edició del Premi TINET que, com
sempre, està destinada a aquelles narracions de tema lliure escrites en llengua catalana que siguin trameses per mitjà d’Internet. El treball que opta
al premi s’adjunta com un fitxer Miscrosoft Word. Els originals són rebuts
per una persona que no és membre del jurat i que garanteix l’anonimat dels
autors. Només s’admet un màxim de dos treballs per autor. A la recepció de
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l’original s’envia una certificació de rebuda per correu electrònic. La dotació
és de 1.000 euros (com a avenç de drets d’autor) i una figura de la Musa de
Tarragona. Anteriorment, al 2002, la dotació era de 100.000 ptes i, durant
els anys 2002-2004, va ser de 700 euros, arribant als 1.000 euros en la darrere edició.
A més, Cossetània Edicions edita des de la primera edició l’obra guardonada en un llibre que també inclou altres obres presentades al premi,
prèviament seleccionades pel jurat. D’altra banda, OASI, organisme públic
que actualment gestiona TINET, penja aquest mateix recull al web de la
TINETbiblioteca, en format digital.
Jordi Ferré, gerent de Cossetània Edicions, comenta com van implicarse en el guardó: «Nosaltres vam entrar en contacte amb l’organització dels
premis perquè hi havia el Premi Ramon Comas i Maduell de Poesia que no
es publicava; vam arribar a un acord i el novembre del 1997 trèiem l’obra
guanyadora el 1996. Llavors, en sortir per primera vegada el TINET, amb
una bona participació, els hi vam proposar l’edició. Ho van acceptar i n’estem satisfets perquè aquest és un premi que interessa als escriptors, prova
d’això és que té molta concurrència. A més, moltes vegades s’hi presenten
autors que comencen i d’alguna manera serveix, doncs, per fer pedrera.»
Pel que fa a la selecció de les obres, el jurat a més d’escollir el guanyador
tria també els textos que es publicaran, «així que podríem dir que al recull hi
ha el guanyador i els finalistes», manifesta Jordi Ferré. Sobre la relació obra
digital/obra en paper, aquest editor afirma: «Internet és un canal més per
transmetre coneixements. De totes maneres, la lectura per pantalla no és tan
agradable com la lectura en paper, la tradicional, i això fa que el llibre electrònic no el substitueixi. A més, estem molt acostumats a llegir-lo imprès i a
tenir el llibre també com un objecte, cosa que no treu que es puguin publicar
obres per Internet i que aquesta possibilitat complementi el paper. Per altra
part, el llibre electrònic s’ha demostrat que funciona en certes temàtiques, per
exemple, en matèries tècniques, ja que per qüestions de mercat sovint no es
podrien editar; en canvi, per Internet es poden vendre fins i tot per capítols,
cosa que alguna universitat ja fa.» En la mateixa línia s’expressa Manel Sanromà: «Considero que una cosa no treu l’altra. Internet sempre ha estat un
aliat dels llibres. Avui en dia Google n’està digitalitzant milions i això obrirà
noves perspectives, també per a la comercialització dels llibres en paper.»
A les nou primeres convocatòries s’hi ha presentat un total de 1.393
obres, principalment d’arreu dels Països Catalans, però també han arribat
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creacions procedents de l’estranger, principalment del Canadà, Alemanya i
Itàlia. Els guanyadors han estat:
1997. Manuel Rivera Moral. L’estiu d’Ulisses. Ulisses, publicista i internauta, escriu a
Penèlope, arqueòloga
Accèssits per a Àngel-Octavi Brunet Las i Magda Juncosa Romeu. El far de
l’ombra perpètua i La mutació d’un intel·lectual
1998. Antonio Magaña Nieto. L’angoixa del retratista
1999. Sergi Escolano Pérez. Biografia
Accèssit per a Pilar Foix Latrilla. Identitat
2000. Xavier Virgili Abelló. Vittorio
2001. David Yeste Muñoz. El flegmó
2002. Josep Camós Guijosa. El talent de les amebes
2003. Joan Martí Linares. Quin remei!
2004. Enric Alfonso Xaruba. Petons amb llengua
2005. Lluís Olivan Sibat. Dos germans asimètrics

El novembre de 1997 es lliuraven els Premis Literaris Ciutat de
Tarragona, fent públic, entre d’altres, el guanyador de la primera edició del
Premi de Narrativa Curta TINET. Era el mateix mes en què més de 300 internautes celebraven el segon aniversari d’aquesta xarxa ciutadana, que ja teia
6.000 usuaris, dels quals 300 eren entitats, 400 empreses, i la resta particulars. La jornada va transcórrer el dia 8 i va incloure un curs bàsic de navegació
per Internet, una videoconferència sobre les xarxes ciutadanes i la presentació
del Fòrum TINET, uns ens que havien propiciat un petit nucli de tinetaires
com el mateix Manel Sanromà, Joan Batet i Lluís Argilaguet. Aquest últim
ens dóna els següents detalls:
La creació va ser, com no, idea del Manel, de manera que, en un moment
d’indecisions polítiques, hi hagués quelcom «social» de recolzament darrera de TINET. Segons per quines iniciatives, era molt més fàcil actuar com a Fòrum TINET
(fundació autònoma) que no pas com a TINET, que estava subjecte a normes administratives de l’Ajuntament de Tarragona dins de la Fundació Estudis Universitaris
d’aquesta ciutat. Com a Fòrum TINET mai vam gestionar directament la xarxa
ciutadana, ni falta li feia, perquè TINET sempre ha funcionat com un rellotge,
però, en canvi, vàrem aconseguir una suculenta aportació de l’Autoritat Portuària de
Tarragona que va permetre operar i comprar maquinària durant una temporada.
En tot cas, Fòrum TINET mai va ser una peça destacada dins l’escenari, però
va ser bo que la tinguéssim a la recàmara en el moment en què va flaquejar el suport
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Acta de constitució de Fòrum TINET el 24 de maig de 1997
guilaget
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Pàgina web de Fòrum TINET

dels poders polítics a aquesta xarxa. Si ells haguéssim abandonat el projecte, nosaltres
haguéssim capturat TINET, per tal que no es perdés.

Val a dir que TINET ha acabat en mans de la Diputació de Tarragona,
per motius que exposaré en un pròxim capítol, però al desembre del 1997,
en un moment de plena efervescència i èxit ciutadà, dos dels seus patrocinadors que un any abans havien signat un macroconveni de col·laboració,
l’Autoritat Portuària de Tarragona i La Caixa, anunciaven que no mantindrien el suport econòmic per a aquell mateix exercici. En aquells moments,
TINET es mantenia per l’aportació d’aquestes dues institucions, més la de la
Diputació i la de l’Ajuntament, que donaven uns quatre milions de pessetes
cadascuna, i de les quotes dels tinetaires, que seguien pagant 500 ptes al mes.
Pel 1997 no s’havia materialitzat cap conveni, però la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona entenia que l’ajuda continuava; no va ser així
quan finalitzava l’any i havien de cobrar. Manel Sanromà exposava la situació
en un correu electrònic que va enviar a la llista «Parlem» el 17 de desembre,
en el qual instava als tinetaires a enviar emails a qui era president de la Diputació de Tarragona, Josep Mariné, i a l’alcalde de la ciutat, Joan Miquel
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Nadal, perquè almenys aquests mantinguessin les seves aportacions, ja que
l’Autoritat Portuària, encapçalada per Lluís Badia, i La Caixa, amb Robert
Leporace com a delegat a Tarragona, hi havien renunciat. La crida de Sanromà va ser seguida per unes desenes d’usuaris. Paral·lelament, també es va
publicar alguna carta al director, com la de Rosa Casas al Diari de Tarragona
el 29 de desembre, en la qual expressava la inquietud i preocupació de la
«comunitat tinetaire» pel futur de TINET.
Amb aquesta incertesa, la xarxa ciutadana de Tarragona encarava l’any
1998, en un període en què, per exemple, a França es van vendre més ordinadors que televisors; el ple del Senat espanyol aprovava la creació d’una comissió d’estudi sobre Internet; sortia el primer número del suplement de noves
tecnologies d’El País, anomenat Ciberp@is; Euskatel donava accés gratuït a
Internet a tots els qui contractaven els serveis telefònics bàsics, avançant-se
així un any a la resta d’operadors; la web de la Direcció General de Trànsit de
l’Estat espanyol rebia el 31 de juliol 40.592 visites, un rècord que va assolir
coincidint amb l’operació sortida de les vacances estiuenques; els internautes
es van declarar en vaga contra Telefònica per reclamar la tarifa plana, protesta
a la qual s’hi van afegir els tinetaires, com anotarem en línies posteriors; es
funda l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),
entitat que s’encarrega d’assignar identificadors per a Internet en els camps
dels noms del domini, números de direccions IP, paràmetres del protocol i
números de port; arriba a Espanya Yahoo!, que aquí es diu Yahoo.es; AOL
compra Nestcape per 4.210 milions de dòlars; es concedeixen llicències de
servei telefònic, en diferents modalitats, a Comunitel Global, Esprit Telecom
Espanya, Airtel Móvil, BT Telecomunicaciones, Colt Telecom Espanya, Interterminal i Jazz Telecom; es materialitza l’alliberació total del mercat espanyol de telefonia, país que suma 709 ISP registrats, 12.687 dominis d’Internet i 2.400.000 internautes (Veà, 2002).
A Catalunya, el 1998 Barcelona va acollir la Cimera Telemàtica, per
debatre sobre les aplicacions de les xarxes per serveis d’interès públics; l’emblemàtica Guia del Ocio de BCN i la seva àrea metropolitana arribava a Internet; al març, Santa Tecla, patrona de Tarragona, ho esdevenia també dels
internautes que s’encomanaven a ella perquè acabessin tots els problemes que
tenien amb la Xarxa (lentitud, ordinadors rebels, ratolins autistes…), la Universitat Politècnica de Catalunya crea una «llibreria virtual» per substituir la
fotocòpia; té lloc el Primer Congrés Internacional de la Publicació Electrònica, organitzat pel Grup de Periodistes Digitals i el Col·legi de Periodistes de
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Carta de la tinataire Rosa Casas, queixant-se per la retirada de subvencions a TINET per part
d’algunes espònsors, publicada al Diari de Tarragona Arxiu personal Rosa Casas

Catalunya, amb l’objectiu d’estudiar les relacions entre aquest tipus d’edicions, els individus, les organitzacions, els mitjans de comunicació tradicionals
i altres entitats a través d’Internet.
Tarragona viuria una experiència en l’àmbit de la digitalització, però
literària, posant a la Xarxa una obra cabdal de la literatura catalana, Tirant lo
Blanc, de Joanot Martorell. «La idea d’elaborar una edició digital del Tirant lo
Blanc va néixer de forma natural —assegura Manel Sanromà— quan em vaig
adonar que el corpus d’obres mestres de la literatura universal, i també en
general de llibres i tot tipus d’informació escrita en qualsevol llengua, anava
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creixent espectacularment. Així ens trobàvem amb iniciatives tant importants
com el Projecte Gutemberg (www.gutenberg.net), la BitBlioteca (www.analitica.com/bitblio/bitbilio.htm), el Projecte Cervantes (csdl.tamu.edu/cervantes/)
i molts altres que afavoreixen que es vagi apropant el somni d’una biblioteca
universal accessible a tothom des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Si
Moby Dick o el Quijote estaven a la Xarxa, per què no el Tirant?»
Ben aviat, Manel Sanromà va posar mans a l’obra i va concebre un projecte «especialment dirigit —especifica— a les escoles i centres educatius: el
Projecte Tirant (www.fut.es/bdt/tirant/capitols/Tot_edicio.html), per realitzar
la primera edició digital d’una de les peces claus de la literatura catalana,
amb la idea que a aquesta edició contribuïssin els escolars de les comarques
tarragonines, i que el seu nom quedés lligat per sempre a aquesta iniciativa i
a aquesta obra mestra del nostre patrimoni cultural. El Tirant, en edició de
butxaca, té unes 1.000 pàgines, de manera que amb uns quants centenars
d’escolars voluntaris que introduïssin 2 o 3 pàgines cadascun d’ells, aconseguiríem en poc temps tenir en format electrònic el Tirant. En la edició digital
constaria per cada capítol el nom dels escolars i dels centres que hi han collaborat.» I així va ser que es va posar en contacte amb els col·legis.
Sanromà insisteix: «Vam creure que el Projecte Tirant es podia desenvolupar fàcilment a poca empenta que hi poséssim tots plegats. La gent jove
de les nostres comarques i els nostres centres educatius tindrien el privilegi
de ser els primers (i pensem que la primera edició digital és la bona) en

introduir a la Xarxa una part important del nostre patrimoni lingüístic
i cultural, i en marcar un camí que desprès seguiran altres. Vam rebre la
resposta gairebé immediata i entusiasta de nou centres, per aquest ordre:
IES Politècnic Vidal i Barraquer de Tarragona. Professors F. Xavier Suñé i
Jordi Cuesta Andrea amb 100 alumnes.
IES Camp Clar de Tarragona. Professor Jordi Tiñena amb 18 alumnes.
IES Bonavista de Tarragona. Professor Josep Holgado amb 50 alumnes.
IES del Vendrell. Professor Joan R. Ivern amb 30 alumnes.
Col·legi Sagrat Cor de Tarragona. Professor Jaume Sabater amb 50 alumnes.
Col·legi Pare Manyanet de Reus. Professor Francisco L. Ayuso amb 10 alumnes.
CEIP El Serrallo de Tarragona. Professor Josep M. Sabater amb 10 alumnes.
IES Narcís Oller de Valls. Professor Jaume Bartolí amb 40 alumnes.
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IES Martí l’Humà de Montblanc. Professors Joan L. Llorens i Jordi Vallès
amb 20 alumnes.
Així, doncs, en pocs dies vam tenir uns 300 joves de les nostres comarques posant en format digital les paraules que feia més de 500 anys en Joanot
Martorell havia immortalitzat en paper. En pocs mesos van anar arribant
(sempre per email, tot el treball i la coordinació es va dur a terme per la
Xarxa sense necessitat de reunions presencials) els fitxers que contenien les
aportacions dels diferents alumnes agrupats en els seus centres. El professor
i escriptor Jordi Tiñena (també participant amb el seu centre) ens va cedir
amablement una presentació de l’autor i la seva obra. La Bet Garau, jove
professional de la comunicació, va preparar el disseny del web, ajudada en els
detalls tècnics pel bon amic Joan Manuel Gómez. Prèviament, el professor
de la URV Joan Martí i Castell havia obtingut el permís del professor Martí
de Riquer, per emprar la seva edició del Tirant lo Blanc en el nostre projecte
de digitalització. Va ser, conseqüentment, un treball voluntari de molts, efectuat amb gran professionalitat i utilitzant les noves tecnologies (pràcticament
no hi va haver-hi cap reunió presencial fins el moment de deixar enllestida la
feina): un exemple pràctic de com es pot treballar virtualment en el nou món
de la societat de la informació.»
Jordi Tiñena, professor de l’IES Campclar de Tarragona, ha manifestat
que ell hi va participar perquè «era relacionar dos interessos que jo ja tenia.
D’una banda, posar a l’abast de tothom el Tirant, del qual jo n’havia fet una
versió per a estudiants l’any 1989 (ara va per la trentena edició, amb més de
100.000 exemplars venuts) i l’havia convertit en lectura obligatòria al meu
institut (ara ho és a tots); de l’altra, l’interès per Internet que havia cristallitzat en la meva pàgina web (del qual ja n’he parlat). Així que no em va
costar gens embarcar-m’hi i engrescar els meus alumnes.»
El mateix professor recorda el que calia fer: «Simplement digitalitzar el
text a partir de l’edició original de 1490, amb l’ortografia regularitzada, que
havia publicat Edicions 62 i La Caixa a la col·lecció MOLC, núms. 99-100,
el 1983 (l’edició de Martí de Riquer). En el meu cas, vaig aprofitar que ja treballava la novel·la per demanar voluntaris que piquessin a l’ordinador el text
que ens havien adjudicat. Es va entrar així, sense escànner ni cap altre recurs.
Després vaig ajuntar els diferents fragments dels alumnes i els vaig corregir.
És una cosa que no va fer tothom i el text es va penjar, i continua sent-hi,
amb força errors, a causa potser dels reconeixements deficients dels progra— 121 —

mes OCR o a errors tipogràfics de teclat; probablement dels dos. Poc després
de publicar-lo, vaig posar-me en contacte amb el Manel Sanromà, fent-li
saber que hi havia molts errors i demanant-li la correcció. Va contestar-me
de seguida dient-me que miraria de trobar algú que pagués la correcció, però
que jo sàpiga no s’ha fet mai.»
Efectivament, Manel Sanromà matisa: «El que diu el Jordi Tiñena és
cert. Jo vaig parlar amb el Servei Lingüístic de la URV i el pressupost de
correcció era de més d’un milió de pessetes. Com que el Projecte Tirant
havia estat totalment voluntari i l’única persona de TINET implicada era jo
mateix, com que era molt difícil trobar els diners per a la correcció (i jo no
tenia més temps per a dedicar al projecte) va quedar com va quedar».
La presentació del projecte, en qualsevol cas, va tenir lloc al teatre Metropol de Tarragona, en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de
Tarragona de 1998, que aquell any, per primer cop, es completaven amb la
Setmana Literària, organitzada per l’Ajuntament de Tarragona.
Alhora de valorar l’experiència, Tiñena ho fa «positivament, és clar. Era
una bona iniciativa i va trobar el voluntariat necessari per realitzar-la i el
suport institucional imprescindible per accedir a la Xarxa», en un moment
en què la potencialitat d’Internet era encara força desconeguda. En el mateix
sentit, Josep Fèlix Ballesteros, que era el president de la Fundació Estudis
Universitaris Ciutat de Tarragona, de qui depenia TINET, remarca: «Va ser
una experiència molt bonica, amb alumnes d’instituts d’arreu de la demarcació. Ara és una cosa bastant normaleta, però llavors era força novedosa.
Ens vam proposar fins i tot seleccionar altres obres, que no tinguessin drets
d’autors, per no tenir problemes de copyright». La dificultat va ser la manca
de recursos. Manel Sanromà afirma: «El projecte va funcionar força bé, però
no vam tenir ni infraestructura humana ni temps per continuar amb altres
iniciatives com aquesta.»
Tiñena considera que s’haurien de mantenir propostes d’aquest tipus:
«S’han de continuar fent i tots hi hem d’aportar alguna cosa, però qui en té
la responsabilitat institucional clara és la Generalitat, que hauria de crear un
programa específic per digitalitzar obres de la literatura catalana que ja no
estan sotmeses a drets d’autor; un programa que impulsés i donés suport al
conjunt de persones que de segur que estarien disposades a col·laborar.»
En aquest context, el perfil d’usuari s’amplia, i si bé al principi eren els
aficionats a la informàtica els qui més s’hi van abocar a la Xarxa, ara ja hi ha
jubilats i mestresses de casa que s’hi apunten, encara que hi ha una limita— 122 —
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ció important i és que no tothom té ordinador a casa. Els qui el 1998 ja en
tenien van poder participar activament a la vaga celebrada el 3 de setembre
per demanar que Telefònica baixes les tarifes de connexió a Internet. Promoguda per l’Associació d’Usuaris d’Internet (AUI), la protesta va consistir en
no connectar-se a la Xarxa per propiciar que el Govern promogués la tarifa
plana, és a dir, que es pagués una quantitat fixa al mes independentment del
temps que s’utilitzés. A l’Estat espanyol la resposta va reduir entre un 45 i
54% les connexions d’aquell dia, segons els organitzadors, i d’un 12%, segons Telefònica. A TINET, concretament a la tarda que era quan més es feia
servir, van minvar en un 50%, la qual cosa va ser qualificada d’èxit.
Com conseqüència de la vaga, el Ministeri de Foment va mostrar la
seva disposició a negociar la tarifa plana. Simultàniament, la Conferència
de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va elaborar un document
advertint a l’esmentat ministeri dels efectes molt negatius que podia suposar
la pujada del preu de les connexions telefòniques pel que feia a l’ús d’Internet
en l’activitat acadèmica. A finals d’any s’anunciava que tots els universitaris
de Catalunya tindrien la possibilitat, a partir del gener del 1999, d’accedir a
Internet amb quotes anuals més mòdiques, gràcies a un conveni signat entre
el Comissionat d’Universitats de la Generalitat, la Fundació Catalana per a la
Recerca i el centre de supercomputació CESCA amb Retevisión.
Mentrestant, els elevats preus que pagaven els ciutadans en general, no
van impedir, però, que el 6 d’octubre, prop de mil persones seguissin per Internet el Concurs de Castells biennal que té lloc a Tarragona, amb una gran
afluència de públic i de participació per part de les colles castelleres d’arreu
dels Països Catalans. La web que va transmetre l’esdeveniment va tenir unes
70.000 consultes.
El mes següent l’ambaixador d’Espanya a Dinamarca, membre també
del consell d’administració d’Internet Society, José Luis Pardos, va comparèixer al Senat, en el marc de la comissió especial sobre xarxes informàtiques
(http://www.senado.es/boletines/CS0362.html). En la seva intervenció va referir-se en diverses ocasions a TINET, incidint en la singularitat de ser la
primera xarxa ciutadana i cívica de l’Estat espanyol, gràcies a l’esforç i a l’entusiasme d’un equip de joves. Pardos va assenyalar que TINET en tres anys
d’existència, s’havia convertit en una xarxa eficaç i en un repàs d’iniciatives
d’arreu del món va assenyalar: «Les experiències de dalt a baix tenen el problema de la continuïtat en la comprensió i desenvolupament de la xarxa ciutadana quan existeixen ritmes i variables diferents als pretesos inicialment per
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Samarretes que la tinetaire Rosa Casas (jaka) va promoure sobre TINET l’any 1997 i en la
qual ja s’evidencia també l’existència de Fòrum TINET Arxiu personal Manel Franquet

les autoritats. S’hauria d’arribar a una combinació de moviments populars,
tipus TINET, juntament a un recolzament ampli i flexible de l’administració
i sempre en un marc universitari.»
De fet, TINET va rebre l’interès d’altres localitats per muntar alguna
cosa semblant i alguns van venir a Tarragona a veure com funcionava aquesta
xarxa. Ho confirma Manel Sanromà: «A Vic estaven preparant la nova universitat i proposaven que els donéssim servei a través de l’Ajuntament. Vam
anar a parlar amb representants d’aquests consistori i amb qui després seria
el rector. En principi estaven molt interessats, però al final la col·laboració no
va quallar. En aquella època, tothom quedava molt gratament impressionat,
però quan ho havien d’estructurar al seu lloc, no ho efectuaven. A qui sí vam
estar donant accés molt de temps va ser a VallesNet, la xarxa ciutadana del
Vallès Oriental. Els seus usuaris connectaven amb ella, però en realitat hi
entraven a través de TINET, tot i que nosaltres els hi manteníem el domini
i tenien adreces de VallesNet.» Actualment ja no se’ls proporciona aquest
servei, han assegurat fonts d’OASI: «Quan vam regularitzar la situació dels
housings aplicant els preus públics també als que fins ara estaven gratuïtament, van deixar de ser clients, a primers de 2004». Un housing és un servei
d’allotjament en una màquina propietat de la pròpia empresa client, que es
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Així era la pàgina principal de TINET, a principis del 1999, després del canvi d’imatge que
va efectuar a les acaballes de l’any anterior. El nou logo continua sent obra del dissenyador
Pitu Arxiu Butlletí Municipal de Tarragona

connecta a Internet mitjançant una sortida d’un proveïdor d’Internet. És a
dir, un ordinador del client s’ubica als locals d’un ISP amb la finalitat que
aquests li doni connexió directa a Internet.
El protagonisme de TINET era evident i a nivell internacional va participar en la constitució de l’EACN (Associació Europea de Xarxes Ciutadanes). Alhora tornava a modificar la seva web d’accés per implementar els
seus serveis i celebrava el seu tercer aniversari amb la presència del mateix
José Luis Pardos. L’efemèride també va incloure un curs d’Internet impartit
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Gràfic que mostra l’evolució de TINET des del 1995 fins al 1998 Arxiu Municipal de
Tarragona

per Lluís Anaya i Joan Manel Gómez, un dinar tinetaire, la intervenció de
Pardos i la de Juan Francisco Marchán, de Telefónica, que va parlar sobre la
futura Infovia Plus.
Més enllà dels processos polítics i tècnics, relatats en paràgrafs anteriors,
la xarxa es va fent gran i acaba l’any amb 8.000 usuaris, que comparteixen
un espai virtual que cada cop afavoreix noves experiències humanes. A tall
d’anècdota, fins i tot un tinetaire, Jaume Aragonès i Benaiges, veí de Montroig, tècnic d’obres de la Diputació de Tarragona, amb 34 anys, hi va trobar
parella. «Sovint em connectava al xat Undernet —conta— i allí vaig entrar
en contacte amb una noia que més tard va ser la meva esposa, i de la qual ara
ja fa un any que estic divorciat. Ella era estudiant de Turisme, tenia 32 anys i
vivia a Campeche, al sud-oest de Mèxic, en ple centre de la ruta maia. Com
que m’agrada l’arqueologia, em vaig engrescar a anar-la a veure, quan feia uns
set mesos que xatejàvem. Ens vam enamorar i ens vam casar a Campeche, pel
civil i per l’església, a l’abril del 1998. Després de quatre anys de convivència
ho vam deixar córrer, perquè en el dia a dia no ens enteníem.»
Aquesta història d’amor va tenir una gran repercussió mediàtica per ser
dels primers casaments que propiciava Internet, almenys que se sàpiguen, ja

— 126 —

Consolidació i noves experiències

que Manel Sanromà advertia el 12 de febrer als tertulians de la llista «Parlem», amb ànim d’aclarir alguns comentaris que es feien aquells dies davant
la sorpresa —i alegria— de tothom pel casament tinetaire:
Si les meves notícies no són falses (m’ho han assegurat “ocellets” molt ben informats) Internet-TINET ja ha propiciat més d’una boda (amb divorci previ:-) Salut (i
amor:-) (peles poques)

Fins i tot, el mateix Jaume Aragonès donava les gràcies a la llista pels
bons desitjos que havia rebut, alhora anunciava que RTVE estava entre els
mitjans de comunicació que l’havien entrevistat i que en va fer difusió.
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L’

any 1999 comença pels internautes amb el canvi d’Infovia, en funcionament des del 1996, per Infovia Plus com a plataforma d’accés a
Internet, una substitució que va provocar col·lapses en la connexió. Els tinetaires ho van viure en la seva pròpia pell. Telefònica va eliminar l’únic
número que fins llavors hi havia per accedir a la Xarxa, que era el 055, i en
va implantar 140 de diferents, en funció del territori espanyol des del qual es
trucava. Aquesta acció, que havia de facilitar l’accés i evitar els embussos i la
lentitud en la navegació i descarrega de missatges, perquè utilitzava un major
ample de banda, va tenir una entrada caòtica. L’enrenou va ser tan fort entre
els 8.000 internautes de la província, que la Fundació Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona, que gestionava TINET, va presentar una queixa formal
a Telefònica.
La causa de la protesta va estar determinada perquè els tres nodes de
connexió (una mena de grans mòdems) que la companyia havia instal·lat per
donar servei a tota la demarcació resultaven insuficients, ja que no podien
absorbir totes les trucades que es produïen ni el tràfic de dades que es transmetien. Com a conseqüència, la línia comunicava en saturar-se els nodes
d’Infovia Plus, el correu no es podia baixar amb normalitat perquè anava
excessivament lent i, a més, hi havia sovint errors en la verificació del codi
d’usuari i contrasenya.
Aquesta situació va durar alguns mesos i finalment «va acabar bé, però
ens van fer patir força. El problema —subratlla Manel Sanromà— és que
Telefònica en la seva implantació no tenia en compte especificitats i això
suposava que la gent penses que “TINET comunicava” (quan en realitat el
problema era amb Infovia Plus). Quan vam començar a donar servei d’accés
a Internet, la gent trucava a un mòdem que era nostre i des d’allí entrava a
Internet. Amb Infovia el mòdem era de Telefònica, després anava a TINET i
d’allí a Internet. Si comunicava (Infovia, és a dir, Telefònica) la gent pensava
que era TINET que no li donava accés i no era així: aquesta era la queixa,
perquè Telefònica dimensionava Infovia (el nombre de mòdems a cada cen— 131 —

traleta provincial o local) segons els seus clients, i en aquells moments (ara
ja no) hi havia proporcionalment molts més usuaris d’Internet a Tarragona
que no pas podia deduir Telefònica pel seu cens de clients. La qüestió va ser,
doncs, que Telefònica va tractar Tarragona com un lloc més (per la quantitat
de potencials clients) i va oblidar que en aquesta ciutat els internautes eren
(en termes relatius a la seva població) molts més que en d’altres indrets. TINET sempre ha tingut fama de funcionar força bé i a nosaltres ens preocupava que un problema de Telefònica pogués perjudicar la nostra imatge.»
Per a Manel Sanromà, Infovia Plus «va ser un salt endarrere. Cada província tenia un número diferent, de manera que va haver-hi un temps que
anaves per tot Espanya i segons a quina ciutat estaves havies d’anar canviant
el número de connexió. La veritat és que tècnicament el començament va ser
complicat. Nosaltres vam estar allí amb els primers carruatges i quan encara
no estaven asfaltats els carrers, després els van arreglar i va ser més fàcil.»
Una altra lluita que aquell any van protagonitzar els internautes va tenir
a veure amb la tarifa plana i l’anul·lament de la trucada fallida, organitzantse fins i tot una vaga a nivell europeu, amb un seguiment del 36%, segons
l’Associació d’Usuaris d’Internet (AUI), i d’un 4%, segons Telefònica. La
tarifa plana d’Internet GigaADSL, de Telefónica, va entrar en funcionament
per a Madrid i Barcelona al setembre; destinada a operadores i proveïdors
d’Internet, permetia l’accés il·limitat a partir de 5000 ptes/mes, i a l’octubre,
després de moltes reivindicacions, com hem vist en un capítol anterior, el
Ministeri de Foment, a través d’un nou reglament de qualitat del servei telefònic, prohibeix a Telefònica que cobri les connexions fallides dels internautes. Durant aquells dies, Terra Networks ofereix un servei d’accés amb tarifa
plana a Internet, per 9.300 ptes/mes, amb ADSL (Veà, 2002).
Tot això succeeix en un any en què a l’Estat espanyol alguns proveïdors
d’Internet com Retevisión, Airtel, British Telecom i Jazztel donen connexió gratuïta a la Xarxa a partir del juny, quan TINET ja portava quatre
anys fent-t’ho. En aquesta línia, al setembre, Menta inicia a Barcelona una
campanya de correu electrònic gratuït per a tots els ciutadans, proposada
per un dels membres del capítol català de la Internet Society, Andreu Veà,
autor de la cronologia en què em baso per rememorar molts d’aquests fets.
Aquell mes ja hi havia més de 650 proveïdors d’Internet a l’Estat espanyol
i, al novembre, Retevisión va trencar el monopoli de les trucades d’accés
a la Xarxa, fins ara a mans de Telefònica, llançant el seu servei a través del
prefix 1050.
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És l’època de la bombolla tecnològica. L’últim any de la dècada dels
noranta del segle passat a l’Estat espanyol es van moure entre 8.000 i 10.000
milions de pessetes en comerç electrònic, i només als Estats Units 770.000
milions de dòlars, enfront als 330.000 de la resta del món. El valor total de
les compres d’empreses en el mercat europeu d’Internet van sumar 8,1 milions de pessetes. Va sortit Ya.com, buc insígnia de Jazztel Internet Factory
(posteriorment venut a l’operadora alemanya Deutsche Telekom); Yahoo valia 34.900 milions de dòlars, enfront als cinc milions que costava quatre anys
abans; Retevisión tenia 410.000 clients i Telefònica 700.000, mentre que
la UIT (Unió Internacional de Telecomunciaciones) anunciava que només
entre un 0,75 i un 1,7% dels usuaris d’Internet estan als països pobres. El
portal Terra, nascut de les diverses empreses d’Internet que havia adquirit
Telefònica, sortia a la borsa al novembre, marcant un punt d’inflexió en les
cotitzacions pel seu ràpid creixement, i arribant a estar valorat per sobre
d’institucions com el BBVA. A finals d’any, també, un important proveïdor
multinacional de serveis d’Internet, l’empresa World Online, compra Readysoft, empresa que des de 1995 treballava des de Reus, cosa que ja hem tractat
en pàgines prèvies.
TINET també va ser molt ben cotitzada en aquest mercat de les noves
tecnologies i van haver-hi intents de comprar-la, tot just en un moment en
què l’Ajuntament de Tarragona es replantejava el futur d’aquesta xarxa ciutadana, que ja tenia 10.000 usuaris a finals d’any. Les previsions eren de que
el creixement continués i d’una manera molt més ràpida, amb la qual cosa
l’equip tècnic s’havia d’ampliar moltíssim. La inversió que es necessitava en
diners era molt alta i aquest cost no es volia traslladar a les quotes dels socis,
que pagaven simbòlicament 500 ptes mensuals, i més encara quan no paraven de sortir nous proveïdors que donaven connexió gratuïta.
Mentre es cercava una solució, TINET va tenir ofertes multimilionàries d’operadores privades que la volien adquirir. Tot i que tant l’alcalde de
Tarragona, Joan Miquel Nadal, com Manel Sanromà asseguren que no va
haver-hi cap proposta oficial damunt la taula, ambdós coincideixen a assenyalar que es van mantenir converses informals amb alguns proveïdors i
TINET es va arribar a valorar per 300 milions de pessetes. Sobre aquesta
quantitat Nadal observa: «Cal tenir molt present que en aquell moment tot
era una mica fictici. Estàvem en plena bombolla puntcom». En aquest sentit,
Manel Sanromà remarca: «Tot el que es movia a Internet semblava que tenia
un preu altíssim».
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Per a l’alcalde aquesta situació tenia una explicació: «Des del producte
d’Internet passant pel bancari, la telefonia, fins i tot les botigues de comestibles! Tot allò que era de petites dimensions o individual s’estava quedant
en una situació difícil i aleshores tothom buscava la creació de xarxes, mai
millor dit. I de la mateixa manera que van sortir els Mercadona, llavors Supermercados Catalanes, els Eroskis i no sé quantes coses més, tothom feia
xarxa, xarxa i xarxa. I és comprava i es venia tot una mica en funció d’anar
expandint-se i crear un entramat més gran: creixien els bancs, les companyies
telefòniques, les elèctriques, les franquícies… I es procedia a comprar i vendre com si d’un intercanvi de cromos es tractés.»
En tot cas, Nadal insisteix en què, pel que fa a TINET, «mai hi ha hagut
cap proposta formal, numèricament quantificada». Una de les empreses que es va
aproximar per fer-se amb TINET va ser Datalogic de Reus, però no va prosperar.
Per a l’alcalde, «un Ajuntament no pot anar comprant i venent com si res».
Finalment, gràcies a un acord amb la Diputació de Tarragona, al desembre s’anunciava la integració de TINET el pròxim any, el 2000, en un organisme de la societat de la informació, impulsat des de l’ens intercomarcal,
l’actual OASI, formant equip amb Ceptanet (www.cepta.es), el servidor de
la Confederació Empresarial de Tarragona, URVnet (www.urv.cat), el de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Altanet (www.altanet.org), de les
administracions locals i la Diputació de Tarragona.
Manel Sanromà relata com es va arribar a aquest acord: «Era finals del
1999. El Joan Miquel Nadal em crida i m’afirma que l’Ajuntament ja no pot
destinar més diners a TINET, és a dir, que ja no podien continuar posant-hi
els 20 o 25 milions de pessetes a l’any que calien, com si aquest funcionari
manés en aquestes quantitats. El que succeïa és que no hi havia interès en
continuar mantenint aquesta xarxa. Per sort, el Joan Aregio, que va ser una
persona clau en el naixement de TINET pel seu suport, com hem explicant
abans, en aquells moments és vicepresident a la Diputació de Tarragona i
afortunadament salvem la xarxa a través d’aquesta institució, que signa un
conveni amb la Fundació Estudis Universitaris, perquè si no igual hagués
desaparegut», conveni que al final d’aquesta legislatura és susceptible de ser
prorrogat. Se’ls donava a canvi connexió a Internet gratuït a l’ajuntament.
Aquest traspàs va coincidir amb una reorganització dels serveis informàtics
de la Diputació. Sanromà ha subratllat que el diputat Josep Maria Llobet
va ser qui va portar aquestes negociacions d’una manera molt directa i amb
molt d’interès perquè tot arribés a bon port.
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Joan Miquel Nadal justifica la seva decisió des de diverses perspectives:
«Primera, el boom de la competència començava a ser realment espectacular. Existien opcions diferents de connexió i nosaltres ens quedàvem en un
món reduït de tinetaires de la ciutat. La segona raó concloent és que TINET
tenia unes capacitats de futur molt importants, però que superaven l’àmbit
estrictament municipal i va sorgir l’oportunitat que la Diputació li donés un
caràcter més global i que guanyés la pròpia figura. L’Ajuntament es va donar
compte que el localisme li oprimia; en canvi, el fet de passar a la Diputació
permetia que TINET tingués una altra perspectiva, una altra vida, unes altres possibilitats, no solament de servei, sinó de presència, que nosaltres no
podíem garantir. I en aquesta decisió, insisteixo, la competència ferotge que
hi havia a finals del 99, ens va fer adonar que TINET tenia un límit real.
També el té dins de la Diputació, però és molt més reduït l’àmbit de l’ajuntament que el que li podia donar l’ens intercomarcal. Quan parlo de límit
vull dir que la Diputació podia utilitzar TINET per donar serveis a municipis de tota la província, perquè ja tenia unes eines específiques de connexió
amb tots els pobles i es podia treure més profit. Per contra, l’Ajuntament de
Tarragona, des del punt de vista de servidor, només pot satisfer a la ciutat.
És a dir, en el fons, el que fa l’Ajuntament és assumir que havíem arribat fins
on havíem pogut. El segon pas l’havia de donar una altra institució amb un
abast geogràfic més ampli i amb altres expectatives de treball.»
A banda de tot això, Nadal ha reconegut: «TINET donava molta feina,
no era un instrument senzill, amb un regidor, Santi Pallàs, que s’ocupava
específicament de la Xarxa. Però va arribar un punt en què la nova tecnologia
a l’Ajuntament no sols era TINET, sinó que també calia aplicar Internet als
cobraments i a altres camps de la vida municipal.»
Joan Aregio coincideix amb Nadal en subratllar el caràcter provincial
que havia assolit TINET a les acaballes del 1999, essent, per tant, un projecte
que ultrapassava l’àmbit municipal: «Et trobaves tinetaires a mitja província
i per a l’Ajuntament es començava a convertir en una cosa que sortia del
seu estricte abast. I, és clar, que per al ciutadà sigui gratis un servei, no vol
dir que a l’administració que ho manté no li costi res. Així que es va entrar
en una dinàmica que calia parlar-ne, perquè a més, TINET era imparable
i no vèiem fins on podia arribar l’Ajuntament de Tarragona. Per aquelles
dates vaig entrar a la Diputació i amb el Manel Sanromà vam considerar que
des d’aquesta institució es podria donar un altre tipus de paraigües. L’ens
intercomarcal podia plantejar-s’ho com a xarxa ciutadana, però també tenia
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mecanismes per utilitzar TINET i les noves tecnologies donant serveis a tots
els municipis de la província.»
No és del mateix parer Josep Fèlix Ballesteros, que des del gener de
1996 fins acabar l’estiu del 1999 va ser el president de la Fundació Estudis
Universitaris Ciutat de Tarragona, de qui depenia TINET: «A mi em va saber
greu que l’Ajuntament deixes perdre TINET. Era bo que el projecte fos de la
ciutat, perquè aquesta és la comunitat immediata. És veritat que gràcies a la
Diputació, que ho va rescatar, s’ha mantingut, però no va ser la solució adient. TINET és de les coses que em sento més orgullós en la meva trajectòria
política, que ja comença a ser àmplia, perquè és d’aquells projectes, com les
festes de Sant Magí o Santa Tecla, el Carnaval o un teatre bonic, que dóna
igual qui ho faci. Allò que és important és que forma part de l’imaginari
col·lectiu, superen els mandats polítics i la gent pensa que són seus. Amb
TINET, l’objectiu inicial, que era estendre la cultura telemàtica a la població
de Tarragona, es va complir al cent per cent, o al 400%. Cada dia quan et
passaven les subscripcions et semblava impossible que anéssim augmentant
tant i tan ràpid.»
També molt de pressa s’esdevenien noves experiències en el sí de TINET, com el sistema de votació en línia que es va activar amb motiu de les
eleccions municipals del juny del 1999, una iniciativa que van provar un
centenar de tinetaires, amb uns resultats més pròxims a l’esquerra que als
partits de dreta. El paper rellevant de Tarragona en la història d’Internet
es veu reflectit en el nomenament de Manel Sanromà com a membre de la
Internet Society (ISOC), alhora que TINET aquell any era distingida amb
un Premi de Comunicació que la Diputació de Tarragona va concedir a la
Fundació Estudis Universitaris de la ciutat en l’apartat de «Millor aplicació
de les noves tecnologies en la comunicació local».
Finalment, aquell Nadal els tinetaires van tenir el seu propi número de
loteria, el 57.492, que s’adquiria via Internet gràcies al treball d’un equip de
voluntaris. Una experiència que es repetiria el 2000 amb el número 10.396,
i el 2001 amb el 25.935. Sònia Martínez, que era membre de l’equip de voluntaris que va promoure aquesta iniciativa juntament amb Joshué Martín,
Carles A. Vallvé i Ramon Cerdà, relata com s’organitzaven: «Érem un equip
de quatre persones. Jo bàsicament dissenyava la web entre octubre i novembre, i a finals d’aquest últim mes esmentat començàvem a vendre les participacions. La gent feia la petició de la quantitat que volia comprar-ne, i després
ingressaven els diners a un compte corrent. El Ramon Cerdà em passava els
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ingressos que hi havia cada dia i jo mirava que estigues tot correcte. Si tot estava bé, els hi comunicava al Carles A. Vallvé i al Joshué Martín les butlletes
que havien d’elaborar i a qui les havien d’enviar. Ho vam deixar d’oferir perquè al 2002 ja hi havia altres iniciatives similars i a nosaltres el que ens motivava era ser els pioners. Per cert, l’últim any ens va tocar reintegrament.»
En tot cas, l’experiència s’havia iniciat el mateix any en què els ministres
de telecomunicacions de la Unió Europea aprovaven a Brussel·les la directiva
comunitària que establia les condicions per al reconeixement de la firma
electrònica amb igual valor que la manuscrita, Vilaweb posava en marxa el
primer servei wap de l’Estat espanyol i els promotors dels portals, les noves
vies d’accés massiu a Internet, incrementen el volum dels seus serveis per intentar captar el màxim d’internautes, als quals a través de les respectives webs
ofereixen correu electrònic gratuït, espai per a pàgines personals i altres eines
de comunicació que poden ser personalitzades pels seus usuaris.
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L’

exploració de noves possibilitats en l’ús de la Xarxa no cessa i cada vegada es preparen projectes més ambiciosos, així l’any 2000 es llançava des
de Cabo Cañaveral (Florida) l’Hispasat 1C, el primer pas de l’Estat espanyol
per a l’accés a Internet via satèl·lit. Mentrestant, en terra Menta anuncia que
té ja cablejat en aquest país, fins la porta de l’edifici, uns 273.327 domicilis i
empreses; el grup PRISA treu el portal Inicia; Yahoo, eTrade, Amazon, CNN
Interactive, eBay i Buy.com pateixen atacs de diferents hackers; Microsoft
crea el Windows 2000, el seu nou sistema operatiu per a xarxes; Uno-e, el
primer banc en actuar només per Internet, comença la seva singladura, i entra
en funcionament la Unitat d’Investigació de la Delinqüència en Tecnologies
de la Informació, de la policia espanyola.
Segons l’Estudio General de Medios, a Espanya hi ha 1,65 milions de
persones que es connecten diàriament a Internet; en un moment en què
circulen més de 500 virus actius per la Xarxa, entre ells el I love you, que
paralitza milers d’empreses i institucions de tot el món. Aquella primavera
s’engega una campanya per demanar la tarifa plana a Espanya, consistent en
enviar e-mails a diferents organismes de poder. Retevisión va ser qui va donar
per primer cop aquest servei i a finals d’any també l’oferien Telefònica, Uni2
i BT (Veà, 2002), essent el node de connexió amb tarifa plana de TINET el
901 929 901.
El fenomen de les xarxes ciutadanes a Catalunya està en ebullició i
Tarragona acull la primera trobada que protagonitzen elles mateixes el 10 de
juny, organitzada per les diputacions d’aquesta demarcació i la de Barcelona,
Airtel Mòbil, TINET i BCNet. L’objectiu era analitzar com es podia seguir
garantint l’accés a Internet al màxim de població i què calia fer per pal·liar
les diferències socials provocades per aquesta tecnologia que ha comportat el
que es coneix com a «analfabets digitals». Entre les xarxes que funcionaven
per aquella època hi trobem, juntament amb TINET, Cornellà Net, Mataró
on Line, NouBarrisNet, Sants-Montjüic Xarxa Ciutadana, GràciaNet, Pangea, RavalNet, Grup de Periodistes Digitals i Inter 7.
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D’aquesta trobada va sortir el Manifest de Tarragona. Per a una Internet
dels ciutadans i les ciutadanes, en el qual es definien les xarxes ciutadanes com
«un nou tipus de moviment de la societat civil promogudes per diverses organitzacions, per tal de fomentar l’ús social d’Internet i dels nous mitjans de
comunicació per part del conjunt de la població i en particular pels col·lectius
més amenaçats d’exclusió de la formació i del coneixement per raons tecnològiques, econòmiques i culturals». En el manifest es defenia l’accés i l’ús d’Internet com «un nou dret ciutadà en la societat de la informació, com en la societat
industrial ho han arribat a ser l’educació, la salut o la protecció social».
També se subratllava la consideració d’Internet com molt més que un
negoci, remarcant que més enllà de la importància en la nova economia,
«és una nova infraestructura tecnològica i social clau en el desenvolupament
humà»; s’apostava per refermar el valor de les identitats locals obertes a tot el
món; s’exigia la formació de les persones i es constatava el paper de les xarxes
ciutadanes com a nous espais de col·laboració i de relació humana oberta a
tots els agents locals per assolir tots aquests reptes, actuant des del fet local
per a construir la societat global. Moltes d’aquestes qüestions es debatran
aquell hivern a Barcelona, a la trobada GlobalCN2000, en l’organització
de la qual hi va participar TINET, que també hi va ser present o motiu de
debat en algunes de les posteriors edicions (Buenos Aires 2001, i Montreal
2002). TINET portava cinc anys treballant en la línia dels continguts aplegats al Manifest de Tarragona, la diferència és que des de l’abril del 2000 ho
efectuava integrada a OASI, nascuda per oferir serveis de tecnologies de les
comunicacions als agents socials de tota la demarcació, sota la direcció de
Manel Sanromà.
TINET tenia uns 12.000 usuaris, entre els quals hi havia unes 800 empreses i unes 700 entitats sense ànim de lucre, que podien gaudir d’email,
news, llistes i webs, entre altres, de forma gratuïta. Es deixa doncs de pagar les 500 ptes simbòliques, aprofitant aquest traspàs de l’Ajuntament a
la Diputació de Tarragona, en un moment en què són molts els proveïdors
d’Internet que regalen l’accés. Un altre canvi és el trasllat de local, del carrer
Armanyà al carrer de l’Assalt, núm. 12, la matinada del 29 al 30 de març,
on continua estan a l’actualitat. Durant els mesos posteriors, OASI treballarà
per aconseguir la infraestructura tècnica i humana que asseguri la continuïtat
del servei, presentant-se en societat al desembre.
La xarxa ciutadana de Tarragona continua sent un referent i segueix tenint reconeixements, com el Premi de la Diputació de Barcelona a les Noves
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Vinton G. Cerf, en primer terme al centre de la imatge, durant l’acte d’investidura com a honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona José Luis Sellart – Arxiu URV

Tecnologies, el Premi Innova, dotat amb mig milió de pessetes, que va rebre
en el marc de la dinovena edició dels Premis de Comunicació, atorgats per
l’esmentat ens intercomarcal. El guardó remarcava el caràcter pioner de TINET a l’hora de plantejar l’accés públic a Internet en l’àmbit local.
Al maig, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona investeix doctor honoris causa a Vinton G. Cerf, un dels pares d’Internet com he constatat en un
capítol anterior, que juntament amb Robert Kahn van elaborar el protocol
TCP/IP per possibilitar la transmissió d’informació per la Xarxa de xarxes.
Amb motiu de la seva estada a la ciutat, el dia 22 s’inaugura el carrer de la
Internet, essent la primera població del món que dedica un espai a aquesta
tecnologia. La iniciativa, sorgida dels membres de TINET i del Capítol Català de la Internet Society (ISOC-Cat), preveia al principi demanar un carrer
per a Vinton G. Cerf, com a homenatge ciutadà a la seva figura; posteriorment, es va repensar la proposta pel del nom d’Internet, més genèric, idea
que va ser assumida per la comissió de govern de l’Ajuntament de Tarragona
el 17 d’abril de 2000.
Manel Sanromà ho concreta: «La idea va sorgir d’una conversa amb
en Pere Grau, exregidor de l’esmentat consistori, que és amic meu, mentre
parlàvem d’activitats que es podien oferir quan estigués aquí en Vinton G.
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Vinton G. Cerf, a l’esquerra, amb Manel Sanromà, el dia de la inauguració del carrer de la
Internet a Tarragona José Luis Sellart / Arxiu URV
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Cerf, amb motiu de ser investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. Vam contactar amb l’Ajuntament (amb els regidors Josep Fèlix
Ballesteros i Joan Aregio), ho van veure bé i es va tirar endavant.» Ballesteros
assegura: «Un dels majors mèrits que he vist a la ciutat és haver-li dedicat
un carrer a Internet. N’hi ha molt poques que ho tinguin i jo ho vaig trobar
una autèntica revolució cultural.» Per a Joan Aregio, «això és un luxe per a
Tarragona».
L’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, puntualitza a tall d’anècdota: «Vam decidir ser els primers en posar-li el nom d’Internet a un carrer
i així va ser. Però, és clar, jo els deia que TINET és una cosa no tangible;
llavors vam optar per atorgar-li a un carrer sense vivendes. És el tros de via
que va de Joan Fuster (Vall de l’Arrabassada) i puja fins dalt, cap als carrers
dels Músics, prop de les piscines del Club Natació Tàrraco, a la zona de
Llevant. És un vial molt transitat, però sense cases. Vaig advertir al Vinton
G. Cerf que no s’esverés per aquesta decisió, amb la qual només preteníem
donar una mica més la sensació que Internet és incorpori. I és curiós, perquè
al Pla General de Tarragona es contempla que allí no s’ha de construir mai,
en una banda perquè no hi caben immobles i, a l’altra, perquè és la vorera.
Per tant, tenim un carrer eteri, on ningú mai podrà enviar una carta perquè
no hi viurà gent.»
Aprofitant la iniciativa tarragonina, des d’OASI es va activar la pàgina
web www.carrerinternet.org amb la qual es va engegar una campanya per engrescar a altres municipis a tenir també el carrer de la Internet.
La xarxa arriba més enllà de la ciutat i, per aquest motiu, s’estrena un
nou servei: l’ús per part dels internautes del topònim de la seva localitat.
Conseqüentment, és viable i es pot fer servir indistintament la fórmula codi_
usuari@tinet.org o la de codi_usuari@nom_municipi.tinet.org. Això és vàlid per
als 186 municipis de la demarcació. De tota manera, els subdominis territorials no estan donats d’alta per defecte. Es fa la sol·licitud del subdomini desitjat a www.tinet.org:11080/subdominis/ omplint el formulari, i al cap d’unes
hores de rebre la confirmació de l’activació, està disponible. Actualment, hi
ha definides unes 450 adreces alternatives amb aquesta fórmula, que evidentment ja poden ser també .cat.
Els qui no disposaven de cap subdomini territorial, però estaven en
contacte permanent amb tothom qui ho desitges, van ser els membres
de l’expedició Tarragona al sostre del món. Everest 2000, a través de l’adreça everest2000@tinet.org. A més, gràcies a TINET es va fer el seguiment
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d’aquesta fita que per molt poc no es va assolir, mitjançant la web habilitada
per ser testimoni d’aquesta aventura, on es llegien les cròniques i es contemplaven fotografies de tot el que anava succeint. Amb emoció, i jornada rere
jornada, es va poder seguir el diari que els mateixos protagonistes anaven
escrivint, compartint amb ells alegries i tristors. A més, es podien enviar
missatges a l’expedició.
Joan Manel Gómez explicita els mitjans tècnics que es van activar perquè tota aquesta comunicació fos possible: «L’expedició va aconseguir un
portàtil i un telèfon via satèl·lit de Telefònica, que a més a més tenia funcions
de mòdem a 2.400 bps (realment lent). Per tal que l’expedició pogués llegir
missatges d’Internet vam crear una pàgina web amb un formulari on la gent
anava introduint missatges. Tots aquest missatges anaven a parar a un fitxer
de text que més tard era comprimit amb el programa Winzip i el fitxer resultant (molt més petit que l’original) era enviat a una bústia de correu electrònic de TINET. L’equip, des del camp base, es connectava a Infovia utilitzant
el portàtil i el telèfon-mòdem via satèl·lit i llegia, amb el programa Eudora,
la bústia de correu que contenia el fitxer.zip, d’aquesta forma descarregant-se
un sol fitxer de text podien rebre vàries desenes de missatges diàriament a
un cost força baix, ja que la connexió era realment cara. En aquesta bústia, a
més, també rebien la previsió meteorològica diàriament.»
«L’invent —conclou Joan Manel Gómez— va funcionar prou bé i no
va donar masses problemes tot i la seva lentitud. Els membres de l’expedició
van estar molt contents ja que els hi il·lusionava rebre els emails dels seus
familiars i amics». La pàgina encara està visible a www.fut.es/~vrst2000/.
En aquesta comunicació amb l’Everest la llengua més utilitzada era el
català, tot i que a Internet té una contrincant molt potent: l’anglès. A principis del 2001, el 80% de les webs estan en aquest idioma. Per aquelles dates
el portal més visitat a Espanya és Terra, amb 2.410.000 accessos. Federico
Mayor Zaragoza, en el marc de Mundo Internet 2001, confirma que als
Estats Units hi ha 135 milions d’usuaris d’Internet, a Europa 82, a Àsia 37,
al Japó 22 i a la resta del món 43. A l’abril d’aquell any es dicta la primera sentència a Espanya en defensa de la propietat intel·lectual a Internet:
Canal 21 es condemnada per plagi de continguts de LaNetro. Per aquells
dies, Catalunya és la comunitat autònoma amb major nombre d’internautes
(21,5%) seguida per Madrid (19,8%), segons l’EGM, i diverses empreses de
telecomunicacions anuncien plans d’acomiadament que afectaran a milers
de treballadors (Veà, 2002).
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Pàgina web que es va confeccionar per estar al corrent de l’expedició a l’Everest

L’11 de setembre de 2001, els Estats Units són objecte d’un terrible
atemptat terrorista que destrueix les Torres Bessones i part del Pentàgon. La
Xarxa es converteix durant hores en un mitjà clau per a la comunicació entre
els ciutadans, en un any en què al mateix país nord-americà van fer fallida al
voltant d’unes 150 empreses basades en Internet (Veà, 2002).
A Tarragona, en canvi, no paren d’obrir-se nous espais especialitzats en
l’accés a Internet, als videojocs en xarxa i serveis de locutori, essent els cibercafès els grans protagonistes. Segons s’apunta en el Primer Observatori
d’Internet elaborat per l’empresa CERES per a OASI, corresponent a dades
extretes el 2001, els internautes de la demarcació accedeixen a Internet amb
més freqüència que la resta de Catalunya. Concretament, el 94,6% es connecten a Internet un o més cops a la setmana, i la meitat d’aquests ho feien
cada dia. A Catalunya aquest percentatge no superava el 70%, segons l’enquesta elaborada el 2001 per IDESCAT a petició de la Generalitat.
L’enquesta d’OASI coincidia amb la de la Generalitat quan indicava
que les llars de la demarcació de Tarragona eren les més equipades per créixer
en l’ús d’Internet en els propers anys. Concretament el 47,8% de les cases
empraven l’ordinador, mentre que Barcelona es quedava per sota amb el
47,1%.
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Els dos directors que TINET ha tingut fins ara, Manel Sanroma (el primer per l’esquerra) i
Enric Brull (el primer per la dreta) amb Vint G. Cerf, en una de les seves darreres estades a
Tarragona. Joan Batet

En aquest entorn, els responsables d’OASI es plantegen començar a fer
un mínim de planificació estratègica envers TINET, ja que estaven al mig
d’una legislatura i en aquesta situació no es podia pensar amb masses plantejaments, segons manifesta Enric Brull, que va assumir la direcció d’OASI
el desembre del 2001, quan Manel Sanromà va acceptar la proposta de la
Generalitat de ser Director General de l’empresa Serveis Públics Electrònics
(CAT365), encarregada d’impulsar l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC), una mena de finestreta virtual única per a totes les administracions
que operen al Principat de Catalunya.
«La veritat —apunta Enric Brull— és que no ho vam fer amb molta
contundència, estàvem al mig d’una legislatura i en aquestes condicions elaborar estratègies no és gens fàcil, encara que es va considerar adient pensar
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què aniríem executant. Primer vam entendre que s’havia acabat una època
en la qual la voluntat de TINET era donar connectivitat. Això estava molt
resolt. Ja hi havia altres agents en el territori que donaven aquesta possibilitat i el que calia per afavorir el concepte de xarxa ciutadana era començar
a treballar amb els continguts.» Des que es va crear TINET, aquesta xarxa
sempre havia tingut un portal, però en aquell moment els seus responsables
van voler renovar-lo de nou, no només canviant la imatge, sinó nodrint-lo de
més informació. Els fruits d’aquest treball arribaran al 2002.
Mentrestant, el maig del 2001 començava a funcionar la Biblioteca Digital Tarraconense (BDT), que va sorgir com a conseqüència de l’èxit que va
assolir l’experiència del Tirant lo Blanc, com ja he exposat, però amb l’objectiu de preservar i difondre el patrimoni documental de les comarques de
Tarragona mitjançant les noves tecnologies i recollir bibliografia rellevant.
Ara la BDT és junt amb la del Premi TINET una de les dues col·leccions de
la TINETbiblioteca (2003) i inclou dos llibres de Josep Pin i Soler, Jaume
i La familia dels Garrigas, Lluís Pons d’Icard i el Llibre de les grandeses de
Tarragona, d’Eulàlia Duran, La ciutat de Tarragona, vol.I, de Josep Maria
Recasens, Libro de las grandezas y cosas memorables de la antiquisima, insigne
y famosa ciudad de Tarragona, de Lluís Pons d’Icart, Lo vespertí d’un signe, de
Francesc Xavier Forés, i Tarraco, d’Adolf Schulten.
Encara en l’àmbit de la literatura, ens trobem un altre cop amb l’escriptor Jordi Tiñena, que amb la seva obra L’ombra del coronel (usuaris.tinet.
cat/jta/) protagonitza la primera experiència de novel·la en català que es posa
a debat dels internautes abans de ser publicada, per tal de millorar-la. Ell
mateix ens relata com es va desenvolupar aquesta iniciativa:
La vaig posar en marxa a través de la meva web el novembre del 2001 amb
la intenció de tenir la novel·la llesta de cara a publicar-la per Sant Jordi de l’any
següent. A finals de gener del 2002 tots els lectors que vaig seleccionar m’havien fet
arribar els seus comentaris i jo vaig donar per acabada l’experiència i vaig lliurar-la a
l’editor. Amb tot, el fet que Vilaweb se’n fes ressò el dia 30 d’aquell mes va provocar
que m’escrivís molta més gent amb la intenció de participar-hi i que jo n’incorporés
alguns més tot explicant-los que arribaven tard.
Vaig tenir la pensada de provar-ho perquè crec que és una necessitat. Vull dir
que els escriptors necessitem lectors que puguin ajudar-nos a orientar la nostra activitat. Normalment ja en tens alguns, però el fet de ser coneguts i de ser sempre els
mateixos acaba entelant l’eficàcia de la seva lectura prèvia. I d’altra part, i això ho dic
amb una certa recança, penso que en general la crítica literària catalana no compleix
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aquest paper d’orientar els escriptors. La crítica —bondadosa, entusiasta, trinxeraire o com sigui— no sembla pensar en els autors quan escriu. No li retrec res i em
limito a assenyalar que escriu pensant en altres coses. Almenys a mi no m’ha servit
de gaire les crítiques que han fet als meus llibres: ni les bones ni les dolentes. Vaig
creure, doncs, que havia d’ampliar el cercle de lectors previs, de sentir més veus, amb
el convenciment que algunes n’hi hauria de bones. I posats a fer-ho, Internet era el
mitjà més bo: ràpid, universal i fàcil.

Tiñena recorda que «fa gairebé vint anys que uso la informàtica i des
de 1996 mantinc una pàgina web —com he constatat en un capítol anterior— així que l’opció era fàcil, vaig preparar la pagina per fer-ho i endavant».
El procés va ser el següent:
Primer, els lectors interessats m’ho demanaven a través del correu electrònic; segon, jo els enviava un qüestionari perquè el responguessin, a fi d’establir el seu perfil;
tercer, si el perfil encaixava en algun dels que crec que m’interessen, els enviava una
clau d’accés perquè agafessin la novel·la des de la meva pàgina, i quart, finalment, els
lectors havien d’enviar-me els seus comentaris. Tot el procés es basa en la confiança:
jo els confio la novel·la amb la condició que no la facin córrer i m’enviïn els seus
comentaris. I he de dir que almenys en el segon punt han complert.
Com es pot veure, el procés és selectiu i limitat. Volia persones que pel perfil que
tenien puguin ser bons lectors. És clar que això és sempre una presumpció, però crec
honestament que no m’he equivocat gaire. A coses com aquestes només s’apunta la
gent que té interès i li agrada. Molts altres escriuen una vegada però ja no contesten el
qüestionari, que és molt elemental (nom, edat, professió…), però s’ha revelat suficient, sobretot l’ultima pregunta, que permet veure l’abast de la seva inquietud. Aquesta
pregunta era molt senzilla i directa: per què vols ser lector/a de la meva novel·la?
La veritat és que la resposta a la meva iniciativa va ser millor del que em pensava. Hi van optar 63 persones, de les quals en vaig seleccionar 18, que són les que
hi van participat efectivament. Va haver-hi col·laboradors de tot arreu: Sabadell,
Tàrrega, Terrassa, Sant Cugat, Tarragona, Martorell, Vilafranca del Penedès, Vilassar
de Mar, Parets del Vallès, Barcelona i fins i tot de Greenville (South Carolina, EUA)
i de Munic (Alemanya). Tot i que n’hi ha una de 51 anys, eren majoritàriament
d’edats compreses entre els 24 i els 35, i de professions que requereixen titulacions
superiors: informàtica, bioquímica, filologia, empresarials, dret, etc.
Els seus comentaris, en general, van ser bons i jo en vaig aprofitar uns quants.
Alguns es referien a badades o errors de rectificació obligada; d’altres a comportaments d’algun personatge en alguna escena que trobaven, amb raó, que no s’adien
amb ell; també hi ha hagut reflexions més generals, sobre el punt de vista o la construcció dels personatges, més difícils d’incorporar.
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Pàgina principal de TINET el 2001 amb el servei de webmail incorporat i una capçalera
dissenyada per Sergi Grau

Jo n’estic força satisfet i penso tornar a fer-ho. La pròxima vegada, però, possiblement ampliaré l’experiència donant la possibilitat que els lectors puguin també
parlar entre ells i no només amb mi.

Per la seva part, TINET continuava introduint també novetats i des
del 2001 els usuaris gaudeixen del servei de webmail, per facilitar l’accés
als correus des de la pròpia pàgina web. Des d’allí, tal com es fa a l’actualitat, es poden llegir, contestar i esborrar tots els missatges que arriben abans
de descarregar-los amb el programa (OutLook, Eudora, etc.) que cadascú
prefereixi. Els esforços de TINET segueixen tenint la seva recompensa i al
setembre li concedeixen a Manel Sanromà el Premi Tarragonès de Difusió
Eutyches, promogut pel Consell Comarcal del Tarragonès, amb la finalitat
de destacar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector
professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o
patrimonials del Tarragonès.
Un altre mèrit a assenyalar va ser que, atenent a dades extretes de les
estadístiques de la Secretaria per a la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2001, TINET ocupava el quart lloc amb més
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continguts en català, només per darrera del web del XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya), del diari Avui i del web de la Generalitat de
Catalunya.
D’altra banda, són molts els qui acullen amb il·lusió el portal ButiNET
(www.butinet.org), on es troba tot el que cal per jugar per Internet a la botifarra,
un joc molt popular a Catalunya que utilitza una baralla de 48 cartes formada
per quatre pals amb 12 unitats cadascun d’ells. Cada carta té un número determinat de punts. En aquesta versió s’hi juga amb quatre persones, que formant
parella hauran d’aconseguir 101 punts abans que el duet contrincant.
Això és només una petita informació de les moltes dades que es donen
al ButiNET, que funciona des del 3 de desembre de 2001, amb un gran èxit
de concurrència. El seu promotor és Carles A. Vallvé, que en aquests moments fa un doctorat en Informàtica, entre la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Des dels inicis ha comptat amb dos col·laboradors: la Sònia Martínez, com a webmaster, i l’Oskar
Sánchez, que ha estat el dissenyador del projecte.
A més de jugar a cartes, també s’hi poden trobar manuals, informació
sobre campionats, fòrums, humor, i moltes més seccions que s’hi van afegint
de mica en mica relacionats amb la botifarra. Hi participen aficionats no
només de Catalunya, sinó d’altres llocs de l’Estat espanyol i de l’estranger,
especialment dels Estats Units, normalment catalans que resideixen fora. Un
exemple a banda és el d’un noi de Nova Zelanda, amant dels jocs de cartes,
que va voler aprendre com era la botifarra i des del ButiNET li van ensenyar,
en anglès i per Internet.
Actualment, el ButiNET compta amb més de 20.000 usuaris registrats i està en quatre idiomes: català, castellà, euskera i anglès. Vallvé descriu
d’aquesta manera el tipus de butinaire: «Al contrari del bar, on costa trobar
una dona jugant a la botifarra, en el nostre cas la proporció seria del 50%
d’homes i del 50%, dones. Per edats, hi ha de tot, des de nois de 10 anys fins
a gent de més de 65 anys.» Com a tret diferencial respecte a altres xats, apunta: «Aquest és un punt curiós perquè hi ha xats on només hi entren persones
amb un cert coneixement d’informàtica, ni que sigui a nivell d’usuari, en
canvi, al ButiNET hi entra de tot. Hi ha individus que mai havien tocat un
ordinador i, per tant, mai s’havien connectat a Internet, doncs per l’afany de
voler jugar a la botifarra, s’han sumat al món de les noves tecnologies.»
Des del primer dia, ButiNET ha estat a TINET, on sempre ha rebut el
suport que li convenia, com afirma Carles A. Vallvé:
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Aquest és l’aspecte que presenta la web del Butinet a l’actualitat
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Tal com és existeix gràcies a TINET. Quan vaig començar a fer el ButiNET em
vaig ficar en contacte amb el Manel Sanromà i el Joan Manel Gómez. Els ho vaig
comentar, quan encara tot ho tenia molt a les beceroles, i des del principi hi van collaborar. TINET va cedir un servidor, que dóna cabuda a la pagina web, als correus
i al joc pròpiament dit. Un cop el ButiNET es va fer públic, i va començar a créixer, els requeriments del servidor han anat augmentant, i TINET ha anat canviant,
ampliant i actualitzant el servidor a les necessitats. Al principi era un ordenador no
dedicat amb Windows NT, que feia servir un becari, desprès va passar a ser un Unix
dedicat, i el software també s’ha anat implementant. L’ordinador no dedicat portava
problemes d’estabilitat. Si algun dia a la nit es penjava l’ordinador o el Windows,
teníem que esperar fins l’endemà al matí que els de TINET treballessin per poder
jugar. I si passava un divendres tarda, doncs fins dilluns. A més, aquell ordenador
s’utilitzava per a altres tasques i durant un temps hi treballava un becari. Al principi
aquest no sabia que hi havia el ButiNET, i el tancava. O si tenia que reiniciar-lo,
doncs ens quedàvem també sense poder jugar.
Quan vaig passar el joc al sistema Unix, TINET em va oferir un servidor dedicat en Unix. Amb totes les avantatges que això dóna: possibilitat de controlar
l’ordinador a distància, es penjava menys, i al ser dedicat, ningú el reinicia ni el toca
per res si no és necessari, perquè un ordinador d’aquestes característiques no sol estar
accessible a qualsevol i, per tant, no s’empra com a ordinador personal. Un ordinador dedicat no es comparteix amb altres usuaris, però sí que es pot fer servir per
vàries aplicacions alhora. O sigui poden haver-hi 20 programes o serveis, però ningú
pot obrir el de l’altre. D’aquesta manera, a més, quan hi ha algun problema petit,
jo mateix puc arreglar-ho, sense tenir que molestar ni esperar als tècnics de TINET,
essent el més afectat l’Emili Badia, que té molta paciència.

ButiNET sorgeix de la passió de Carles A. Vallvé per la botifarra, que
el considera un gran joc, i ell mateix va concebre i desenvolupar tota la telemàtica que calia per poder jugar-hi per Internet. El mateix any en que va
aparèixer, el ButiNET ja va rebre un premi, en el marc de la segona edició
Concurs.Jocs (2n Concurs de Creació de Jocs Multimèdia) organitzat per
CCRTV Interactiva, Enginyeria i Arquitectura La Salle i la Secretaria per a la
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
Tot efectuat amb la mateixa il·lusió que des d’OASI se seguirà treballant el 2002 per dotar TINET de més continguts. L’1 de març d’aquell any,
TINET canvia de nou la imatge amb la finalitat de millorar la navegabilitat
per la seva web i potenciant nous continguts, sobretot, de guia per als ciutadans com són els horaris dels transports públics, els cinemes, els dials de
ràdio, etc. La nova pàgina incorporava informacions sobre el món d’Internet,
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la previsió del temps, novetats i recomanacions de software útil i necessari
per navegar de manera òptima per Internet, a més de promocionar l’ús de
les llistes de discussió i la creació de noves establint-ne diferents propostes.
Aquest nou portal acollirà al cap d’uns mesos el TINETdigital dedicat a
notícies de les comarques de Tarragona i la TINETagenda. En l’elaboració
d’aquests projectes ha estat sempre molt important la feina desenvolupada
pel periodista Amadeu J. Roig, que hi ha tingut —i continua tenint— un
paper molt actiu tan en la concepció d’aquests i d’altres productes de TINET
i d’OASI, el disseny i dotació de continguts dels mateixos, des de les darreries
de l’època encapçalada per Manel Sanromà. Enric Brull assegura que tant
Amadeu J. Roig, en l’àmbit de la comunicació, com Òscar Barrufet, amb
distintes responsabilitats informàtiques des del 2000 fins fa poc, han estat
dues persones claus en l’etapa que TINET enceta integrant-se a OASI, «de
manera plenament comparable a la que van tenir els fundadors d’aquesta
xarxa ciutadana els primers anys», sentencia.
Després del canvi d’imatge del 2001, Enric Brull insisteix: «Volíem que
TINET tingués una publicació digital, un diari en el qual hi haguessin notícies relacionades amb la demarcació de Tarragona, tant generades dintre
com fora d’aquest territori. Així es va concebre el diari TINETdigital, amb
tecnologia pròpia, és a dir, amb les aplicacions que nosaltres mateixos vam
desenvolupar. A continuació, va venir la TINETagenda, que dóna constància
d’actes que tenen lloc a la demarcació de Tarragona, classificats per temes
(cultura, esports, etc.) i per zones geogràfiques, bàsicament per municipis i
comarques.»
Totes aquestes localitats acolliran amb satisfacció el nou guardó que li
atorguen a TINET a l’octubre: el Premi Nacional Internet de la Generalitat
de Catalunya, un dels Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió, Internet
i Telecomunicacions que organitza l’administració catalana. El premi a la
xarxa ciutadana TINET, dotat amb dos milions de pessetes, li va ser concedit per ser la primera iniciativa d’aquestes característiques a tot l’Estat i per
l’aposta que ha fet pels continguts en català a Internet. Es va considerar, a
més, el paper que ha tingut TINET per facilitar l’accés i l’ús d’Internet i les
noves tecnologies a la demarcació de Tarragona.
A títol personal, un tinetaire, Joshué Martín, promou una altra tecnologia relacionada amb la Xarxa, el projecte Tarraco Wireless, per facilitar l’accés a Internet sense fils. «Vaig saber de la seva existència —assenyala
Martín— per un company de feina i vaig començar a esbrinar quins eren els
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La web de TINET el 2002, on ja observem el TINETdigital i la TINETagenda, amb una nova
imatge concebuda pel periodista Amadeu J. Roig.

grups wireless que funcionaven a Espanya, fins que em vaig engrescar a crear
una comunitat sense fils a Tarragona, que es diria Tarraco Wireless (TW).
La pàgina web va començar a funcionar el setembre del 2002 on donava
informació sobre aquesta tecnologia i la necessitat d’aplegar voluntaris que
volguessin disposar de nodes per facilitar-ne la comunicació.»
Entre els motius que el van moure a emprendre aquesta iniciativa, Joshué Martín declara: «La majoria de les comunicacions entre els individus
segueixen uns camins que marquen les grans operadores, que construeixen
aquestes vies amb criteris econòmics. Aquesta actitud ha creat grans bretxes, ja que sovint l’accés a Internet per ADSL, les operadores freqüentment
només ho instal·len on consideren que poden tenir guanys, abandonant les
àrees on hi ha pocs habitants. Precisament, una de les raons de les comunitats
sense fils és la de proporcionar connectivitat en indrets que d’una altra manera quedarien amb una connexió precària, o fins i tot aïllats.»
De moment, Tarraco Wireless té nodes amb servidors de jocs, una ràdio
on line i servidors de fitxers. «Ara —indica Joshué Martin— estem intentat
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unir la xarxa existent a Tarragona amb la que hi ha a Reus, ja que el paquets
que s’envien des de Reus arriben a Tarragona, però els de Tarragona encara
no arriben a Reus. També volem convertir la Rambla de Tarragona en un
enorme cibercafè, perquè des de qualsevol punt d’aquest carrer es pugui accedir a la nostra xarxa.»

— 157 —

Un pla estratègic
per rellançar TINET

D

esprés del boom de les xarxes telemàtiques esdevingut entre el 1998 i
el 2000, la cultural digital impregna ja tots els aspectes dels ciutadans
el 2003, augmentant el nombre de vendes de càmeres digitals, PDA, DVD i
ordinadors portàtils, mentre que els telèfons mòbils afavoreixen l’interès dels
joves per la fotografia.
L’ús domèstic de l’ordinador és evident i cada vegada s’utilitza més per
escoltar música o veure pel·lícules. A les empreses també s’incrementen les
seves aplicacions: primer va ser per abocar tots els sistemes informàtics a
una xarxa interna, després van venir les webs i tot seguit les tècniques de
fidelització del client. Ara, el repte és la comunicació sense fils: el WIFI (Wireless Fidelity) està de moda i proliferen les comunitats lliures, els nodes i les
interconnexions entre elles, per crear xarxes entre els pobles i ciutats, d’accés
gratuït a Internet. Davant d’aquest panorama sorgeixen diferents iniciatives
comercials WIFI que s’apliquen sobretot als hotels, aeroports i sales de convencions.
Paral·lelament, a les administracions, a les multinacionals, a les escoles i
a les entitats financeres, entre d’altres, la incorporació del software lliure, com
el sistema operatiu Linux, va creixent, ja que d’entrada són programes més
barats i que poden ser modificats a voluntat.
Però les aportacions tecnològiques no acaben aquí: a Saragossa comença
a funcionar el negoci de la Internet per cables d’electricitat, tecnologia que
es coneix com a Power Line Communications (PLC) i que competeix amb
l’ADSL actual amb una tarifa de 36 euros al mes. Entre els avantatges que
s’atorguen a la PLC hi ha la rapidesa de desplegament, la utilització d’infraestructures existents i l’ús d’endolls. Des d’OASI s’ha indagat sobre aquesta
aplicació per valorar la seva adopció, però de moment s’està a l’expectativa de
saber com evolucionen algunes proves pilot que s’efectuen en altres indrets.
En un àmbit més creatiu, l’animació per ordinador o 3D porta les seves possibilitats al límit, assolint, per exemple, el moviment dels músculs d’una cara
humana o l’articulació de gestos.
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Aquell any, després de les eleccions municipals, OASI tindrà un nou
president, que ho serà també de TINET, Gustau Biada. «L’inici d’una nova
legislatura permetia concebre unes línies d’actuació envers aquesta xarxa ciutadana, ja que després del seu pas de l’Ajuntament de Tarragona a la Diputació, dos anys abans, poca cosa s’havia pogut fer més que garantir un
bon servei, a l’espera dels resultats electorals», assenyala Enric Brull, director
d’OASI. S’obre, per tant, una nova etapa.
«Vam proposar al Gustau Biada l’elaboració d’un pla estratègic de legislatura, el Pla Estratègic 2007 —indica Brull—. Ho va acceptar i el primer
que vam dur a terme, van ser llargues converses amb ell mateix per veure què
entenia que havia de ser OASI i quina era la voluntat política amb TINET.
Després vam efectuar una primera reunió amb un grup d’experts per copsar
com consideraven que havíem d’actuar. Vam convidar a diferents persones,
entre elles al Manel Sanromà, evidentment, però n’hi havia d’altres, com
l’Alfons Cornellà (Infonomia), Josep Anton Plaza (Ajuntament de Sant Boi),
Lucio Villasol (Localret), Anton Queralt (Ajuntamet de Reus), Josep Casanovas (UPC), Ramon Fons (Fundació i Aplicació, i exalcalde de Callus)
i Carles Fradera (CIDEM), tots molt entesos en Internet. Ens vam veure
dos matins a la Diputació, els vaig presentar unes transparències de què era
OASI i els vam demanar que diguessin, segons ells, com havia de ser aquest
organisme l’any 2007. Cadascú ens va donar la seva opinió i amb les seves
aportacions vam confeccionar un resum de tot el que va sortir, per disposar
finalment d’un informe redactat amb la col·laboració de dos professionals
d’OASI, l’Amadeu J. Roig i el Josep Maria Cruset.»
«Basant-nos en aquesta recollida de dades i suggeriments —prossegueix
Brull— es va concebre el Pla Estratègic 2007, on es constaten els objectius
a assolir fins al juny de l’esmentat any. Hi ha temes d’infraestructura, de
comunicacions, de continguts, de diferents aspectes que anirem concretant
una miqueta més, amb la idea de fer-ne, cada any, realitat algun o diversos.»
Gustau Biada recalca: «Vam veure que calia marcar un ritme d’actuacions i
les anem complint».
Al Pla Director OASI 2007 es puntualitza que la funció d’aquest
Organisme Autònom de la Societat de la Informació, de la Diputació de
Tarragona, «ja no es pot reduir a assegurar el funcionament d’unes infraestructures (connexions) o d’unes infoestructures (accions que atorguen contingut a la Xarxa, com els espais web, per exemple el de TINET), sinó que
podria adoptar un rol d’estimulador de l’economia de la demarcació i de la
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L’equip humà actual de TINET, d’esquerra a dreta, Toni López, Amadeu J. Roig, Enric Brull,
Marina Batet i Emili Badia

prestació de millors serveis als ciutadans, a través de les tecnologies digitals».
Una de les fites rellevants a assolir hauria de consistir —segons es llegeix en el
pla mencionat— en facilitar les funcions i activitats de les xarxes ja existents
al territori, constituint-se en una veritable xarxa de xarxes.
Concretament, pel que fa a TINET, el Pla Director OASI 2007 contempla diferents accions: el nou portal TINET estructurat en canals temàtics, i TINETinforma que engloba TINETdigital (notícies), TINETagenda
(actes), TINETbiblioteca (publicacions), TINETmúsica (peces musicals),
TINETemissora (so d’actes) i TINETradio (ràdio en directe per Internet).
TINET també ha de ser l’eina des d’on desenvolupar aplicacions com la
Webfàcil (creació de pàgines webs) o impartir formació, com l’alfabetització
digital, entre d’altres. De cadascuna d’aquestes accions, en parlaré en particular a mida que es vagin realitzant, ja que moltes d’elles arribaran amb el
desè aniversari de TINET.
De moment, després del TINETdigital i de la TINETagenda, la tercera
implementació significativa des de la seva integració a OASI, serà la TINETbiblioteca, «per tal d’aglutinar —explica Enric Brull— totes les creacions
dels tinetaires que són aficionats a escriure i els costa publicar en paper, o que
volen que sigui editat en un format electrònic. Amb totes aquestes iniciatives
preteníem donar a la xarxa una altra dimensió i que hi hagués no només informació relacionada amb les tecnologies de la informació, que bàsicament
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era el que hi havia fins llavors, i algun acte, sinó que oferís un contingut més
social».
El 18 de novembre de 2003 s’enviava el següent missatge als tinetaires
per comunicar-los de què anava el nou servei:
Benvolguts/des tinetaires,
Fa uns segles, amb la invenció de la impremta, hi ha haver un canvi social molt
important. L’accés a les ciències de la naturalesa i a les ciències humanes es va ampliar. Ara fa uns anys, es va crear Internet, i també hi ha hagut un canvi social, tant o
més important que l’anterior.
El primer esdeveniment va permetre que un autor d’una obra escrita
arribés a un gran nombre de lectors, per mitjà d’un editor. El segon fet permet
que el mateix autor arribi encara a més lectors fent ell mateix d’editor. Així, TINET
vol fer fàcil la publicació a Internet i aquesta setmana obre un nou servei per als
tinetaires: la TINETbiblioteca, l’espai de publicació electrònica de les comarques de
Tarragona (www.tinetbiblioteca.org).
TINETbiblioteca vol esdevenir un centre d’edició i difusió d’obres d’autor a
Internet on, amb la participació dels internautes, es pugui posar a Internet l’obra o
les obres d’un autor en format digital. Història, filosofia, medicina, medi ambient,
prosa, poesia, assaig… qualsevol creació intel·lectual, avui per avui, passa per un ordinador i… de l’ordinador a Internet únicament hi ha un pas: la TINETbiblioteca.
Us convidem a tots a alimentar aquest nou espai tinetaire, com autor i com a
lector, i a compartir el vostre coneixement i la vostra creativitat en una societat emergent: la Societat de la Informació. Incorporar obres a la TINETbiblioteca és molt
fàcil: s’omple un formulari i s’adjunta el document que es vol publicar (http://www.
tinetbiblioteca.org/tinetbiblioteca/docs/enviar.html).
Avui es facilita la publicació, més tard, la comunicació entre els lectors i els
autors, i entre els mateixos lectors i els mateixos autors i, una mica més endavant,
s’obriran espais de participació. I, molt aviat, encetarem una secció, «L’aparador», on
podreu estar al dia de les novetats editorials de les comarques de Tarragona.
Avui encenem un petit foc que esperem sigui del vostre interès. Si és així, el foc
creixerà, si no… El futur és a les vostre mans.

Actualment, «L’Aparador» a què es fa referència en aquest missatge són
les «Dreceres» i a la TINETBiblioteca hi ha —quan escric aquestes ratlles
l’octubre del 2005— un total de 85 obres publicades pertanyents a 68 autors, entre ells l’escriptora vallenca i professora de la Universitat Rovira i
Virgili, Margarida Aritzeta, a més de les creacions guanyadores de les diferents convocatòries del Premi de Narrativa Curta per Internet TINET i
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Imatge recent de la TINETbiblioteca

la col·lecció de la Biblioteca Digital Tarraconense (BdT), ja comentades al
capítol anterior.
Totes aquestes diferents webs de la xarxa TINET (TINETdigital, TINETagenda i la Biblioteca Digital Tarraconense), juntament amb la d’OASI,
es van convertir el maig del 2003, en els primers que rebien el segell de qualitat IQUA (Agència de Qualitat d’Internet) a la demarcació de Tarragona
i dels dotze primers a tot Catalunya. Aquest segell és atorgat per l’esmentat
organisme internacional als webs que compleixen els estàndards de qualitat
de l’agència per compartir i assumir les recomanacions dels codis de conducta a la Xarxa de xarxes des de l’autoregulació i que, per tant, apliquen el
codi deontològic d’IQUA. Aquest codi fa referència a aquells principis bàsics
que han de ser respectats per a la defensa de l’interès general i dels drets dels
ciutadans, entre els quals hi figuren els següents: la legalitat, l’honradesa, la
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responsabilitat, la confidencialitat, la protecció de la dignitat humana i dels
menors, de l’ordre públic, de la vida privada i del consumidor en el marc del
comerç electrònic, i el dret de la propietat intel·lectual i industrial.
En una línia semblant, OASI va obtenir la certificació ISO 9001, a
l’abril de 2004, per TINET. Es reconeix, conseqüentment, que compleix
els estàndards de gestió fixats per aquesta norma, pel que fa a la gestió de
qualitat, dels processos i la millora continua, tot orientat a la satisfacció del
client.
Enric Brull matisa: «La ISO té més abast que l’IQUA, perquè la primera
és una norma internacional i general, que contempla els aspectes relacionats
amb la satisfacció dels clients davant dels nostres productes o serveis (des de la
petició d’inscripció, el servei d’atenció de consultes, la formació que oferim o,
també, la web); en canvi, l’IQUA només valora la qualitat d’una web.»
Un centenar d’aquestes persones que utilitzen els serveis de TINET es
van reunir a l’octubre a la TINETjornada, organitzada per OASI per refle— 166 —
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Un centenar de persones van assistir a la TINETjornada 2004 Rosa Casas

xionar sobre el present i el futur d’aquesta xarxa. Els assistents van constatar la necessitat que continuï sent un referent de la participació ciutadana a
Internet. A la trobada van intervenir el president d’OASI, Gustau Biada, el
director del mateix organisme, Enric Brull, i un dels fundadors de TINET,
Manel Sanromà. Tot seguit es va encetar la Taula Tinetaire, en la qual van
prendre part els usuaris Jaume Grau, Lluís Argilaguet, Joan Batet, Ramon
Orga i Robert Rallo, que van explicar la seva experiència amb TINET i van
apuntar línies de futur: l’evolució cap a les xarxes sense fils i el valor comunicatiu i de relació humana i territorial d’aquesta xarxa van ser els aspectes
més remarcats.
A l’Estat espanyol, durant el 2004 entra en vigor la firma digital. És
l’any en què les administracions catalanes estan immerses en un procés de
transformació a Internet: si a finals dels anys noranta l’objectiu era ser present a la Xarxa, ara es tracta que sigui un instrument que transformi la relació
de l’administració amb els ciutadans, potenciant la gestió digital. Alhora,
comença a socialitzar-se la tercera generació de telefonia mòbil, la UMTS/
3G que incorpora el banda ample, amb la qual cosa s’ofereix més qualitat i
velocitat, a més de noves prestacions com la transmissió d’imatges, l’oficina
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mòbil, jocs interactius, correu electrònic, visualització d’imatges en temps
real i videotrucades.
Una altra eina que ens deixa el 2004 són els blocs, weblocs o quaderns
de bitàcora: van començar com un entreteniment, però ja han donat peu a
una nova professió, els blocaires. Els blocs són un lloc web on es recopilen
missatges sobre una temàtica particular o una mena de diari particular, i els
escrits poden rebre opinions dels lectors. Cap al conjunt d’aquest món multimèdia que he perfilat en els darrers paràgrafs avançarà TINET, potenciantho especialment a partir del 2005, l’any del seu desè aniversari.

Desè aniversari: de la connectivitat
a la societat multimèdia

L

es facetes multimèdia d’Internet estan en plena expansió al 2005. A principis d’any, la ràdio amplia la cobertura a través d’Internet, la majoria
d’emissores són accessibles mitjançant l’ordinador i la programació a la carta
és un ganxo. Les mobilitzacions solidàries, de denúncia i reivindicatives a través de la Xarxa, fenomen que es coneix com a ciberactivisme, van en augment
i queda demostrada la seva eficàcia, a manera del «passa-ho» dels telèfons
mòbils. Al mateix temps, els SMS obren el camí de la televisió participativa,
ja que la majoria de cadenes ofereix en algun programa la possibilitat d’enviar missatges per intervenir en debats o en concursos. El telèfon per Internet
(telefonia IP o VoIP) s’escampa a un ritme vertiginós i en un mateix instant
milions de persones parlen amb qualsevol part del món de manera gratuïta
des del seu ordinador.
La febre pels blocs s’intensifica i milions de persones omplen de contingut Internet amb aquests quaderns; els autors dels ciberdiaris constitueixen
una autèntica comunitat virtual i TINET posa en marxa aquest servei, els
blocs, al desembre. Creix també l’interès per aplicar les tecnologies digitals
en processos electorals i Estònia es converteix en el primer país del món que
vota per Internet en uns comicis municipals.
Alhora, els equips espanyols que vetllen per la seguretat a la Xarxa compleixen una dècada de lluita contra els virus i els hackers. Per la seva part, el
Punt Neutre d’Internet de Catalunya (CATNIX) contribueix a millorar la
seguretat i la qualitat del servei del DNS (servidor de noms) gràcies a una
rèplica del Servidor Arrel F. El CATNIX va néixer el 7 d’abril de 1999, a iniciativa de la Generalitat, per interconnectar operadors de telecomunicacions,
proveïdors d’Internet i la comunitat científica catalana. L’objectiu és encaminar localment el tràfic de la Xarxa de manera que els usuaris finals rebin un
millor servei en reduir el camí que la informació ha de recórrer des que es
demana (a través del web, de l’FTP, etc.) fins que es rep. La rèplica del Servidor Arrel F, gestionat en última instància per la institució nord-americana
Internet Systems Consortium (ISC), permetrà no tan sols millorar el temps
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de resposta per a les consultes al DNS global, sinó que a més incrementa la
seva seguretat. Amb la rèplica es garanteix el servei en cas d’atacs de Denegació de Servei Distribuït (DDoS) i es minimitza el seu impacte global. «És
a dir, que davant d’una potencial caiguda d’altres servidors arrel, Catalunya
tindria el seu propi servidor per funcionar independentment de la resta del
món», destaca Andreu Veà, investigador a la Universitat d’Stanford. El DNS
és un dels pilars d’Internet i es basa en una estructura jeràrquica, on milions
de servidors al món tenen part de la informació necessària perquè el sistema
funcioni.
Una altra fita assolida per Catalunya el 2005 en el món d’Internet va ser
la consecució del domini .cat. La Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN) —entitat responsable de la coordinació del sistema
— 172 —

Desè aniversari: de la connectivitat a la societat multimèdia

de noms de domini a la xarxa— va anunciar el 16 de setembre que la candidatura presentada per l’Associació PuntCAT per a la creació d’un domini
propi per a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet satisfeia
tots els criteris establerts. Un fet excepcional per ser la primera vegada que
un domini representa a nivell global un grup lingüístic i cultural. Entre els
catalans que han lluitat per fer realitat el domini .cat trobem el tinetaire
Manel Sanromà.
I una cosa més, el 2005, el 25 d’octubre, per primer cop es va celebrar
a Espanya el Dia d’Internet sota el lema: Viu-lo! Dissenyat com a projecte en xarxa i una jornada oberta a la imaginació, la participació activa i el
compromís de tots, els objectius d’aquesta iniciativa són el foment de la
ciutadania digital, la conscienciació de les oportunitats que ens brinda la
Xarxa i la reducció de la bretxa digital amb els col·lectius de discapacitats i
no connectats.
Precisament, alguns d’aquests grups amb dificultats físiques per accedir
a Internet poden començar a gaudir de noves possibilitats tecnològiques per
entrar a la Xarxa: el ratolí, el teclat o els punters no són ja l’única opció per
submergir-se en els entorns virtuals o en la navegació per Internet: el cos
(mans, sons, passos, etc.) van guanyant punts com a eina de relació amb el
món virtual. I és que els internautes, en general, cada dia tenen més eines per
endinsar-se en aquest univers: els buscadors es renoven i alguns tan coneguts
com el Google, aposten per nous serveis per tenir més usuaris, ampliant,
per exemple, la capacitat del seu correu (Gmail), facilitant la realització de
trucades telefòniques (Google Talk) pagant només el cost de la connexió a
Internet, trobant botigues i serveis pròxims (Local), localitzant adreces i rutes (Maps) o facilitant l’edició de fotos i la creació d’àlbums en línia.
TINET donarà passos en ferm per treballar en aquest sentit, constatant-lo amb les diferents accions que emprendrà coincidint amb el seu desè
aniversari. Gustau Biada, president d’OASI, organisme que gestiona TINET,
declara: «En el últims anys hem intentat consolidar OASI, tant assegurant la
continuïtat d’un equip humà, els tècnics, com l’equipament. Ara hem de donar més serveis. Ho hem d’aconseguir facilitant no solament connectivitat,
que això actualment ja està molt resolt i cada vegada hi ha més gent que té
ADSL i altres maneres d’accedir a Internet, sinó proporcionant coneixement
a través de nous canals temàtics. Volem que TINET sigui realment una eina
on trobar informació i a partir d’aquí que es converteixi en una xarxa de
xarxes.»
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«De moment —prossegueix Biada— el que estem intentat és, primer,
que els continguts dels ciutadans arribin al seu Ajuntament gràcies al WEBfàcil, un generador de webs on els consistoris poden recollir les aportacions
de la població, construint entre tots una xarxa informativa de la demarcació
de Tarragona. El WEBfàcil també està a disposició de les entitats, perquè
puguin fer la seva pròpia web i s’incorporin dintre de la de l’Ajuntament del
municipi que les acull, i en una tercera etapa, al novembre aquesta eina va
arribar als ciutadans, perquè cada persona pugui tenir la seva web i la integri
a la del seu municipi. Així anirem creant aquesta xarxa de xarxes, per damunt
de les quals està TINET, que actua de node entre totes elles.»
El WEBfàcil permet crear una pàgina web i gestionar el seu contingut,
sense necessitat que els usuaris tinguin coneixements d’HTML (un llenguat— 174 —
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ge utilitzat per a estructurar textos i presentar-los en el format estàndard de
les pàgines web). A més, s’ofereixen una sèrie de dissenys predefinits, de manera que es pot personalitzar el seu aspecte. D’aquesta manera, els ciutadans
també podran fer una passa més enllà en l’ús d’Internet, participant d’una
forma més activa a la Xarxa amb la creació de les seves pròpies pàgines web.
Fins ara, només les persones amb coneixements de HTML i CGI (interfície
que permet l’intercanvi d’informació entre una aplicació informàtica i un
servidor web) podien fer aquesta tasca. Calia recórrer a ells, no només per a
confeccionar una pàgina web, sinó també per actualitzar-la i mantenir-la.
Per beneficiar-se d’aquesta iniciativa cal ser usuari de TINET. Un enllaç
des de la pàgina principal de TINET adreça al WEBfàcil per registrar-se i
donar-se d’alta en línia. Aquest nou servei s’emmarca en el repte de TINET
iniciat amb la creació del nou portal, consistent a desenvolupar aplicacions
pròpies, a partir de tecnologia de caràcter majoritàriament gratuïta i basada
en programari lliure.
Les dades obtingudes en l’Observatori Internet OASI 2005 auguren bones perspectives a accions com aquestes, ja que es constata que la Xarxa i,
en general, les noves tecnologies es consoliden, a poc a poc, com a eines de
comunicació entre els tarragonins, essent un 43,1% dels ciutadans els que
utilitzen habitualment Internet. La primera vegada que es va fer aquest estudi, quatre anys abans, només el 16,6% dels tarragonins eren internautes.
En el mateix informe es fa referència al canvi d’utilitats que han experimentat els usuaris durant l’últim any. Majoritàriament, la Xarxa continua
emprant-se per navegar i buscar informació, per rebre o enviar correus electrònics o, simplement, per a l’oci personal; però, cada vegada es confia més
en aquesta via a l’hora de realitzar les compres en línia, per treballar a distància, per dur a terme cursos o estudiar o per fer tràmits amb l’administració.
Poc després de fer-se públic aquest informe, es presenta i es penja a Internet el 17 de juny el nou portal de TINET, un dels actes estrella del desè
aniversari, juntament amb el congrés que es farà a la tardor i del qual en parlo
més endavant, i el llibre que esteu llegint. Amb aquest portal, TINET reestructura els seus continguts per facilitar-ne la navegació dels més de 20.000
usuaris, s’incorporen nous canals temàtics i nous serveis. A més, amplia i
reforça els continguts d’informació general a través del TINETdigital, on
s’ofereix tota la informació de les comarques de Tarragona. Les activitats de
caire cultural i social que tenen lloc en aquest territori poden seguir-se consultant a l’espai TINETagenda; la literatura manté una finestra oberta amb la
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Imatge corresponent a la TINETagenda
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Vinton G. Cerf va assistir a la presentació del nou portal de TINET, el juny de 2005

TINETbiblioteca. En tots els casos hi ha la possibilitat que un mateix pugui
afegir-hi actes, escriure-hi notícies, etc.
La presentació oficial del nou portal de TINET va comptar amb la presència de Vinton G. Cerf. Durant el mateix acte es va donar a conèixer el nou
logotip d’aquesta xarxa ciutadana i la mascota, una T blava de grans dimensions que es va fer present a la sala enmig de la sorpresa dels assistents.
En el seu parlament, el president de la Diputació, Joan Aregio, va recordar els inicis de TINET i com, a partir d’un grup d’amics i professors
que van comprendre la necessitat de fer accessible Internet a tothom, es va
aconseguir crear una de les xarxes ciutadanes més reconegudes internacionalment. Per la seva banda, Gustau Biada va refermar el compromís d’aquesta
entitat per contribuir a estendre l’ús i el coneixement d’Internet i de les noves
tecnologies de la informació entre els ciutadans d’aquestes comarques.
Vinton G. Cerf va felicitar els presents pel nou portal i per haver estat
capaços de mantenir i fer créixer una xarxa ciutadana com TINET amb 10
anys d’història. Segons Cerf, «si Internet funciona, és per les persones que la
fan funcionar» i va expressar la seva satisfacció per assistir a un acte d’una de
les xarxes ciutadanes més veteranes.
El Director d’OASI, Enric Brull, va ser l’encarregat de descobrir el nou
portal, i les novetats que presentava, entre elles va destacar el TINETmapes,
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La TINETmascosta va moure’s desenfadadament entre els tinetaires reunits per descobrir el
nou portal de TINET

que permet als usuaris localitzar geogràficament els municipis i els llocs d’interès de la demarcació. Entre els nous canals temàtics sobresurt el que està
dedicat a Internet i a les noves tecnologies de la informació i la comunicació
on es poden trobar notícies, novetats, estudis i enllaços d’interès. «Abans de
disposar d’aquest canal ja existia informació relacionada amb les TIC, però
ara el que s’ha fet és agrupar-la i afegir-ne de nova», observa Enric Brull.
Amb el nou portal, es fa realitat un desig molt esperat: la possibilitat d’accedir a les pàgines web dels tinetaires sense la necessitat d’escriure la
pesada titlla o vírgula que s’havia d’utilitzar davant dels noms dels usuaris en
les adreces de pàgines web allotjades a TINET. Així, un usuari que accedia a
la seva pàgina web www.tinet.org/~codi_usuari ara pot emprar l’adreça usuaris.tinet.cat/codi_usuari. Aquesta nova opció, demanada intensament pels tinetaires, afavoreix l’accés a les pàgines personals, d’associacions i d’empreses
que han confiat en aquesta xarxa, perquè elimina haver de posar-hi la titlla,
molt difícil d’escriure amb el teclat.
Hi ha d’altres actuacions, de caràcter tècnic, que no són tan vistoses,
però que són claus per facilitar-ne un millor accés als continguts que es difonen a través d’aquest portal. Ho exposa Enric Brull: «El nou portal ha tingut
dues utilitats: una més plàstica, que ha estat l’adaptació a les noves línies de
disseny, i una altra, que ha estat la d’ordenar i fer més visibles informacions
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Pàgina d’entrada al TINETmapes
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i serveis que costaven de trobar. Però encara hi ha una tercera qüestió que és
l’estructuració interna de tot això. Fins ara treballàvem amb pàgines planes,
és a dir, amb pàgines HTML, i actualment ho fem amb Java, amb bases de
dades; de tal manera que actualitzar continguts per ser consultats en diferents
apartats és molt més fàcil. Tot aquest canvi en la sistemàtica ha estat lent i
pesat, i encara que de cara a fora no es nota, és el que ens ha ocupat més
temps. Tot seguit ens concentrarem en els canals.»
Cal subratllar que des del 2002, quan va marxar de TINET Joan Manel
Gómez, que s’ocupava de la part tècnica d’aquesta xarxa, Òscar Barrufet va
assumir la seva feina, essent també el responsable tècnic de la web ALTAnet,
de la Diputació de Tarragona i orientada als ens locals d’aquestes comarques.
Barrufet assegura que TINET, des que es va integrar a OASI i fins a l’actualitat, «ha experimentat un canvi tecnològic molt important, perquè era una
xarxa amb molts serveis als usuaris, però amb molt pocs mitjans. En aquests
anys, TINET ha incorporat, entre d’altres, sistemes de seguretat Firewall a
nivell d’aplicació, la gestió d’ample de banda, que ha incrementat en un
500% la capacitat de la mateixa per als usuaris i per als diferents serveis, i
l’antivirus per al correu electrònic.»
Respecte a la idea dels canals, Enric Brull estableix les següents consideracions: «Nosaltres hem dissenyat un model del que hauria de ser una xarxa
ciutadana, el model TINET. Una xarxa ciutadana és un conjunt d’agents
que participen en la mateixa estructura, en aquest cas TINET. Per part de
l’organització s’ofereix un portal amb molta informació, que es veu implementada contínuament pels usuaris, persones, associacions o empreses, que
també hi posen els seus continguts, essent al final de tota la comunitat. Des
de TINET, el que hem de propiciar és informació que sigui útil al ciutadà.
¿I aquest què necessita? Doncs saber quina és la farmàcia de guàrdia, quins
actes s’ofereixen avui en una determinada localitat de la demarcació, els telèfons d’urgència, la programació del cinema, un petit manual sobre com
configurar un mòdem, etc.»
«Tot això —prossegueix Enric Brull— nosaltres ho hem palesat a través
d’un concepte nou: els canals de diferents àrees de coneixement. Ara tenim
el de tecnologies de la informació, ja que històricament és un àmbit que ens
toca molt de prop, i allí es pot conèixer des de com gaudir dels serveis de
TINET fins a informes, enllaços d’interès, programari, etc. Altres canals que
anirem activant tot seguit són el de cultura, el d’ensenyament, el de joventut,
el de política, el d’esports i tots aquells altres que nosaltres entenguem que
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poden tenir una bona utilitat o desenvolupar una determinada funció per a
algun col·lectiu en concret. I seran els mateixos canals que estaran al TINETdigital i a la TINETagenda. Per tant, la idea és que tu posaràs un acte o una
notícia d’esports i el veuràs a l’agenda, però també al canal que li pertoqui,
fins arribar a assolir d’aquesta manera un conjunt d’informació integrada, és
a dir, que la trobaràs per diferents llocs, però serà la mateixa a tot arreu.»
El director d’OASI assevera convençut: «Ara estem en una època, des de
poc després del 2000, en la qual a TINET, amb tota mena de buscadors i la
quantitat de nodes que hi ha en el món, ja no és l’accés a la connectivitat el
que li dóna valor, sinó la informació que genera. Per tant, hem de procurar
estructurar un futur a aquesta informació, hem d’avalar la generositat de
la gent, i després fer públic el que ens envien. En paral·lel, hem de gaudir
d’uns instruments que permetin trobar el que sigui, amb el mínim de clics
possibles.» En aquest objectiu es referma Amadeu J. Roig, qui treballa de
ple en els nous productes de TINET com a comunicador: «Aquesta xarxa ja
no aporta un valor de connectivitat a Internet, i no ha renovat aquest valor
encara. S’hauria d’apostar pel contingut. Una dinamització del col·lectiu o
de la comunitat tinetaire al voltant del lliurament de continguts útils donaria
aquest valor extra, diferenciador d’altres portals. Hem d’aconseguir que la
web del portal de TINET l’engrandeixin els mateixos usuaris, però alhora cal
fer un esforç molt gran perquè s’animin a participar-hi.»
Per tant, ¿cap a on anem? «Avancem —respon Enric Brull— cap a l’estructuració de tota aquesta informació. I no només la textual, sinó que ens
anem preparant cap als serveis multimèdia. Per exemple, en poc temps a
OASI disposarem d’una infraestructura perquè, qui sigui entès en una determinada matèria, pugui enregistrar davant de càmera un discurs, una lliçó
o una classe de la durada que vulgui. Aquest material es penjarà en un nou
espai de TINET i qui ho desitgi podrà consultar-ho, pagant o no, això segons decideixi l’autor del contingut. El futur va per aquí. Per part nostre ens
agradaria oferir-ho a la pròxima legislatura.»
Un altre element que ja s’ha començat a oferir és el SIG o Sistema d’Informació Geogràfica. «Des de fa un temps —recorda Enric Brull— hem
tingut el TINETmapes, que et permetia veure els pobles de la demarcació,
però hem donat un nou pas: ara quan situïs el cursor per damunt d’aquestes
localitats, pots accedir-hi a llocs d’interès i aviat et sortirà una petita etiqueta
que dirà «carrerer» i tindràs el detall del que hi ha en una via concreta. Sobre
el mapa també es podrà demanar, per exemple, la Ruta dels Monestirs. És a
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dir, que la base de dades territorial es podrà fer servir per moltes aplicacions
que anirem activant.»
I afegeix: «Si anem donant serveis d’aquestes característiques, la xarxa
continuarà sent gran. Hi ha un cert sentiment de pertinença a TINET, sobretot a determinades edats, especialment els qui ara estan sobre els 40 anys,
que en tenien 30 quan va néixer aquesta xarxa. Amb la joventut no es dóna
aquest fenomen, però amb el canal jove hem de mirar d’enganxar-los. En tot
cas, TINET és una iniciativa territorial que ens ha de fer molt orgullosos a
tots, perquè hem estat els primers de l’Estat, i entre els tres primers d’Europa,
en tenir una xarxa ciutadana d’aquestes característiques, cosa que és important i és un fet diferencial respecte a altres indrets, de la mateixa manera que
a Tarragona són un tret singular les muralles o la platja. Per tant, si ho sabem
realitzar bé, TINET és un element d’estratègia de futur de la ciutat junt amb
altres coses, evidentment.»
Aquestes són las implementacions que s’han efectuat fins ara a la xarxa
TINET amb motiu del desè aniversari. A finals d’octubre ja hi havia 23
ajuntaments que havien incorporat la WEBfàcil i a principis de novembre
aquesta eina es posava a l’abast de les associacions sense ànim de lucre; al final
del mateix mes es posava a disposició dels ciutadans.
Enric Brull insisteix: «En la línia del que ha de ser el nou model de
TINET, segons el qual els responsables d’aquesta xarxa ofereixen un conjunt
de serveis i, alhora, els ciutadans i les organitzacions també l’aprofiten per
posar-hi els seus continguts a l’abast de tothom, nosaltres els hem de donar
eines fàcils perquè s’engresquin a compartir informació. I avui, ¿quines són
les organitzacions ciutadanes que ofereixen informació a TINET? Aquelles
que entenen una mica en temes d’informàtica o individus que són una miqueta tecnòlegs i saben crear la seva web, però aquells que no tenen tan de
coneixement, l’encarreguen, i això costa uns diners. Nosaltres voldríem que,
a TINET, hi estigues tothom que volgués ser-hi. El WEBfàcil permet confeccionar-se la pròpia web als qui només saben què és el Microsoft Word,
perquè es treballa amb plantilles, amb una certa estructura predeterminada,
i no té cap complicació.»
En una línia semblant, es poden elaborar des de TINET els weblocs.
«A diferència del WEBfàcil, que té l’estructura de web —assenyala Enric
Brull— aquesta eina en té una molt més rígida, però està una miqueta de
moda i hi ha gent que li va molt bé per treballar, per fer-se el seu propi diari
personal o escriure sobre el que li agrada. Nosaltres ho hem activat amb la
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finalitat que hi hagi persones que siguin generoses i que posin informació a
Internet.»
Perquè sigui així, TINET facilita com fer aquesta mena de quaderns de
bitàcora i una relació dels weblocs dels tinetaires. Cadascú pot triar tenir el
que vulgui: fer-se una WEBfàcil o un webloc, o les dues coses, que poden tenir funcionalitats diferents. «Des del nostre punt de vista, això és una xarxa:
moltes persones que comparteixen dades», assegura Enric Brull. «La Xarxa
no és una organització que hi posa un web perquè l’entrin a mirar: en el nostre model, la clau està en les persones que actuen com a nodes», reafirma.
Amb aquesta finalitat, OASI va iniciar el 2005 les sessions de l’Àgora,
una de les iniciatives que s’han concebut a favor de l’alfabetització digital. Les
primeres van ser les sessions dedicades al wireless i al programari lliure, en el
marc del TINETcongrés, desenvolupat del 21 d’octubre al 5 de novembre.
L’objectiu és continuar promovent activitats formatives i de divulgació, com
algunes jornades.
Pel que fa al wireless, Enric Brull destaca: «Aquesta tecnologia permet
construir xarxes sense utilitzar cap mena de cablejat, i a través d’un sistema
d’ones et connectes a Internet». És a dir, que s’accedeix no via mòdem o per
un número de telèfon a través de Telefònica o TINET, sinó per la modulació
d’ones electromagnètiques que es propaguen per l’espai sense cap mitjà físic
que enllaci cada extrem de la transmissió.
Enric Brull puntualitza: «Únicament el que necessita l’usuari de wireless
és estar a prop d’una antena que li doni accés. ¿Quina és la dificultat d’aquesta tecnologia? Doncs que és direccional, és a dir, que si no veus l’antena
d’OASI, no entres. Per tant, calen una sèrie de repetidors. Estem en contacte
amb les entitats promotores d’aquest sistema, Tarraco Wireless i Reus Wireless, per valorar si junts podem tirar endavant el projecte. Si aconseguíssim
una xarxa sense fils a Tarragona i una altra a Reus, després l’aniríem implantant a altres localitats com a alternativa als actuals mitjans de connexió. En
cap cas el wireless els substituiria, sinó que seria un complement.»
A la sessió del TINETcongrés dedicada al wireless, la sessió celebrada el
5 de novembre va començar amb la intervenció conjunta dels responsables
de les xarxes sense fils de Tarraco Wireless i Reus Wireless, Joshué Martín i
Lluís Calero, respectivament. Tots dos van destacar que aquesta tecnologia
representa una passa més en un tipus d’accés a la Xarxa que no segueix els
camins comercials i que possibilita arribar-hi a tothom, al marge de la rendibilitat econòmica. També van reconèixer que té alguns problemes com la
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seguretat, les interferències i la legalitat a l’hora d’intentar afavorir la seva
expansió per part de les comunitats que la promouen.
Un altre dels ponents va ser Lluís Ariño, director del Servei de Recursos
Informàtics i TIC de la Universitat Rovira i Virgili, qui va exposar la implantació del wireless a aquest centre d’ensenyament superior, que compta amb
22 punts d’accés, la majoria dels quals estan al Campus Sescelades (aules de
docència i biblioteca) i dos al Rectorat. Ja està en marxa arribar a la resta de
biblioteques i a d’altres centres de l’esmentada universitat.
Finalment, Cèsar Mauri, responsable de la xarxa wireless de Flix, va explicitar una altra realitat ben diferent, amb la problemàtica que representa
implantar aquest tipus de tecnologia en una comunitat petita i amb l’inconvenient de no poder oferir accés a Internet. Segons Mauri, els permisos legals
per poder fer-ho són molt costosos i caldria assegurar-ne la rendibilitat. Tots
els ponents han coincidit en la necessitat que hi hagi una major implicació de
les administracions en l’extensió de la connectivitat sense fils i han lamentat
els impediments legals per aconseguir oferir l’accés lliure, gratuït i universal
a Internet, sense entrar en col·lisió amb les operadores que fan negoci amb
aquest servei.
En la sessió anterior del TINETcongrés, la del 29 d’octubre, es va debatre sobre el programari lliure com una eina bàsica de difusió d’Internet de
manera efectiva, econòmica i lliure. Jorge Cortell, expert en domini públic
a Internet va exposar les seves teories sobre la necessitat que desapareguin les
lleis que «protegeixen» la propietat intel·lectual i va expressar el seu convenciment que aquesta legislació no salvaguarda realment l’autor i que, a més,
limita la llibertat de difusió de la seva obra. Segons Cortell, de la mateixa
manera que han canviat els suports de les diferents obres de creació, caldria
canviar l’actual legislació perquè no respon a la realitat. Per al ponent, actualment el copyright és el més semblant a la censura i caldria tendir cap el
domini públic de les obres, cosa que permetria crear una societat més lliure i
que hi hagués un autèntica explosió en l’accés a la cultura.
El mateix dia va intervenir Jonathan Hernández, vicepresident del GPL
(Grup d’Usuaris de Programari Lliure) de Tarragona, que agrupa internautes
que tenen voluntat de difondre el programari lliure i de compartir experiències sobre aquesta qüestió. Hernández va fer un recorregut per la història
d’aquest software i per les activitats del GPL.
El programari lliure defensa, entre d’altres aspectes, la llibertat per executar el software sense cap restricció i amb qualsevol propòsit, sense limitar,
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per tant, el nombre de màquines on es pot aplicar, adaptar-lo a les necessitats
individuals, redistribuir còpies gratuïtament, així com versions modificades
de l’original.
Per la seva banda, Antoni Mirabete, responsable de Càtix (una distribució Linux en català), va donar a conèixer la darrera versió d’aquest programa,
posant l’èmfasi en els beneficis que comporta l’ús d’aquest sistema: més complet, eficient, econòmic i amb possibilitat, sempre, de ser millorat i ampliat
gràcies al seu caràcter lliure.
Finalment, Manuel Cuesta, coordinador dels telecentres de Tarragona
va manifestar la voluntat d’aquesta xarxa promoguda per l’administració de
fer extensiu l’ús d’Internet i les noves tecnologies amb el suport de sistemes
operatius lliures. Segons Cuesta, el programari lliure és una aposta que pot
afavorir l’economia local, tot i tenir un caràcter universal, a més de participar
la reducció de costos i la participació ciutadana.
Durant el primer dia del congrés, el 21 d’octubre, les protagonistes van
ser les xarxes ciutadanes, que van exposar les seves respectives trajectòries i
funcionalitats. Per primer cop coincidien tres iniciatives pioneres a Europa:
Iperbole de Bolonya, representada per Leda Guidi, ReteCivica de Milà, amb
Fiorella de Cindio, i TINET, amb Manel Sanromà, i la web Sí, Spain, amb
José Luis Pardos, que, com ja he avançat en capítols anteriors, són iniciatives
que van sorgir molt pròximes en el temps. Entre elles hi ha diferències substancials en la seva organització, però totes tenen el comú denominador de
desenvolupar una tasca social d’alt valor.
La resta de la primera jornada del TINETcongrés es va dedicar a parlar
de l’ús i aplicació d’Internet en l’ensenyament, amb Mercè Gisbert, vicerectora de Docència de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; a l’àmbit de
la salut, amb Joan Guanyabens, director de Desenvolupament Organitzatiu
del Centre Diagnòstic Parc Taulí; i a la comunicació, a càrrec de Vicent Partal, director de Vilaweb.
En aquesta mateixa línia de l’Àgora, d’apropar les noves tecnologies a la
població, l’OASIaula pretén facilitar als ciutadans dels municipis amb menys
de 2.500 habitants, la formació imprescindible per poder treure profit de la
societat de la Informació i apropar Internet per tal d’afavorir la difusió i el
coneixement de les bones pràctiques a la xarxa.
De moment, ja s’han aprofitat d’aquest servei les localitats del Catllar,
Sarral, Pratdip, Botarell, Gratallops, Bellvei, la Torre de l’Espanyol i
Riudecanyes. OASI munta una aula d’ordinadors en un espai cedit temporal— 185 —

Al TINETcongrés es va celebrar una taula rodona amb representants de xarxes ciutadanes
europees que van néixer molt pròximes a TINET, més José Luis Pardos, impulsor de la web
Sí, Spain.

ment per l’ajuntament que tingui connexió ADSL i incorpora un monitor per
desenvolupar una activitat autoformativa de les habilitats d’un internauta.
L’aula presenta el següent maquinari: 10 ordinadors portàtils amb ratolí,
1 router de connexió sense fils (ADSL), 1 impressora làser b/n i 1 projector.
Un monitor s’ocupa d’ensenyar els assistents, els facilita material didàctic
sobre l’activitat i un compte de correu gratuït a TINET per a cadascú. L’activitat, d’autoaprenentatge, té una durada de 10 hores; el mínim de persones
inscrites que comuniqui l’ajuntament ha de ser de 30; l’horari és lliure, en
sessions de matí i tarda, i l’aula roman a la població 15 dies naturals, de divendres a divendres.
Quan el TINETcongrés finalitza, OASI encara treballa per posar en
marxa tres projectes més a curt termini: el TINETmúsica, la TINETemissora i la TINETràdio. En el primer cas es recopilaran peces de música de
qualsevol tipus: clàssica, moderna, tradicional, etc. TINETemissora recollirà
actes que s’han fet a Tarragona i que es podran escoltar en diferit. Finalment,
TINETradio permetrà escoltar radio per Internet, i ja està fet el pilot amb
Tarragona Radio. Quan estem en ple procés de producció final d’aquest llibre, el febrer de 2005, s’activa TINETmúsica, amb el compositor tarragoní
Xavier Gols. En aquest espai, a més de trobar-hi informació sobre l’autor i el
seu treball, també es poden sentir i descarregar les peces musicals que formen
part d’un CD virtual produït per OASI.
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Una dècada d’aprenentatge per ser
referència clau en el planeta digital

E

n la recta final de la redacció d’aquest llibre, a les acaballes de l’octubre
del 2005, la cursa cap al planeta digital és evident i no hi ha volta enrere:
la revolució de la noves tecnologies avança sense fre. Quan el telèfon mòbil i
Internet ja fa alguns anys que han començat a transformar profundament les
relacions humanes, les formes d’aprendre i d’obtenir coneixement, l’activitat
laboral i el lleure, ara la fusió del mòbil i d’Internet auguren una nova manera
de comunicar-se i de viure; la televisió per mòbil, entre moltes altres aplicacions, es preveu que sigui tota una revolució. La telefonia IP (per Internet)
serà habitual pels costos que redueix. La tecnologia Bluetooth, que permet
que aparells diferents parlin entre si sense necessitat de cables, afavorirà les
cases intel·ligents controlades per telèfon i que, per exemple, des del portàtil
puguem donar ordres a la televisió o a l’equip de música.
Per la seva part, les connexions sense fils s’expandiran enormement i
facilitaran l’accés a Internet a petites localitats que ara no són de l’interès
de ningú. També s’imposarà l’ús de portàtils de butxaca, que podrien ser els
substituts dels ordinadors transportables actuals, com els Ipods, que és molt
més que un reproductor de MP3: és un petit útil amb multitud de possibilitats com la capacitat d’incloure jocs, calendari, agenda de contactes, notes,
rellotge, i no només reprodueix música digital en diversos formats, sinó que
pot actuar com a disc dur extern, gravadora de veu i webloc.
En l’àmbit de la medicina, molts malalts es beneficiaran del coneixement
d’experts que estaran a l’altre punta del món, però que gràcies a la Xarxa podran contribuir a afinar el seu diagnòstic i sobretot el procés de recuperació
del pacient. No podem esbrinar com tot això repercutirà encara més en l’ensenyament, però és evident que moltes persones han pogut estudiar gràcies
als campus virtuals, per l’autonomia d’horaris i l’organització personalitzada
que propicien. Els turistes s’han embarcat plenament a Internet i programarse les vacances a través de la Xarxa té cada vegada més adeptes.
Són exemples de la segona etapa de la web. Tal com es feia ressò el
CiberP@ís del 27 d’octubre de 2005 en el seguit de pàgines que dedicava a
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la Internet emergent, recollint unes declaracions del vicepresident de Yahoo!,
Eckart Walter, a la revista Businessweek: s’ha acabat navegar, llegir, escoltar o
mirar passivament un web, ara es tracta de compartir, col·laborar i, sobretot,
crear. És, per tant, el concepte amb què s’han volgut desenvolupar sempre
les xarxes ciutadanes i que actualment, superada la primera etapa de garantir
l’accés a Internet a la població, s’ha de potenciar amb eines cada vegada més
interactives que afavoreixin la participació.
El 1995 el repte era facilitar l’accés a la informació. Amb mòdems i ordinadors lents, aconseguir baixar-se segons quins documents ja era tot un èxit, pel
seu pes i la poca capacitat de les computadores; un dècada després la banda ampla obre decididament Internet al món audiovisual i, sobretot, permet la participació i col·laboració de tothom des de qualsevol lloc en tot allò que vulgui,
d’una forma més directa i espontània. En el mateix article del CiberP@ís abans
esmentat, David Sifry, fundador del buscador de blocs Technorati, insisteix en
què hem passat de la Internet de la informació a la Internet de la conversa, on
les xarxes socials, els nous serveis i mitjans concebuts amb la col·laboració dels
internautes seran essencials, i on el webloc serà el màxim exponent.
Tarragona, gràcies a TINET, fa temps que avança en aquest camí cap a
un planeta digital, i fent nostre el pensament de Vinton G. Cerf, direm que
cap a la Internet interplanetària, un pas més en l’evolució de la Xarxa, segons
el personatge esmentat. Però arribar fins aquí no ha estat fàcil i ara, quan la
Xarxa pot semblar que sempre ha estat a les nostres vides, cal remarcar que
fa una dècada el panorama general no apuntava cap aquí, tal com hem vist
als capítols inicials.
En tot cas, TINET ha crescut amb el mateix esperit amb què va originar-se: ser un punt de trobada a la Xarxa de ciutadans i entitats, amb la voluntat de promoure la incorporació de tothom a la societat de la informació.
A finals d’octubre del 2005, TINET té 20.642 tinetaires, incloent-hi empreses, entitats i ciutadans. D’aquest total, 15.938 són ciutadans dels quals
8.100 són de Tarragona, 1.460 de Reus, 680 de Valls, 387 de Cambrils, 324
de Salou, 290 de Tortosa, i la resta de diferents localitats de la província de
Tarragona. Cal destacar que, com a conseqüència d’un conveni que tenia al
principi TINET amb la població de Balaguer, hi ha uns 150 usuaris encara
d’aquesta localitat. Pel que fa a les entitats, n’hi ha 1.708, i 2.526 empreses.
De webs penjades a TINET, n’hi trobem 3.595, de les quals 2.637 pertanyen
a particulars, 505 a entitats i 453 a empreses; en total, comptabilitzen en un
mes 529.243 visites i més de 10.300.000 accessos.
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«Els accessos —assenyala Emili Badia, tècnic d’OASI— són el que s’anomena hits en angles i és qualsevol petició que es faci al servidor de web. Per
exemple, una pàgina web que està formada per 15 elements (el codi HTML,
i per exemple 14 imatges), la seva visita generarà 15 hits. Per això els hits no
són indicatius del número d’usuaris que miren la plana, perquè depenen molt
del número de components que la formen. Com més elements la formin, més
hits hi haurà. La visita es computa com un període de temps continuat en
que un client està accedit a informació del servidor web. Per exemple, algú
que entra a TINET i s’hi està uns 10 minuts clicant a diferents continguts.
El servidor de web computa tot aquest temps com una visita. Aquest sí que
és un bon indicador que et diu quantes vegades algú s’ha posat a mirar la
teva informació. Ja sigui només una plana o hagi buscat molta informació,
ja sigui amb planes amb pocs elements o amb molts elements, al final tot es
computa com una visita.»
El TINETportal té més de 134.000 visites al mes i uns 5.116.395 accessos durant el mateix període. Des dels comptes de correu dels tinetaires
s’envien mensualment una xifra superior als 1.700.000 missatges i en reben
més de 4.000.000.
I, ¿quin és el perfil de l’usuari actual? «En l’Observatori que des d’OASI
realitzem cada any al gener i donem a conèixer al març, en el del 2005 es veu
que majoritàriament és jove», assegura Enric Brull. ¿Per què? «Doncs perquè
la joventut, en una edat compresa entre els 16-20 anys, fa servir molt la
Xarxa. I aquest no és el mateix tipus d’usuari de TINET d’un temps enrere,
sobretot dels inicis, quan era gent de mitjana edat, de 20 i de 30 anys cap a
munt, i amb un cert interès per la tecnologia i el coneixement de la mateixa.
Estàvem amb el Windows 3.1 i qualsevol no hi entrava. Per tant, en aquells
moments era un perfil de mitjana edat, innovadors, amants de la informàtica. Avui bàsicament són joves, estudiants universitaris preferentment; una
mica més homes que dones, centralitzats als nuclis de població d’alt nombre
d’habitants, que té el seu sentit perquè als pobles petits la mitjana d’edat és
més alta. Entenem, però, que el fet que utilitzin Internet no vol dir que la
facin servir des del punt de vista de la xarxa que nosaltres defensem. Sota
aquest concepte, els usuaris tinetaires continuen sent d’una edat major de
24 anys, perquè els joves no són tan aficionats a la Xarxa, sinó a altres tipus
d’instruments que avui dóna Internet, com els xats, que no requereixen tan
de la voluntat de les persones com en el cas d’una xarxa. Per aquest motiu,
un dels canals que volem obrir, i en el qual hi té molt d’interès el president
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d’OASI, Gustau Biada, és el Canal Jove. I els haurem de donar continguts
que a ells els captivin.»
Malgrat que encara hi ha moltes coses per fer, pel que es refereix a xarxes
ciutadanes, Enric Brull en el moment de fer balanços remarca el caràcter
innovador que Tarragona Internet va significar al seu dia: «Hi ha un punt
crucial que és la idea lluminosa inicial d’una persona, el Manel Sanromà,
acompanyat per un petit nucli d’individus que tecnològicament ho posen
en marxa, en un entorn polític que li dóna suport a través de la Fundació
Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona. La societat tarragonina, en el seu
moment, ho va veure històricament com una certa innovació i molts d’ells
sense saber què era s’ho van fer seu. Hi va haver un amplíssim ressò. Per
tant, hi ha gent que si li dónes productes atractius s’hi aboca. Després, les
circumstàncies han fet que TINET es mantingui, perquè en el món d’Internet surten múltiples iniciatives, però moltes d’elles no continuen. Ho vam
viure i vam passar l’època dolenta, a les acaballes dels anys noranta del segle
passat, amb el boom de les tecnologies de la informació i de la comunicació,
o de la borsa, amb el qual ens havien de fer milionaris, encara que tot se’n
va anar a orris».
«Del 1998 al 2000, TINET —rememora Enric Brull— va tenir un
moment difícil, perquè es veia que era una estructura que costava diners,
però no hi havia ingressos i, consegüentment, si no hi ha una associació,
una entitat pública que li doni suport a aquesta despesa, és molt difícil que
un agent privat ho pugui mantenir, perquè això s’hauria de rentabilitzar a
base de quotes. Conseqüentment, un element a tenir en compte és que al
darrere de TINET sempre hi ha hagut alguna organització pública que li ha
donat suport: l’Ajuntament, primer, i després la Diputació de Tarragona,
amb OASI. Paral·lelament, mentre ha anat evolucionat la xarxa, també han
anat transformant-se i implementant-se els serveis. Ara la clau no és la connectivitat, mentre que al 1995 sí que ho era. Actualment això està resolt i
el que comença a tenir interès és que, per exemple, jo pugui decidir que la
meva adreça sigui @tinet.org o @tinet.cat. Reiterant el que he dit en un altre
moment del llibre, ara tenim raó de ser com a xarxa per la informació que
proporcionem i per les eines multimèdia que facilitem als nostres usuaris, de
tal forma que siguin ells mateixos els qui la vagin engrandint amb els continguts que hi aporten.»
Des del dia de la seva creació fins a l’actualitat, TINET sempre ha estat
en català, mai s’ha pensat en possibles traduccions, o versions en altres idio— 192 —
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mes, però Enric Brull assenyala: «Algun dia ho haurem de tenir en compte
perquè si traduíssim algunes parts a altres llengües ens podrien llegir no només els qui coneixen el català, sinó, per exemple, els milions de persones que
ho fan en castellà o en anglès».
Mentrestant, TINET s’ha convertit en una marca. Així ho veu Manel
Sanromà: «El gran encert de TINET ha estat que s’ha mantingut i gaudeix
d’una marca de qualitat indiscutible». Per contra, el pare d’aquesta xarxa
observa que el gran fracàs de la mateixa ha estat «que l’Ajuntament no s’ha
involucrat. TINET era el típic departament de participació ciutadana, i el
consistori municipal hauria de disposar d’un centre de recursos tecnològics
que donés servei a totes les entitats de la ciutat, i no únicament servei d’accés
a Internet, sinó espais físics de llocs de reunions, de videoconferències, d’ajudar a muntar pàgines webs i altres formes de comunicació multimèdia, on es
poguessin utilitzar màquines fotogràfiques, càmeres de vídeo, produir ràdio
digital, amb col·laboració amb la universitat, etc. Això era el que tenia sentit,
que és una mica el que han aconseguit fer a Bolonya amb Iperbole.»
Des d’aquesta perspectiva, Sanromà continua pensant: «El futur de TINET rau en tornar a l’Ajuntament. La Diputació en aquests moments ho
fa molt bé i el director d’OASI, Enric Brull, des del punt de vista tècnic i de
qualitat i d’imatge, ho porta excel·lentment, però li falta, no a l’Enric Brull,
sinó a l’organització, proximitat als usuaris. OASI funciona de perles, però
pel fet de ser molt “administratiu” probablement tingui més llunyania amb
els tinetaires que no abans, en què el Joan Manel Gómez i jo li donàvem un
caire més “hippie” o més amateur, però sempre de qualitat, això sí.»
Malgrat els esforços invertits en TINET des dels seus inicis, Manel Sanromà considera que a la ciutat de Tarragona «no li ha servit de gaire. No ho
hem sabut aprofitar, començant per mi, no dic que sigui culpa de ningú. No
se li ha tret prou rendiment al fet d’haver estat i d’haver dut a terme les coses
des de la perspectiva tècnica raonablement bé. És a dir, si TINET hagués
sorgit a Sabadell, Tarrassa, Sant Cugat, ho haguessin utilitzat molt més per
a la vida ciutadana, per a la relació entre institucions, i en aquest aspecte no
ens ha funcionat tant.»
En tot cas, en la història d’Internet, Sanromà assegura que TINET, a
nivell d’Espanya, hi té un lloc molt important i recorda que ell mateix, per
haver estat el promotor d’aquesta xarxa, el 1999 va ser designat per la revista Netsurf (una publicació en paper que va sorgir amb el boom d’Internet)
com un dels 25 noms per a la història d’Internet a aquest país, i al gener del
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2001, el seu nom va ser inclòs pel diari El Mundo dins del llistat de les 500
persones més influents a l’Estat espanyol en haver estat seleccionat entre els
24 individus inclosos a l’apartat d’Internet. Pel mateix motiu, des del 1999
fins al 2002 va ser membre del Board of Trustees (consell d’administració)
de la Internet Society (ISOC), on era l’únic espanyol membre d’aquest organisme. Fundada entre d’altres per Vinton G. Cerf, la Internet Society és
una organització professional sense ànim de lucre que facilita i dóna suport a
l’evolució tècnica d’Internet, estimula l’interès per conèixer i usar la Xarxa, i
promou la implementació de noves aplicacions pel sistema.
«Per tant —apunta Sanromà—, la popularitat de TINET fora de
Tarragona és molt forta. A Barcelona, per exemple, en molts llocs em diuen:
“Ah, tu ets el de TINET!” La gent ho coneix molt. El fet d’haver-hi tantes
adreces de TINET i milers de persones que ho utilitzen ha facilitat que no
passi desapercebuda. A més, d’aquella època no queda res igual, Readysoft se
n’ha anat, Servicom també. Segueix Terra, Wanadoo, però una iniciativa similar a TINET a tota Espanya no ha sobreviscut. És a dir, TINET és la marca i que diguis TINET i s’associï a Tarragona, té un preu i és important.»
Per aquest motiu, insisteix: «Hem perdut oportunitats de treure més
profit. És bo que continuï i que commemorem el desè aniversari, i probablement celebrarem el quinzè i el vintè. Però, en tot cas, encara hi som a temps
de gaudir-ne més aconseguint que realment sigui útil per a la ciutat. Hauria
de ser un servei públic municipal.»
En una línia similar, Lluís Argilaguet (Fòrum TINET) té clar que «hauria
de ser l’Access Point de la ciutat», així com «una proveïdora de continguts fàcils
de trobar i d’interès per a una gran majoria». Mentrestant, assegura:«TINET
és suficientment atractiva perquè sigui la meva pàgina d’entrada, i sols la
supera alguna vegada el Google».
Joan Manel Gómez, una altra membre fundador de TINET, té una opinió molt similar a la de Sanromà: «El balanç no pot ser altra cosa que positiu.
Una dècada després em dono compte que realment vam ser uns pioners i
que TINET s’ha guanyat un lloc en la història de la Internet en aquest país.
Malauradament, considero que no se li ha reconegut la importància que
mereix i sempre ha disposat de pocs recursos econòmics per poder créixer al
mateix ritme que la societat internauta de les comarques de Tarragona».
«TINET ha de continuar sent —puntualitza— una xarxa ciutadana i
el motor d’aquest tipus d’entitats són precisament els ciutadans. Per tant,
TINET ha de ser una eina orientada al servei de la població, que és qui deci— 194 —
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dirà el futur d’aquesta xarxa. Mentre es compleixi aquesta regla i no s’intenti
“polititzar-la”, tot anirà bé. Per altra banda, he de fer una menció especial als
diferents grups de voluntaris que de forma espontània i totalment altruista
s’han anat afegint i organitzant per prestar diverses tasques que han ajudat
enormement al funcionament de TINET. Són ells, conjuntament amb la resta de ciutadans que formen aquesta xarxa ciutadana, els grans protagonistes,
ja que sense ells no tindrien sentit el conjunt de servidors, routers, mòdems
i altres màquines electròniques que suporten els serveis de TINET. Nosaltres
només vam posar els mitjans i la saviesa tècnica perquè ells la dotessin de
contingut i de vida.»
El professor Robert Rallo qualifica de «molt bo» el balanç de TINET i
declara que ha estat «una de les experiències més entretingudes en les que he
participat. La gràcia de TINET és que és una comunitat virtual i que funciona sola (a nivell de comunitat, no tècnicament) i s’autoregula. Únicament
calia donar l’empenta inicial. Allò que nosaltres —els fundadors d’aquesta
xarxa— varem realitzar, era el més fàcil; els tinetaires han aconseguit la resta i
són els que realment fan que TINET sigui alguna cosa, i això sí que és difícil
i té mèrit.» Rallo afegeix: «Igual que qualsevol sistema viu, TINET ha anat
creixent, ha passat una etapa de joventut, ara està en plena maduresa i arribarà un dia en què es farà gran i morirà; però segur que surt algú que inventa
alguna cosa i tot començarà de nou.»
Jaume Grau cataloga el projecte TINET, «amb la perspectiva que concedeix la distància, com una experiència única, de les que no solen passar
sovint. Van confluir en un moment del temps els elements necessaris per
generar-lo: la manca de competència, els coneixements aportats pels tècnics,
el lideratge del Manel Sanromà, la il·lusió per crear quelcom que deixés empremta, l’estimació per les nostres ciutats i ciutadans, la joventut per endegar
iniciatives sense valorar-ne del tot el seu risc, els empresaris que apostaren
pel projecte, l’altruisme i les ganes de dedicar-hi bona part del nostre temps
lliure, el paraigües de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona
i, com no, el bon rotllo i el treball en equip que es va dur fins assolir una
estructura laboral més estable.»
Així les coses, Jaume Grau manifesta: «TINET ha de continuar sent un
punt de trobada dels ciutadans i ciutadanes de les comarques tarragonines,
però també s’hauria d’obrir a les noves tecnologies i idees que s’estan duent a
terme al territori, iniciatives com les xarxes sense fils Tarraco Wireless i Baix
Camp Sense Fils (Reus Wireless) són dos excel·lents referents que haurien
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d’anar de la mà amb TINET. Podríem dir que el món WIFI és com una
segona generació del projecte TECLA, que ja fa una dècada va posar els fonaments del que haurien de ser les comunitats lliures. Aquestes opcions haurien
de disposar del màxim suport econòmic i organitzatiu per tal de garantir una
expansió significativa de la Xarxa.»
Són idees en les quals, com hem expressat en un capítol anterior, ja hi
treballa OASI, igual que algunes de les propostes que expressa Lluís Anaya,
que es mostra molt content per la trajectòria de TINET: «Nosaltres, el que
preteníem fa 10 anys, que era donar accés a tots els ciutadans sense condició
de classe econòmica i educació, és ara el lema polític de tothom. I defensàvem, i seguim mantenint, que això no ha de ser un negoci, en tot cas pot
ser-ho, com ho és ara, l’accés a determinats continguts, però no a la Xarxa
en sí. Conseqüentment, el balanç és positiu, perquè allò que pensàvem s’ha
complert. Nosaltres volíem que tothom hi accedís i gratuïtament, i això està
ja molt resolt».
«TINET —continua— abans era un proveïdor d’accés a Internet, cosa
que actualment ja ha de ser un dret universal i bàsic de qualsevol ciutadà. Avui
dia hauria de generar moviments socials més grans que aportessin continguts
a la Xarxa i donar una valor afegit als habitants d’aquest territori tarragoní.
En aquests moment el correu electrònic i un navegador els dóna tothom; el
que cal és proporcionar serveis a la comunitat que té un denominador comú,
que en aquest cas és el fet geogràfic d’estar ubicats en un territori. A banda,
que podria ser una eina perquè l’Administració s’aproximés al ciutadà, perquè
TINET el que té al darrera són moltes persones i aquestes han de poder parlar
entre elles i gaudir d’apropaments a l’Administració, etc. Per tant, el TINET
actual s’ha d’inclinar més al servei, al contingut, a la informació, a la formació
i a la transacció, i no a l’accés.»
Per a alguns, com Rosa Casas, tinetaire des del principi, l’impacte de
TINET li ha transformat la vida. Assenyala amb emoció: «A Tarragona, amb
TINET, hem estat uns avançats en l’ús de la Xarxa. A Barcelona, fa 10 anys
ja hi havia empreses que hi accedien, però els ciutadans en general no, perquè
era un món desconegut i molt car; així que nosaltres vam ser uns privilegiats
i no em cansaré mai de donar les gràcies a TINET. Ha estat el meu tresor. A
més, m’ha transformat la vida, la feina, els amics i coneguts. He descobert
una nova professió i una finestra oberta al món, jo que em movia en un cercle
social molt tancat. També ha alterat la meva manera de tractar les persones i
de relacionar-m’hi. Hi ha individus als que havia perdut la pista i he tornat
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a trobar a través de la Xarxa; he contactat amb persones afins amb mi per
l’edat, però alhora amb d’altres molt més joves que jo, que estimo molt i amb
les quals ha sorgit una relació humana molt maca, a banda de l’intercanvi de
coneixement que mantenim.»
I afegeix: «Com que els ordinadors sempre m’han agradat molt, poc després de fer-me usuària de TINET, vaig començar a crear webs i d’això n’he fet
la meva professió. El correu electrònic també m’ha resultat i em resulta molt
vàlid perquè té molts avantatges. Per exemple, el telèfon està molt bé, però
truques a algú i en aquell moment tu no saps si et pot atendre, si el molestes,
si està descansant, si no té ganes de parlar. En canvi, un email l’envies quan
tu vols i el destinatari se’l mira amb calma en l’instant que li va bé i si vol
contesta en aquell moment, o més tard. Et dóna més llibertat.»
Des d’un punt de vista no tan personalitzat, Rosa Casas manifesta:
«L’aportació de TINET ha estat molt gran. A Tarragona sempre ens han
retret que som uns carques i avorrits, i amb aquesta xarxa hem estat pioners.
Tarragona ha de viure del passat pel conjunt arqueològic de Tàrraco, però
no viure en el passat, i TINET ha donat una empenta molt gran a la ciutat.
Ara, com que Internet ja està accessible per tot arreu, no se li dóna tanta
importància a la revolució que va suposar, però sense ella fa 10 anys la gent
de a peu no haguéssim tingut Internet fins molt més tard; s’hagués quedat
més temps només a la universitat, a algunes empreses, però als ciutadans en
general haguessin viscut un període llarg encara sense conèixer la Xarxa».
Per a Rosa Casas, el servei de TINET continua sent molt bo, amb molta
paciència per part dels tècnics, i comenta que potser caldria promoure més
els fòrums de debat.
El seu balanç és molt similar al que fa Vicens Basora (autor del primer
Navegador Tinetaire): «Serà allò que els tinetaires vulguem fer-ne. De mica
en mica, ja ha esdevingut el portal indispensable de les comarques tarragonines. Cal aprofundir, si es possible, aquest concepte de portal perquè tothom
hi trobi allò que busqui, i que tinguin més presència els pobles del voltant de
Tarragona, perquè, per exemple, hi ha fires que ells estarien molt contents de
veure que TINET les dóna a conèixer. I ja s’està aconseguint.»
Joan Batet reconeix igualment que TINET «va donar, als ciutadans
d’aquestes comarques, un bon avantatge tecnològic i, paral·lelament, va propiciar les relacions humanes a través de les seves llistes, on tothom que té un
interès “comunicador”, hi troba el seu lloc. Aquesta època pionera, ja l’hem
superada i s’ha entrat de ple en la època de la utilització massiva de la xarxa a
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tots els efectes: professional, comunicació, lleure i intercanvi. Alhora, considero que segueix essent molt necessari poder disposar d’un portal de notícies
d’abast local —regional— que permeti saber digitalment les notícies que
ens interessen i, a la vegada, trobar les farmàcies de guàrdia i les cartelleres
del cinema, però la demanda és intrínsecament evolutiva i TINET haurà de
saber adaptar-se a cada un dels nous moments històrics que ens toqui viure
en el futur proper.» En el mateix sentit, Jordi Tiñena subratlla que TINET,
com a xarxa ciutadana, «fonamentalment ha desenvolupat els serveis que li
corresponen» i pensa que el seu futur passa «essencialment, pel que és, una
xarxa pública de servei als ciutadans d’aquestes comarques, amb les adaptacions lògiques que es derivin del pas del temps».
El tinetaire Luciano López assegura haver après moltes coses gràcies a
TINET i remarca «el fet que hagi estat pionera, i al no ser de caràcter comercial, com molts dels negocis que sorgien i que al cap d’un temps morien, TINET continua i cada vegada amb més força». De tota manera, té la impressió que allò que li falta és participació ciutadana: «Hauria d’orientar-se més a
la tecnologia de codi obert, en definitiva al software lliure i hauria de ser una
plataforma en la qual qualsevol ciutadà pogués contribuir en algun projecte
com, per exemple, la traducció o fins i tot el desenvolupament de programes
de codi obert. La gran majoria d’empreses necessiten programes fets a mida
i, per tant, els més beneficiats serien les petites i mitjanes empreses.»
Luciano recorda els primers anys d’aquesta xarxa, «ara no es fa, però
abans quedàvem al bar Tòful, a la Part Alta, a prendre el vermut, cada any
celebràvem un nou aniversari de TINET i amb aquestes trobades coneixies
persones d’estrats socials molt diferents amb un punt en comú: TINET, encara que cadascú l’utilitzés amb una finalitat determinada».
Ramon Orga, veí de Santa Coloma de Queralt, que de bon principi es
va apuntar a TINET, és un testimoni del que una xarxa d’aquestes característiques por representar per als municipis petits, apartats una mica del que succeeix a la resta del món. Orga rememora: «TINET per mi va ser una troballa
miraculosa. Jo era com un nàufrag a la deriva i va ser el meu salvavides. Vaig
passar del no res al tot, i de seguida vaig gaudir de la possibilitat de connectar
un mòdem a un servidor i així, començar a moure’m per la Xarxa va ser bufar
i fer ampolles. A més, TINET va ser un fenomen inusual. Afortunadament
els polítics, que sempre acostumen a barallar-se per tot, aquesta vegada es van
solidaritzar amb una idea altruista que va funcionar, amb la participació de
persones que, desinteressadament i amb els coneixements tècnics adequats
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Durant els primers anys de TINET sovint des de la llista «Parlem» els seus usuaris organitzaven trobades en les quals sovintejava anar a prendre el vermut al Tòful, a la Part Alta de
Tarragona, alguns del quals veiem en aquesta imatge.

i d’un nivell molt per sobre de la mitjana, van posar mans a l’obra i van fer
possible que la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament d’aquesta ciutat i
la Diputació fessin pinya, sense oblidar que els mateixos que trepitjaven els
despatxos per convèncer als funcionaris havien de trucar a les portes d’entitats que simpatitzessin amb el projecte i hi aportessin els fons necessaris
per tirar-ho endavant. No en tenien prou amb aquesta feina tan feixuga i
menystinguda que el mateix grupet havia de procurar de instal·lar i mantenir
els equips per oferir el servei a tots els usuaris.»
Ramon Orga remarca: «Als veïns de Santa Coloma de Queralt, Tarragona
ens queda molt lluny; el mateix passa als veïns d’aquesta ciutat, que la majoria ni
tan sols coneixen on som nosaltres. Personalment, abans de descobrir TINET,
només anava a Tarragona a despatxar assumptes oficials al Registre Mercantil i
a la Delegació d’Hisenda, una o dues vegades l’any; desprès de donar-me d’alta
a TINET vaig freqüentar Tarragona, on he fet amics i m’és familiar. Ara ja no
m’hi sento foraster. Els qui vivim a comarques sempre ens hem sentit oblidats
dels centres d’interès. Per mi un valor de TINET molt important és que ens
va facilitar l’accés gratuït a la Xarxa i això ens va permetre sentir-nos iguals a la
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resta de ciutadans, amb els mateixos avantatges per poder desenvolupar-nos al
mateix temps i amb idèntiques eines. Si això no ho hagués promogut TINET
hauríem caigut en mans d’alguna empresa que ho hauria ofert simplement per
satisfer las seves necessitats econòmiques. Afortunadament, es va crear TINET
i al mèrit del que va dur a terme, s’hi ha d’afegir que ho realitzés a temps, i
haver estat els primers té un valor inqüestionable.»
Per aquest veí de Santa Coloma de Queralt, «és igualment remarcable
que no va posar mai traves a ningú i el servei es va destinar simultàniament
als habitants de la ciutat de Tarragona i als de la resta de pobles de la demarcació. També em consta que eren admeses persones d’altres províncies i la
resposta que va rebre de totes les comarques va ser molt significativa. L’altre
èxit es que va néixer, va créixer i ara compleix 10 anys que comparat amb
qualsevol altre tipus d’entitat és com si en fes setanta». I és ben cert que,
tecnològicament parlant, s’assegura que la vida d’Internet és com la d’alguns
animals, cas del gat, en la que un any d’un ésser humà representa 10 en la
bestiola, així que TINET hauria arribat ja als setanta.
Per a Ramon Orga, «en aquesta dècada, pel que fa a TINET i a la vista
dels avenços, podríem dir que hem passat de la televisió en blanc i negre a la
de color. Fa 10 anys ens van dir que en aquest camp en un any avançàvem
set anys respecte a la vida normal, com he comentat, i em penso que es van
quedar curts. En tot cas, TINET hauria de seguir fent com ara i creixent en
la mesura que els usuaris li ho demanin. Avui el context no és el mateix i existeixen moltes eines que abans no ens haguéssim imaginat. El servei de correu
funciona bé i s’hauria de procurar que en el futur mantingues aquest nivell.
Potser es podria doblar l’espai del disc destinat dels usuaris. Personalment no
tinc problemes en aquest sentit, però ara l’oferta està en donar molta capacitat. També seria bo organitzar alguna activitat de tipus presencial i motivar
la participació de gent jove que en el fons són els qui hauran de decidir el
futur de TINET.»
Finalment Ramon Orga assenyala: «Internet és un autopista i TINET va
ser el vehicle que ens va permetre accedir-hi a molts. Ens va portar agafats de
la mà fins que varem aprendre a desempallegar-nos a nivell global. Internet
ens va oferir la possibilitat d’intercanviar informació i coneixements en els
dos sentits, de sortida i d’entrada. Estàvem acostumats a que la informació
generalment viatgés unidireccionalment i gràcies a la Xarxa va créixer la comunicació. El correu electrònic va ser un eina fàcilment assimilada per una
majoria d’usuaris i TINET hi va jugar un paper transcendent des del prin— 200 —
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cipi amb les bústies i les llistes de discussió, encara avui ben vives i de molta
utilitat.»
En la vida de TINET, a més dels tinetaires que com s’ha posat de manifest, són la veritable ànima d’aquesta xarxa, hi ha hagut també alguns polítics
de la ciutat que, com també ja hem anat esmentant, han tingut alguna cosa
a veure amb aquest projecte, en funció del seu càrrec i del seu interès personal. Joan Miquel Nadal ha estat l’únic alcalde que, de moment, ha tingut
TINET i en fa aquesta valoració: «Hem de ser realistes amb les coses. El qui
és pioner és reconegut com a tal, però a tot el món de la informàtica, tothom
hi acaba accedint. És a dir, que tu pots ser pioner i tenir un percentatge elevadíssim de tinetaires dintre de la teva xarxa, que proporcionalment sigui la
ciutat més important d’Espanya en nombre, però al final, com és lògic, les
poblacions que estan més endarrerides t’acaben agafant. Deixa’m fer-te una
comparativa. Nosaltres vam ser uns dels primers que vam posar un crematori
per a humans. Ho dic perquè es vegi una mica la voluntat de les persones.
La incineració de sobte agafa un boom i puja i puja, però arriba un moment
en què s’estanca. Bé, la primera ciutat que ho té, arriba ràpidament a aquesta
capacitació a nivell europeu, i les altres que no ho tenen acaben atrapant-te,
però quan estàs igualat, pujar un, dos o tres graus costa moltíssim.»
Malgrat tot, Nadal subratlla: «Tarragona en aquest cas va ser pionera en
les noves tecnologies gràcies a un grup de persones. Jo hi vaig creure molt
i l’Ajuntament hi va posar bastants diners en aquesta operació. Això és un
exemple de que moltes vegades la prioritat o el ser el primer doncs fa que
siguis reconegut, però també cal admetre i reconèixer que al final qualsevol
cosa de la que ets pioner no significa l’exclusivitat. Et posaré un altre exemple, el Concurs de Castells de Focs. Nosaltres el vam organitzar ja fa més
d’una dècada, quan San Sebastián era la única ciutat que n’oferia un altre
d’alt nivell. Clar, per molt que tu siguis pioner en una cosa no pots evitar,
que si allò funciona, ràpidament les altres poblacions també ho incorporin
com un element més. Per tant, l’oportunitat dels municipis és engegar aquestes qüestions, però no fer-te propietari d’elles i dir morirà amb mi. Perquè
les ciutats el que tenen que fer és ser capaces d’impulsar iniciatives i després
entregar-les perquè vagin creixent sense aquell domini d’això és meu i no ho
toca ningú més. S’ha de reconèixer que en aquests moments un servidor com
és TINET amb 20.000 abonats ja no competeix, desgraciadament.»
Joan Aregio, que era —recordem-ho— regidor de Cultura a l’Ajuntament de Tarragona i president de la Fundació Universitària Ciutat de
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Tarragona, quan va néixer TINET, i actualment és president de la Diputació de Tarragona, de qui depèn OASI, entén que l’aposta que es va fer el
1995 per TINET li ha donat una dimensió social que, d’una altra manera,
no s’hagués assolit i posa un exemple: «En un dinar que, des de fa 43 anys,
ofereix la Confraria de Pescadors de Tarragona als jubilats amb motiu de les
festes de Sant Pere, una persona gran es va apropar i em va dir: “Escolti jo
soc tinetaire”. Em vaig quedar parat. És a dir, que és cert, a TINET se li va
donar una dimensió social que va ajudar a que molta gent tingués curiositat
per saber què era Internet i vulgues entrar a la Xarxa. A part de que nosaltres,
com a polítics vam fer la reflexió de que Catalunya com a país segur que és
molt difícil que sigui capdavanter en un món com aquest d’Internet; però
segurament, sí que vam considerar que, com que tenim una societat civil
molt tramada, podíem ser, igual que Bolonya, un referent en la història de
les xarxes ciutadanes, jugant-hi un paper important, i realment és el que hem
aconseguit a Tarragona: hem esdevingut un petit referent perquè vam afavorir que TINET se socialitzés molt i ràpid.»
Després d’aquests anys d’experiència, Joan Aregio opina: «Ara el que
podem potenciar de mica en mica és tot el bagatge que té la Diputació. El
fet que TINET estigui en mans d’OASI permet utilitzar informació de l’ens
intercomarcal i oferir un portal amb serveis com el TINETmapes, gràcies al
qual pots veure imatges i localitzacions de tots els municipis de la demarcació. Ara bé, en el moll de l’ós, TINET segueix sent una xarxa ciutadana i s’ha
de respectar aquest esperit. A nosaltres, com a institució, també ens ha anat
molt bé TINET des d’un punt de vista tecnològic: per exemple, per millorar el SAM (Servei d’Assistència Municipal), i en aquests moments tenim
un projecte a efectuar que es diu e-governement, una plataforma de govern
electrònic per tots els ajuntaments de la província de Tarragona. En aquest
context, TINET seguirà sent una xarxa ciutadana, però formarà part d’un
projecte bastant més gros.»
Després de l’impuls en noves tecnologies que TINET va representar
per a la ciutat de Tarragona i una mica també per a alguns municipis de la
resta de la demarcació, Aregio assenyala: «Tècnicament es podria arribar a
bastant més relativament de presa, però el primer que s’ha de considerar
és si, en aquest àmbit, tenim les lleis actualitzades o no. Per exemple, hi ha
hagut la discussió de si un email és un document registrable o no. Doncs
mentre no sigui un document registrable, podem tenir molts cables i molts
aparells, però poca cosa podrem dur a terme. Nosaltres, com a Diputació de
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Tarragona, podem impulsar una iniciativa, però com a país precisem d’un
projecte unificat. Jo necessito que l’Ajuntament de Capafonts pugui fer un
certificat d’empadronament a la Xarxa, i segur que hi arribarem, i considero
que és relativament fàcil que això sigui així, però ho ha d’oferir al mateix
temps l’Ajuntament de Capafons, el de Bellvei de Cerdanya, etc. El que no
pot haver-hi són diferències, perquè els ciutadans som tots iguals.»
«És a dir —declara Joan Aregio—, podríem arribar molt lluny amb relativa rapidesa perquè els instruments tecnològics més o menys els tenim, i
en tot cas, els podríem anar lògicament implementant, però ens falta una
mica de coordinació, que és el que es pretenia en el seu moment a través de
l’Administració Oberta de Catalunya. També hem de pensar que el 80% de
municipis del país són mitjans o petits i alguns petits de debò, amb les ajudes
que, conseqüentment, cal preveure per al seu desenvolupament. A Catalunya
hi ha problemes perquè a alguns pobles arribi la Xarxa, o la reben amb molt
mala qualitat.»
Resumint: «Tecnològicament podríem efectuar més del que realitzem. Hi
ha autopistes que no les tenim posades i, per tant, hi ha gent que no disposa de
telèfon mòbil, cosa prioritària per a ells abans que la Xarxa. De tota manera,
tampoc tinc tan clar que haguem de viure des d’aquest punt de vista una revolució immediata. Fa set o vuit anys va semblar que això del correu electrònic
seria imprescindible, ¿i què? Tampoc ha passat gran cosa. Són processos lents,
però a dia d’avui en general diria que l’administració està una mica més ubicada a Internet que els ciutadans. Una cosa és la utilització de la Xarxa d’una
manera més lúdica, més informal, més a nivell interpersonal, però per interactuar amb l’administració, diria que encara el percentatge de gent que ho veu
realment factible és reduït.»
Un altre aspecte de TINET que destaca Joan Aregio és l’ambient que ha
donat a la ciutat de Tarragona en aspectes relacionats amb Internet, afavorint
que hagin vingut en diverses ocasions referents en aquesta tecnologia com
Vint G. Cerf i l’ambaixador José Luis Pardos. Una observació amb la qual
coincideix plenament Josep Fèlix Ballesteros, que era president de la Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona quan va néixer TINET. Ballesteros reconeix que en aquella època: «Per mi el món d’Internet era totalment
esotèric. Havia llegit articles i em semblava una cosa molt a l’americana i
molt relacionada amb la defensa del país, en un moment en què ja es deia
que tindria una gran potencial. Però suposo que és com quan es va intentar
implantar l’electricitat, que ningú devia confiar en ella. Avui dia Internet és
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tan essencial com l’electricitat. Jo vaig tenir accés a Internet sent president de
la Fundació d’Estudis Universitaris. Estic convençut que sense TINET, ara ja
tindria Internet, però llavors, una dècada enrere, hagués tardat tres o quatre
anys més a entrar en la cultura telemàtica i aquesta era una de les funcions de
la Fundació: estendre aquesta cultura, en principi a la nostra ciutat, després
va ser a tota la província, la qual cosa va ser un pas molt important.»
Quan Josep Fèlix Ballesteros va assumir la responsabilitat política de TINET, hi havia «uns 2.000 o 3.000 tinetaires i ho vaig deixar amb 14.000, dos
anys i mig després, aproximadament. I és clar, va ser un salt espectacular».
Afegeix: «Els tinetaires pagaven a la Fundació Universitària 500 ptes al mes i
allò donava per mantenir TINET i dotar una part del Premis Literaris Ciutat
de Tarragona, que també depenien de la Fundació. És a dir, que la gestió va
ser molt bona, cosa que no és mèrit meu, sinó del Manel Sanromà. Sempre
he reconegut que sense ell TINET no existiria, ni els tinetaires i tot el seu
equip. Per tant, jo no m’adjudico més mèrit que el d’haver donat cabuda política a una iniciativa com aquesta que, és veritat, des del principi vaig veure
que seria molt potent. Va moure tanta cosa en tan poc temps!»
I ara, ¿quin sentit té TINET? «Doncs —respon Ballesteros— fa possible
allò que tots els polítics diem que s’ha de fer, que és el món glocal, és a dir,
global i local alhora. O sigui, allò que és global, ha de tenir la seva aplicació
local sense deixar de ser global. Per tant, el glocal, TINET, penso que és el
paradís de la globalitat localitzada o el local amb visió global: per les llistes
de discussió, per la informació a la que et permet arribar, etc. Perquè, a més
a més, és un glocal en català i tarragoní. Jo no he deixat de ser fidel a TINET;
la meva pàgina d’inici és TINET, sempre ha estat TINET i si ara desaparegués, no sabria per quin portal optar. A Tarragona ha arrelat molt. Sovint
he comentat amb el meu amic Xavier Sabaté, també militant tinetaire des
del principi (i delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona al gener de
2005), el fet que en aquesta ciutat, de cada quatre correus que et donen, dos
són tinet.org. I això és molt indicatiu.» Atenent a aquesta realitat, Ballesteros
interpreta que el nou portal de TINET «li donarà un altre cop una certa
embranzida i, per tant, entre tots l’hem de dotar de continguts i serveis. Ja
no és el portal d’accés i punt.»
El president actual d’OASI i, per tant, de TINET, Gustau Biada, incideix en la necessitat que 10 anys després del seu naixement, aquesta xarxa
s’obri més a la resta de la demarcació: «Ho estem intentant perquè continua estan molt tancada al que és la ciutat de Tarragona. TINET va néixer a
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José Luis Pardos, ambaixador d’Espanya i promotor del web Sí, Spain, en una de les seves
intervencions al TINETcongrés

l’Ajuntament d’aquesta localitat i després va passar a la Diputació, però no
ha crescut a nivell intercomarcal. Hi ha usuaris de TINET a Reus, a Tortosa
i a altres poblacions, però majoritàriament els tinetaires són de Tarragona
ciutat. Alhora, hem de fer de TINET un portal més atractiu per captar nous
públics. Falten usuaris d’altres municipis i joves que entrin a aquesta xarxa.»
En tot cas, Gustau Biada es mostra sorprès per l’acollida que sempre ha
tingut TINET entre els seus usuaris, que «s’ho senten com una cosa molt
seva i de grup —observa—. Segurament és així perquè gran part d’aquestes
persones van tenir el seu primer correu electrònic a TINET, van descobrir
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Internet amb aquesta xarxa i han anat creixent amb ella. Així que se l’estimen
moltíssim.» També constata: «En un món tan canviant, on avui hi ets i demà
no, sorprèn que TINET continuï existint i expandint-se, generant sempre
noves aportacions».
Qui està també molt orgullós de l’existència de TINET és l’ambaixador
José Luis Pardos, nomenat en diverses ocasions en aquest llibre. Des del punt
de vista social, Pardos destaca que «TINET va aconseguir crear un moviment ciutadà que apostava per les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació i s’ha mantingut molt activa, igual que la meva web Sí, Spain
que en un mes, com el d’octubre del 2005, va rebre més de 325.000 visites,
perquè cada vegada hi ha més escoles dels Estats Units que entren als nostres
programes».
A diferència del que pensa l’alcalde de Tarragona, per a l’ambaixador
d’Espanya, «allò que importa en aquests temes és ser el primer i generar un
ens i una personalitat. I això és el que va fer TINET, en ser la primera xarxa
ciutadana d’Internet de l’Estat espanyol. Després, juntament amb altres que
van aparèixer per l’àrea metropolitana de Barcelona, el buscador Dónde? i
d’altres iniciatives va sorgir una mena de sinèrgia entre totes les persones
que hi havia al darrere d’aquestes iniciatives. Formaven una mena de món
on es compartia molt de coneixement i sobretot una enorme il·lusió pels
projectes.»
El ressò de TINET va arribar més enllà de l’Estat espanyol i, segons
José Luis Pardos, models com aquests van servir de guia a la Unió Europea:
«Quan va veure aquestes xarxes, va posar en marxa programes com l’Infociudad, tres anys després del naixement de TINET. Per tant, ser els primers
deixa una empremta i d’aquesta experiència es van beneficiar països com
Dinamarca, Alemanya i Anglaterra.»
«I compte! —exhorta Pardos—, que un grup de 20.000 persones com té
TINET no es reuneixen en dos dies. I si Vinton G. Cerf ha viatjat a Tarragona
i ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, ha
estat per alguna cosa, a més de convertir la ciutat en un referent internacional.
Sovint parlo a través de l’Skype amb l’Andreu Veà (al qual ja hem esmentat en
diverses ocasions), que està a la Universitat d’Stanford, on pràcticament es va
inventar Internet. En una de les darreres converses comentàvem la seva tesi
doctoral, una història d’Internet espectacular, la qual ja ha estat publicada en
forma de llibre en algunes parts, i en aquest treball TINET surt com un dels
primers reptes que van haver-hi relacionats amb la Xarxa.»
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Superada la fase de la connectivitat, l’ambaixador manifesta que la funció d’aquestes xarxes ciutadanes és «fonamentalment establir comunicació,
perquè parlant-nos els uns amb els altres és com es desfan la majoria de
greuges que tenim al llarg de la vida. És a dir, la forma que realment existeix
de dissoldre els grans conflictes mundials i els petits problemes locals és facilitant fluxos d’intercanvi d’informació i de debat. En segon lloc, ha de donar
continguts sobre política, economia, cultura, etc. El que expressaré ara no
és teoria meva, sinó del millor filòsof de la ciència que existeix avui dia, el
professor Mario Bunge, Premi Príncip de Astúries de Comunicació i Humanitats (1982). Ell assenyala que el món es divideix entre un sistema, que és el
biològic, on estem sustentats (l’Univers, la Terra, etc.) i tres subsistemes que
són el polític, l’econòmic i el cultural. Tot hi té cabuda en alguna d’aquestes
tres àrees. Llavors, si xarxes com TINET comencen a donar continguts sobre
aquests àmbits, tant en l’espai internacional com en el de Catalunya o el de
Tarragona, es generarà debat i interès per aclarir els malentesos en què estem immersos.» Són observacions totalment en la línia del que l’ambaixador
d’Espanya ha fet amb el Sí, Spain i més recentment impulsa des de la Fundació Los Álamos (www.fundacionlosalamos.net).
«Aquesta és la funció —assegura— que ha de desenvolupar ara TINET:
elaborar una base substantiva d’informació vàlida, útil i pràctica, que interessi a les persones, i que ja la utilitzen perquè continua creixent. M’hagués
agradat que a Espanya hi hagués hagut un TINET almenys a cada província,
perquè comparat amb altres països estem una mica retardats. Jo afortunadament o desafortunadament vinc de dos països que han estat capdavanters en
comunicació electrònica, com Canadà i Dinamarca, que han tingut més del
70% de la població connectats a la Xarxa. Malgrat tot considero que, en el
moment actual, hi ha consciència del valor enorme que té la comunicació
per Internet i una prova del que dic és l’èxit d’Skype, el telèfon per Internet,
totalment gratis i que segueix el protocol IP/TCP, que és el que van concebre
Vinton G. Cerf i Bob Kahn. Aquest programa ja el tenim instal·lat més de
130 milions de persones d’arreu del món i a través d’ell parlem des de qualsevol lloc a cost zero i amb millor qualitat de so que el telèfon convencional.
És un protocol que transmet la veu, i ho acabarem reben tot per aquí.»
Continua: «Per aquest motiu hi ha una lluita de tarifes i totes les companyies estan donant trucades gratis. Fa 10 anys ja ho vèiem venir, però no
ens podíem imaginar que el fenomen tindria ja ara aquestes dimensions. La
meva impressió és que només estem veient la punta de l’iceberg i que tot can— 207 —

viarà per l’evolució de la comunicació electrònica. Es transformarà de nou
la manera de relacionar-nos, es podrà treballar des de casa de debò, no tímidament com s’ha fet fins ara, establirem contínuament comunicacions amb
el món sencer i farem una cosa que és molt important: tirarem les barreres
que hem construït fins ara entre països, perquè les persones quan es parlen
directament s’entenen millor.»
Per tant, Pardos assevera: «El problema tecnològic de les comunicacions
està resolt. Fa 10 anys s’assenyalava que al 2000 hi hauria un coll d’ampolla
i així va ser, perquè la Xarxa se saturava, el ordinadors es penjaven, etc. Tot
això ja ha passat. Actualment on cal entrar a fons és en un programa social i
propiciar que aquesta comunicació serveixi per eliminar les separacions que
hem edificat amb la cultura. En conseqüència, la missió de TINET és treballar cada vegada més per una base social de comprensió, junt amb d’altres
xarxes com la de Bolonya o la d’Ottawa i totes les que convinguin.»
Andreu Veà considera que, amb TINET, Tarragona es va avançar quatre
anys en fer que Internet fos un bé imprescindible com l’aigua: «Jo sempre afirmava l’any 1995 que Internet era com un gimnàs i en aquest aspecte el Manel
Sanromà ho va entendre i ho va portar a la pràctica. Quan dic un gimnàs
em refereixo que fa deu anys la Xarxa no era necessària, es podia viure sense
Internet. Jo predicava que tindria futur, però no sabia quan seria imprescindible. Actualment, per algunes coses i per algunes persones sí que ho comença a
ser, però per al públic en general encara no ho és. En aquest sentit, ho comparo
amb un gimnàs, per ser un lloc on t’entrenes, on se’t posen les coses fàcils per
enfortir la musculatura que desprès es tan necessària per viure i fer les activitats
quotidianes. D’aquesta manera vull il·lustrar la idea que es necessita formació, pràctica i perseverança, i jugar-hi, que és la manera d’aprendre. En aquest
sentit, entenc que els proveïdors inicials d’Internet: jo vaig ser cofundador de
l’empresa ASERTEL, i el 1995 teníem una gran component social, d’educació
i de simplificació dels problemes tècnics per tal que la gent corrent, accedís
a la Xarxa i anés aprenent a emprar-la. Aquesta funció a mesura que els anys
passant es va diluint, i ara ningú la contempla perquè donem per suposat que
s’accedeix a Internet d’alguna manera. Per això tenen tan de valor llibres com
aquest de TINET, perquè es fa memòria i es recorda a les persones que, quan
accedir a Internet era quasi impossible per a la majoria dels ciutadans, un grup
d’individus se’n van adonar precoçment, de la importància de la Xarxa, i es
van implicar per simplificar el fet que 10 anys més tard trobem trivial, que és
accedir a Internet des de casa i que estigui a l’abast de tots els ciutadans.»
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De TINET, precisa Andreu Veà que allò que valora més «és que ha trencat
barreres, com podia ser l’econòmica, ja que va eliminar l’excusa de no accedir
a Internet perquè era car. I a sobre hi havia uns voluntaris que ajudaven i que
elaboraven uns manuals de connexió molts senzills. O sigui, que s’apostava
per l’educació i per l’entrenament de la població. Un altre valor a remarcar és
el concepte de xarxa ciutadana, que és molt interessant, perquè interrelaciona
molta gent que si sortissin al carrer o haguessin d’anar en alguna associació no
es trobarien, facilitant d’aquesta manera la cohesió de l’entorn.»
Respecte al concepte de xarxa ciutadana, Veà explica com ha canviat el
panorama: «Abans estàvem en un període de sequera, on ningú tenia res i no
hi havia connectivitat. En aquest sentit, entenc que cal ser facilitador. Quan
hi havia necessitat de connectivitat, es va donar l’accés gratuït perquè hi havia molta demanda; després va venir la tarifa plana, ara l’ADSL. Un tinetaire
també veurà que les seves necessitats han evolucionat, i potser l’actual no es
connecta a la Xarxa amb TINET, sinó via una ADSL de qualsevol proveïdor.
Vull dir que molts usuaris no utilitzen aquesta xarxa per accedir a Internet,
funció ja acomplerta, sinó que els agrada perquè porten 10 anys allà i és l’esperit de servei comú, de xarxa ciutadana, en definitiva, el que els uneix. Totes
aquestes coses tenen una evolució molt ràpida i, per tant, la TINET actual
no té res a veure amb la d’abans. En aquest context, ara la gràcia està en proporcionar serveis, donar software, posar a l’abast informació útil, potenciar
la relació de les administracions amb els ciutadans i mantenir aquest teixit
que fa Catalunya diferent d’altres regions, per la tradició associacionista i pel
cos de voluntaris existents. I si veiem que aquest és el model bo, el que cal
és exportar-lo».
Andreu Veà prossegueix: «Malgrat tot, com que a Tarragona encara hi
ha molta gent sense Internet, TINET podria tenir una funció més educativa,
d’escampar la tecnologia i de conscienciar que és molt útil i que pots fer
amics, treballar, estudiar, etc. Que es vegi com una eina divulgativa. No deixa de ser un gimnàs per provar coses. L’altra paraula seria la de laboratori, la
d’experimentar què passa. El tema de la certificació digital, per exemple, fóra
molt atractiu que TINET creés com una autoritat de certificació. Com que
hi ha la Diputació al darrere, tindria una credibilitat institucional, i a partir
d’aquí es podrien emetre certificats ciutadans. Això és una mica la idea del
que cal assolir, i TINET hauria de proporcionar-ne la tecnologia.»
El Premi Príncep d’Astúries Vinton G. Cerf corrobora que TINET «és
un fet molt significatiu en la història d’Internet, perquè va ser una de les
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primers xarxes ciutadanes que es van crear», i ha remarcat: «Ha calgut molta
creativitat i treball per anar-la expandint. Internet només funciona perquè la
gent fa que funcioni i utilitzant la Xarxa establim cada vegada més connexions amb persones i amb nous serveis». Cerf observa igualment: «A Internet
les llengües no menyspreen el català i, per tant, Internet facilita el coneixement d’altres cultures».
Per al pare d’Internet, analitzant el paper que actualment han de desenvolupar xarxes com la de TINET explica: «La informació és com la sang al
cos: circula i porta dades fresques a la població, talment com la sang aporta
oxigen. TINET és una mica com el cor, la bomba d’informació per a tot el
cos polític. TINET facilita als ciutadans, amb l’accés local, el coneixement de
l’entorn regional i el nacional, alhora que és una porta d’entrada a l’univers
de la informació internacional. Al mateix temps, permet l’ús privat d’Internet per mantenir contactes socials, per fer investigacions i per participar en
el comerç electrònic. Això exemplifica la utilitat potencial de la informació
amb què col·laboren els ciutadans al voltant del planeta, incloent-hi els usuaris locals de Tarragona. És doncs un medi d’emissió d’informació (àudio i
distribució digital) i una plataforma per a la col·laboració entre usuaris. És
també cada vegada més també un medi de diversió.»
«TINET —afegeix Vinton G. Cerf— va ser una de les primeres xarxes a
Europa, quan oferir accés públic lliure a Internet demostrava ser molt avançat
en el temps. El fet que deu anys després continuï en funcionament il·lustra
la importància de les accions que acosten els polítics amb els interessos dels
ciutadans. Els residents de Tarragona han vist com la ciutat es pot adaptar
a demandes noves i a realitats diverses. Ha experimentat moltes influències
sobre la seva història, incloent l’impacte de la tecnologia romana en forma
de construcció d’edificis essencials, i avui encara les parets de algunes cases
tenen les primeres pedres de 200 a.C. Per tant, Internet és simplement una
manifestació recent de l’habilitat de la ciutat i dels seus habitants per adoptar
i utilitzar tecnologia nova a favor dels interessos de la seva població.»
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