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Quan parlem d’escletxa digital, o de desenvolupament de la Societat de la
Informació, el primer en què hom pensa és en què tothom tingui un ordinador a
casa. Amb una mica de sort, fem una passa més enllà i afegim la condició que
aquest ordinador estigui connectat a Internet. Si realment creiem que l’accés a
la Xarxa és un dret fonamental, un requisit per al desenvolupament dels pobles
– i per a què els més desenvolupats no facin una regressió – aquesta
perspectiva ha de, necessàriament, eixamplar-se de forma considerable.
Les infrastructures – ordinadors i connexió?
Sense entrar en la polèmica de l’ou o la gallina, de si han de ser primer les
infrastructures o primer els serveis, el que està clar és que hi ha hagut
moltes polítiques de dotació de maquinari i connexió a la Xarxa que no han
tingut en compte ni la realitat dels usuaris ni l’ús que aquests farien
d’aquestes eines.
De la mateixa manera que, generalment, no es construeixen ferrocarrils per
a unir les illes d’un arxipèlag entre sí, han aparegut tot un reguitzell de
tecnologies que han donat alternatives al binomi ordinador-cable: telèfon
mòbil, agendes electròniques, telecentres, connexions sense fils, navegació
asíncrona, etc. que són perfectament vàlides per a moltíssims àmbits i que
han demostrat ser sostenibles culturalment i econòmica, bo i desviar-se de
forma considerable dels models de negoci i d’establiment d’infrastructures
habituals.
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Val una menció a banda parlar del programari, l’etern exclòs de les
polítiques d’infrastructures i que, en canvi, quan està basat en programari
lliure, dóna resultats espectaculars en la majoria de projectes on s’hi
implanta.
La capacitació – saber-los instal·lar i saber-los utilitzar
Tenir ordinadors – o altres aparells – connectats a la xarxa no és garantia
de progrés. Cal, per una banda, saber instal•lar-los, arreglar-los quan
s’espatllen, millorar-los, ampliar-los, etc. El famós aforisme del peix i la
canya s’aplica aquí a la perfecció: cal capacitar en els aspectes més
tecnològics de les TIC per a què els projectes siguin sostenibles i, a més,
ajudin a desenvolupar l’economia local. Una vegada més, el programari
lliure és un multiplicador d’aquests beneficis.
D’altra banda, cal alfabetitzar digitalment els usuaris per a què puguin
utilitzar aquests aparells. I no només fer-ho, sinó intentant no reproduir o
fins i tot col·laborant a disminuir les desigualtats existents en fer-ho. Una
vegada més, l’important no és la tecnologia i saber-la utilitzar, sinó tenir
clar per a què s’utilitzarà i quins beneficis reportarà a l’usuari.
Usos i serveis – què fem amb ells
Perquè si l’usuari no sap què fer amb allò que té i aprèn a utilitzar, només
hem generat un bonic dèficit pressupostari i un gran desencís. Continguts de
qualitat en la llengua dels destinataris, serveis de salut a distància, educació
virtual, empoderament de la societat civil amb polítiques de participació
ciutadana a través de la Xarxa que afavoreixin la democràcia, administració
pública en línia... tantes i tantes coses que, després de la dotació en
infrastructures i alguns cursos de capacitació i alfabetització, solen quedar
per fases posteriors: fases que, si arriben, es troben les infrastructures
obsoletes i els usuaris altra vegada desalfabetitzats.
Regulacions – drets, deures, definició i govern de la Xarxa
Per últim – tot i que podríem posar-ho al capdamunt – és necessària la
participació de tothom en la definició de les regles del joc. Les lleis, bo i que
són neutres en la seva aplicació, no ho són pas en la seva definició:
l’arquitectura d’Internet, el govern d’Internet, els drets de propietat
intel•lectual, les patents de programari, tot això són aspectes fonamentals
que afecten tant aquells que aprofitaran Internet per a desenvolupar-se com
els que ja l’estan incorporant en la seva vida diària.
Al prefaci de Cultura Lliure, Lawrence Lessig comenta que el seu llibre
“tracta dels problemes que Internet provoca fins i tot quan hem apagat el
mòdem”. Perquè, a la cursa del progrés, tots corren: des de l’últim fins el
primer.
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Les jornades Accés a la Xarxa: luxe, dret o necessitat? se celebraran a
Barcelona entre els propers 7 i 8 de juny, i les organitzen Enginyeria Sense
Fronteres, Red ConVoz, UOC Cooperació i les fundacions Chandra i FIAS.
Publicat 6/6/2005 - 8:00h

Veure opinions d'altres notícies

Si es vol que la societat sigui moderna la resposta és obvia. A EEUU ho és, un dret
fonamental, aquí sembla un luxe (tarífes de 40 € i indrets sense connexió)
Telecos - 06/06/2005 10:44:00
Vols afegir el teu comentari a la notícia?
Agraïm les opinions i demanem que mantinguin l'educació
i el respecte als altres. En cas que no sigui així, laMalla.net
es reserva el dret a esborrar-les.
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