
Benvolguts/des
 
Els hi passem una nota de premsa de la presentació de la xarxa ciutadana de 
telecomunicacions guifi.net a Terrassa amb el lema:" molt més que internet gratis, 
vine a conèixer una xarxa lliure, oberta i neutral" que farem el dijous 17 de Juny a 
les 19:30h de la tarda a l'Ateneu Candela en la qual volem donar a conèixer què és 
guifi.net què cal fer per estar connectat a la xarxa així com fomentar amb l'ús de la 
xarxa la inclusió digital. Els adjuntem el dossier de premsa on trobaran informació 
sobre guifi.net fotografies de les instal·lació de supernodes i nodes a Terrassas gràfiques 
i mapes sobre la situació de guifi.net a la ciutat. 

Presentació a Terrassa de guifi.net:
• Data: Dia 17 de Juny del 2010 a les 19:30h
• Lloc: Ateneu Candela al C/StGaietàs nº73 (cantonada carrer Montserrat)

Terrassa
• Organitza: La comunitat d'usuaris de guifi.net de Terrassa

Per a més informació poden visitar:
• Web de la xarxa guifi.net: http://guifi.net
• Blog de la comunitat d'usuaris de guifi.net de Terrassa: http://terrassa.guifi.net
• Tríptic explicatiu distribuït a diferents punts de referencia de la ciutat: 

http://terrassa.guifi.net/guifi/triptic_guifi.pdf
• Fotografies sobre la implementació de guifi.net a Terrassa: 

http://terrassa.guifi.net/fotos/

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès. Per a qualsevol dubtes qüestió 
o aclariments podeu contactar-nos a info@terrassa.guifi.net 

http://guifi.net/
mailto:info@terrassa.guifi.net
http://terrassa.guifi.net/fotos/
http://terrassa.guifi.net/guifi/triptic_guifi.pdf
http://terrassa.guifi.net/


Guifi.net, molt més que internet gratis
Una xarxa lliure, oberta i neutral
quatre apunts sobre la xarxa de telecomunicacions guifi.net

Què és guifi.net?

És una xarxa ciutadana de telecomunicacions oberta formada per particulars, empreses,  
associcacions, institucions i administracions públiques. La xarxa és construïda pels propis 
integrants de manera que tothom que s’hi afegeix pot intercanviar tot tipus d'informació de 
igual a igual: correus, missatges, compartir musica i fotos i tot el que se us pugui acudir...,

La xarxa és completament lliure ja que no cal pagar per donar-se d’alta, ni per utilitzar-
la, tampoc cal demanar permís a ningú, només cal adherir-se a la llicència XOLN 
(Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral http://guifi.net/ComunsXOLN).

A dia d’avui, el suport físic de la xarxa és la tecnologia Wifi pel seu baix cost i facilitat 
d'instal·lació, però la filosofia guifi.net no acaba aquí i en algunes zones ja s’han 
començat a instal·lar trams de fibra òptica.

Quins usos se li poden donar a la xarxa?

Moltíssims. Dintre de la xarxa guifi.net podràs accedir a serveis com per exemple: 
comunicació per veu (com el telefon), videoconferències, correu electrònic, missatgeria 
instantània, càmeres de seguretat, control de processos, jocs en xarxa, còpies de 
seguretat distribuïdes, pàgines web, streaming d'àudio i vídeo (TV i radio), control 
remot d'ordinadors, compartir arxius... etc, així com compartir l'accés a internet.

Tindré Internet gratis?

Internet és gratis perquè algú el paga. Dins de guifi.net, l'accés a Internet és un recurs 
més. Pots connectar-te a Internet de varies maneres:  passant per una altra casa que 
també estigui connectada a la xarxa i ofereixi connectar a la seva ADSL, compartint una 
connexió amb tota una comunitat de veïns, o be aprofitant  els excedents de connexió a 
internet de casals, centres cívics i altres entitats o institucions públiques. En tots els 
casos l'accés a internet des de guifi.net és un pacte entre usuaris i qui comparteix aquest 
recurs és qui en decideix les condicions.

Com es construeix la xarxa?

Cadascú crea el seu tros de xarxa i l’enllaça amb qui tingui més a prop, si es possible. 
D’aquesta manera es van connectant tots els punts entre ells, fem créixer la xarxa i ens 
podem comunicar amb més persones. El conjunt de la xarxa no té cap propietari però 
cadascú és amo del seu tram i es preocupa que funcioni correctament. Per connectar-s'hi 
es necessita un aparell preparat per a la intempèrie i els cables necessaris per connectar-
lo a l'ordinador. 

http://guifi.net/ComunsXOLN


Guifi.net a Terrassa?

Des de l'any 2007 existeix algun node operatiu a la ciutat de Terrassa, però no ha sigut 
fins a principis de l'any 2010  que ha crescut de forma significativa la comunitat 
d'usuaris de guifi.net a la ciutat i rodalies. En aquests moments (Juny 2010) al Vallès 
Occidental hi ha una 300 punts físics que han mostrat el seu interès en formar part de la 
xarxa guifi.net,  d'aquests n'hi ha una cinquantena a Terrassa: cases de particulars, locals 
d'empreses, seus d'associacions, seus d'institucions públiques...etc Podem dir que la 
xarxa guifi.net a Terrassa és una xarxa de telecomunicacions ciutadana, de la societat 
civil terrassenca, amb una comunitat activa d'usuaris que està en creixement.

En aquests moments els usuaris més actius de la comunitat es reuneixen de forma 
quinzenal en trobades completament democràtiques i obertes a la participació, es 
comuniquen mitjançant llistes de correu de subscripció lliure, així com a través de la 
web de guifi.net i el blog terrassa.guifi.net.

Darrerament hem començat a estendre la xarxa a la ciutat muntant supernodes els quals 
permeten la connexió a usuaris amb instal·lacions més senzilles, en aquests moments hi 
ha 7 punts operatius on connectar-se a Terrassa. Tot i això el nostre àmbit va més enllà 
de la ciutat i el terme municipal, tant és així que ja hem començat a fer proves per portar 
la senyal a Viladecavalls i Vacarisses.

És legal?

Sí, per connectar-se i construir una xarxa no cal cap autorització administrativa a més 
Guifi.net funciona amb les freqüències que no necessiten cap llicència d'us i els 
accessos a Internet que es donen son com a auto prestació. 

Qui vulgui prestar serveis de telecomunicacions a tercers com a operador a través de la 
xarxa o exercir activitats econòmiques haurà de disposar de les corresponents 
autoritzacions administratives (llicències o autoritzacions d'activitat, etc...)

Més informació: 

A http://guifi.net hi ha moltíssims documents, un fòrum molt actiu, un xat i molts 
experts en el tema. Gufi.net ja té 6 anys de vida, va guanyar el Premi Nacional de 
Telecomunicacions de la Generalitat l'any 2007 i en l'actualitat connecta quasi 10.000 
punts instal·lats. A http://guifi.net/Terrassa podreu veure la situació actual dels punts 
connectats a la ciutat de Terrassa, i a http://guifi.net/VallesOccidental sobre l'àmbit 
comarcal.

Per saber sobre la implemantació de guifi.net a la ciutat de Terrassa podeu visitar el 
blog http://terrassa.guifi.net o hi trobareu notícies i informació recent només sobre la 
comunitat de guifi.net a Terrassa.
 

http://terrassa.guifi.net/
http://guifi.net/VallesOccidental
http://guifi.net/Terrassa
http://guifi.net/


FOTOGRAFIES DE SUPERNODES DE TERRASSA I RODALIES:

TRSAjuliol22: Supernode que enllaça amb Les Planes i es capaç de donar cobertura a 
un gran nombre de nodes clients en varies direccions.

LPtransval: Supernode situat a Les Planes de Sant Cugat que enllaça Terrassa amb 
Sabadell amb aparells preparats per a llargues distàncies.

http://guifi.net/Transval
http://guifi.net/TRSAjuliol22


TRSAMajor15 Supernode valorat entre 250 i 400€ aprox. que està en funcionament i 
ofereix connectivitat a nodes clients

FOTOGRAFIES BUSCANT CONNECTIVITAT:

Buscant possibles enlllaços entre els supernodes 
TRSASocietatNord i TRSAjuliol22 

Buscant possibles enlllaços 
desde VcrsssTer15

http://guifi.net/node/30151
http://guifi.net/TRSAjuliol22
http://guifi.net/node/30084
http://guifi.net/TRSAMajor15


FOTOGRAFIES DE NODES CLIENTS DE TERRASSA:

Node TRSARambla191 amb un cost de 0€ ja que utilitza material reciclat

Node TRSAaCandela amb un cost aproximat de 
140€ aprox. en material a causa de la mala ubicació 
del local (poca visibilitat amb supernodes)   

Node TRSACanongeRodo55 
amb un cost de 70€ aprox. en 
material (molt bona visibilitat 
amb supernodes) 

http://guifi.net/node/29497
http://guifi.net/node/29273
http://guifi.net/node/29571


Llistat de nodes de la zona de Terrassa (Juny 2010)

nom (nom curt) supernode àrea estat

TRSAIESCopernic 4 Institut IES Nicolau Copernic zona Can Boada Operatiu

TRSAjuliol22 4
Al passeig 22 de juliol a una vintena de metres de 
la rambla

Operatiu

TRSATorrePalau 4 Zona amb molt bones vistes sobre Terrassa Operatiu

TRSA-JAC 2 C/Rossello a 10 mtrs Diesel Paco Operatiu

TRSAMajor15 2 Carre Major15 Operatiu

TRSAMosterol 2 Xarxa de guifi.net al centre de Terrassa. Projectat

TRSASantMateu39 2 Operatiu

TRSAUPC 2 Terrat del Edifici TR4 del Campus UPC En proves

TRSAVolta1 2 Operatiu

TRSA-jordiirm No Terrassa Projectat

TRSAaCandela No Zona ex-industrial del centre de la ciutat Operatiu

TRSAAthos No Barri de ca n'anglada Projectat

TRSABReton No Projectat

TRSACalderonde..156 No Projectat

TRSAcamboada No Projectat

TRSACanongeRodo55 No Operatiu

TRSACarrerBaix No Projectat

TRSAcasamevaguifi No Torrent d'en Pere Parres Josep Tarradellas Nord Projectat

TRSACEIPMariaGali No En construcció

TRSACharlyterr No Projectat

TRSACogullada No
Pintor Torras 181 08224 Terrassa (Barcelona) 
Spain

En construcció

TRSADrTurro No Aprop del Faktoria del Bruc Projectat

TRSAEuropa No Bones vistes a zones de Terrassa Projectat

TRSAGarciaHumet No Projectat

TRSAGeneralMoragas No Projectat

TRSAjesusmtzz No Projectat

TRSAJuanikoG9 No Projectat

TRSAJuliol22176 No Passeig 22 de juliol 176, 08221 Terrassa Projectat

TRSAKasalet No Carrer societat, al costat de la creu gran Projectat

TRSAmina8 No Projectat

TRSAMs No Projectat

TRSAPareLLaurador258 No Projectat

TRSAPassatgeDAsia No Projectat

TRSAPintorSorolla No Projectat

TRSAPnt No Projectat

TRSAQuimPerez No carrer Magallandes de la zona de Can Boada Projectat

TRSARambla191 No CSO La Rambla Operatiu

TRSARaval01 No Raval de Montserrat, 22 Operatiu

TRSARocaiRoca No Projectat

TRSASantLeopold No Local del Tub d'assaig 7.70 En construcció

TRSASicilia83 No Proper a autopista Montserrat Projectat

TRSASocietatNord No Projectat

TRSAThananode No Projectat

http://guifi.net/node/25070
http://guifi.net/node/30084
http://guifi.net/node/23167
http://guifi.net/node/30083
http://guifi.net/node/22881
http://guifi.net/node/28932
http://guifi.net/node/29571
http://guifi.net/node/15371
http://guifi.net/node/19154
http://guifi.net/node/23244
http://guifi.net/node/22951
http://guifi.net/node/29789
http://guifi.net/node/19155
http://guifi.net/node/29272
http://guifi.net/node/30086
http://guifi.net/node/21601
http://guifi.net/node/8825
http://guifi.net/node/16972
http://guifi.net/node/30644
http://guifi.net/node/29570
http://guifi.net/node/22952
http://guifi.net/node/28685
http://guifi.net/node/24000
http://guifi.net/node/16919
http://guifi.net/node/17914
http://guifi.net/node/26059
http://guifi.net/node/30082
http://guifi.net/node/29497
http://guifi.net/node/30355
http://guifi.net/node/24546
http://guifi.net/node/22865
http://guifi.net/node/8838
http://guifi.net/node/29273
http://guifi.net/node/29901
http://guifi.net/TRSAVolta1
http://guifi.net/node/24977
http://guifi.net/node/15840
http://guifi.net/node/20591
http://guifi.net/TRSAMajor15
http://guifi.net/node/27708
http://guifi.net/node/21940
http://guifi.net/TRSAjuliol22
http://guifi.net/node/13502


nom (nom curt) supernode àrea estat

TRSAtrfr-D6 No Projectat

TRSATRV No TRANSVERSAL75 Projectat

TRSAUbeda No Projectat

TRSAUPC2 No En proves

TRSAVaporVentallo No Projectat

TRSAvilapintsoro No És una urbanització am moltes case i elevada Projectat

TRSAvlls89 No Dabant de vallparadis Projectat

Estadístiques totals de la zona de Terrassa (Juny 2010)

Nom de la 
Zona

Nodes 
operatius

Supernodes 
operatius

Total 
operatius

Projectat
En 

construcció
En proves Total

Terrassa 4 7 11 34 3 2 50

Estadístiques totals de la zona del Vallés Occidental (Juny 2010)     

Nom de la Zona Operatiu Projectat En construcció En proves Total

Badia del Vallès 0 0 0 0 0

Barberà del Vallès 0 3 1 0 4

Castellar del Vallès 0 32 0 0 32

Castellbisbal 0 3 0 0 3

Cerdanyola del Vallès 4 35 2 0 41

Montcada i Reixac 2 5 0 0 7

Palau-solità i Plegamans 0 4 0 0 4

Rellinars 0 1 0 0 1

Ripollet 8 7 1 1 17

Rubí 0 10 0 0 10

Sabadell 11 39 2 6 59

Sant Cugat del Vallès 1 26 1 3 31

Sant Quirze del Vallès 0 2 0 0 2

Santa Perpètua de Mogoda 0 1 0 0 1

Sentmenat 2 7 0 1 10

Terrassa 11 34 3 2 50

Vacarisses 0 3 0 0 3

Viladecavalls 0 5 0 0 5

TOTAL 39 217 10 13 280

http://guifi.net/viladecavalls
http://guifi.net/Vacarisses
http://guifi.net/Terrassa
http://guifi.net/Sentmenat
http://guifi.net/StaPerpetuaMogoda
http://guifi.net/StQuirzeValles
http://guifi.net/StCugatValles
http://guifi.net/sabadell
http://guifi.net/node/12853
http://guifi.net/Ripollet
http://guifi.net/rellinars
http://guifi.net/PalauSolitaiPlegamans
http://guifi.net/montcada
http://guifi.net/CerdanyolaValles
http://guifi.net/castellbisbal
http://guifi.net/node/24709
http://guifi.net/BarberaValles
http://guifi.net/BadiaValles
http://guifi.net/VallesOccidental
http://guifi.net/Terrassa
http://guifi.net/Terrassa
http://guifi.net/node/19603
http://guifi.net/node/23859
http://guifi.net/node/30643
http://guifi.net/node/30324
http://guifi.net/node/29683
http://guifi.net/node/24758
http://guifi.net/node/8812


Gràfiques estadístiques sobre el creixement de nodes operatius de Guifi.net :

http://guifi.net/guifi/menu/stats/nodes


Mapes de les connexions de Guifi.net aproximadament en l'àmbit de Catalunya i la 
ciutat de Terrassa:

       

http://guifi.net/node/3671/view/map
http://guifi.net/node/3671/view/map


Cartell de l'acte i tríptic informatiu distribuïts per tota la ciutat:



✔  Vocabularibàsic

– Node         ,puntdesdelqual esconnectaa 
      laxarxaguifi.net,perexmple una 

     casa,unaoficina,uncasal,etc.

– SuperNode     ,nodecentralones 
    connectenelsnodes

– Enllaç       , laconnexióentredos nodes

– Trasto      ,aparellquerealitza laconnexió 
      físicadel'enllaç (tambédit router)

✔     Comésunnodesenzill

–       Ordinadorambuncableconectata

–    unrouter inalàmbric (wifi)

–       instal·latal terratcomlaTV,buscant 
      visiódirectapertenirelmillorenllaç 

possible

✔  InformacióGeneral

–        Tota la informacióalaweb

http://guifi.net/CADocs

–     Preguntes Més Freqüents

http://guifi.net/ca/node/364

–   Fòrums:

http://guifi.net/ca/forum 

–    Llistes correu: 
http://guifi.net/llistes_guifi 

–     Mapa :http://guifi.net/catalunya

–      ElComuns SenseFils

http://guifi.net/ComunsSensefils

✔  Comconectar

  -      Desprésdedonar sed'altacomausuaride 
  guifi.net aquí

http://guifi.net/user/register

     i seguir lareceptadels“  TRESPASSOS”, 
http://guifi.net/trespassos

1.      Afegirunnodealmapa

2.     Afegiruntrastonou

3.   Afegirunenllaç

          Unaxarxa alternativa,oberta, lliure i neutra

http://terrassa.guifi.net

info@terrassa.guifi.net

http://guifi.net/
http://terrassa.guifi.net/
http://guifi.net/node/3671/view/services


✔ -      1 .Quèvoldir Xarxaciutadana

–      establir igestionarentreveïnsconnexions 
      telemàtiquesdelliureaccés isensecost 

    regides per l'autoprestació   de serveis, 
       unafigurarecollida per la lleide 

     Telecomunicacions (Llei32/2003Art.6). 
      segons laqual tothom(ciutadans, 

       empreses, institucions,etc) téeldreta 
     compartirelsseusrecursosambterceres 

  persones.

–           Notéun solpropietari,cadascúés amo 
    dels seusequips

✔ -      2 .Perquèlaxarxaciutadana?

–      Percompartirrecursosentreelsseus 
   membres iaprofitarexcedents

–    Perserunainfraestructura 
   descentralitzadagaranteix la igualtat 

    d'oportunitatsal'horad'expressar idees.

–     Afegeixuncanaldecomunicació 
      independentalesentitats iassociacions

–   Optimitzarrecursos

✔ -      3 .Noméses faxarxa

–        Lacreaciódelaxarxanoimplicacap 
   contingutoserveiassociat.

–        Tothoméslliure deconèixerel 
  funcionament ipropagar-la

✔ -      4 .Laxarxanoés Internet

–       Internettéunaraódesereconòmica

–         laxarxaciutadanaésunaxarxapera la 
     ciutadania,d'accésuniversal isimètrica.

–       Lainterconnexió delaxarxaciutadana 
       ambInternet ésunserveiaportatpels 

      membressotaelseucriteri, jasiguin 
   persones,entitatsoempreses.

–      Delsexcedentsdeconnexióambels 
  proveïdorsd'accésapareix 

      l'autoprestaciódeserveisper laqueels 
     membres,sotaelseucriteri,els 

   comparteixenamblaresta

✔     5.Guifi.netaTerrassa

–      Connectatsalgruixdelaxarxa 
  guifi.net(latroncal)

–      9nodesoperatius (6supernodes)+4 
      enconstruccio i >30deprojectats

–      3portesa internet (proxies)

–     Trobades quinzenalsa l'Ateneu 
 Candela(    C/SantGaietànº,73)

–        Sivolsmésinformació,visita laweb:

http://terrassa.guifi.net

    oenviauncorreua: 
info@terrassa.guifi.net

✔ -  6 .Guifi.net

–      Unespaidecoordinació idifusió 
      d'iniciativesperfomentar les xarxes 

         lliures queel2007varebreelPremi 
     NacionaldeTelecomunicacions dela 

Generalitat.

–   Unafundació       senseànimdelucreque en 
    defensaelsprincipisdesolidaritat 

      tecnològica ivetllapelcreixementdela 
  xarxa. http://fundacio.guifi.net/

–        Una xarxarealqueaCatalunyaconnecta 
      mésde9750punts(5/2010)desdelPirineu 

     finsBarcelonaiambuncreixement 
imparable

http://terrassa.guifi.net/

