
DESMITIFICANT
GUIFI·NET

XARXA OBERTA LLIURE I NEUTRAL
Gui�pedro & The Rookies Crew



2004...

El primer nadó de gui�!



2008...

Fundació Gui�·net per blindar la xarxa

La Xarxa de Comuns no es pot comprar



2012...

Arriba la mesh, arriba la �bra



2016

SAX!



2017



GUIFI·NET AVUI *

* 26/02/2017



CASOS D'ÈXIT
Supernodes (Osona, Lluçanès...)
Malla urbana (mesh Sants)
Fibra (xafogar, La Garrotxa)



GLOSARI
Node: lloc des d'on hom vol unir-se de forma estable i permanent a
la xarxa de Gui�
Supernode: punt que dóna cobertura als usuaris (nodes �nals) i/o
uneix altres punts de la xarxa
Xarxa en estrella: els nodes estan connectats a un punt central i
totes les comunicacions han de passar per aquest
Xarxa mallada: cada node es connecta amb tots els nodes que té al
seu abast
Firmware: programa informàtic fortament integrat amb
l'electrònica del dispositiu
OpenWrt: �rmware basat en GNU/Linux empotrada en dispositius
tals com ara routers



#1 SUPERNODES I ESTRELLES (OSONA,
LLUÇANÈS)

Alternativa de connexió als territoris on els operadors
no volen invertir

Xarxa en estrella

http://larella.vilaweb.cat/noticies/moltes-zones-del-llucanes-nomes-es-poden-connectar-a-internet-a-traves-de-guifi-net/
https://guifi.net/en/node/8352/view/map


#1 SUPERNODES I ESTRELLES
+



#2 MALLA URBANA (MESH SANTS)

Eina comunitària creada per Oriol Rico i Sergi Díaz

Veure altres captures
Cerca un node: Data de la captura:  07/03/2017

18:55:06

11

3
3

2

2
3

2
2

2 222

2
2

3

+
-

500 m
2000 ft

 Internet gateway 

 Mesh gateway 

 Internet and Mesh gateway 

 Mesh device 

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

http://sants.guifi.net/maps/index.php
http://leafletjs.com/
http://openstreetmap.org/


#2 MALLA URBANA (MESH SANTS)
I encara !

Eina comunitària creada per Llorenç Cerdà

mésh

http://dsg.ac.upc.edu/qmpsu/index.php


#2 MALLA URBANA (MESH SANTS)



#3 FIBRA (LA GARROTXA)
Fibra òptica a tota la comarca en quatre anys
Xarxa no será actiu privat, sino de Comuns
Al marge de les grans companyies, que ho han
descartat per car
Finançada per particulars, o amb quotes
(reconeixement CE)
En col·laboració amb l'administració pública



#3 FIBRA (LA GARROTXA)
Parlem d'això:

XAFOGAR

http://www.xafogar.cat/


#3 FIBRA (LA GARROTXA)

1.- Explicació / Que és?

1.1.- Què és XAFOGAR?

XAFOGAR és una iniciativa sorgida del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa per accelerar la implantació
d’una xarxa de fibra òptica mancomunada a la Garrotxa. L’objectiu és que aquesta xarxa acabi arribant
a qualsevol llar o empresa amb independència de la seva ubicació, potenciant la economia local i amb
el diversitat d’alternatives comercials. A la iniciativa s’hi han adherit empreses, operadors locals i la
Fundació guifi.net.

1.2.- Què és la Xarxa de comuns o mancomunada?

És quan la infraestructura de xarxa en comptes de ser un actiu privat, és de tots. Això garanteix 2
coses: disposar d’una xarxa neutral i propiciar l’accés a la xarxa a operadors sense els elevats aranzels
que normalment estableixen els models convencionals. D’aquesta manera es permet que més
operadors estiguin interessats a oferir els seus serveis a la xarxa, i que els usuaris tinguin la opció
d’escollir d’entre diferents alternatives: La que li mereixi més confiança i s’adapti millor a les necessitats
de cadascú.

1.- Explicació / Que és? 2.- Qui som? 3.- Com funciona? 4.- Com es finança?

http://www.xafogar.cat/1-explicacio-que-es/
http://www.xafogar.cat/1-explicacio-que-es/
http://www.xafogar.cat/2-qui-som/
http://www.xafogar.cat/3-com-funciona/
http://www.xafogar.cat/4-com-es-financa/


#3 FIBRA: ELS COMUNS I LA CIUTAT
Si un ajuntament, com el de Barcelona,

decideix que qualsevol obra a la via
pública que implica obrir rases hagi

d'incorporar un apro�tament per a xarxa
de �bra òptica s'avançaria molt en

connectivitat. La part més costosa del
desplegament és l'obra a peu de carrer. La

�bra física no suposa ni un 1% del cost.

Q: Volen les administracions ser sobiranes?



LA CAIXA D'EINES
Llistes de correu

Gui�labs

Serveis interns (Xat, editors col.laboratius en temps
real, eines de mesura de velocitat d'accés, video-

conferència...)

Ecosistema de monitoritzacions (eines d'anàlisi
obertes, eines a mida...)

Desenvolupaments propis (qMp)



LES CLAUS (1)
Persones, no màquines

Els Comuns de la XOLN com a principi primer

Empoderament tecnològic

Creació i gestió del procomú

Eines lliures, coneixement lliure

Xarxa distribuida, xarxa mutant

Body & Soul



LES CLAUS (2)
Comunitat

Comunitat

Comunitat

Comunitat



SAX!
Link d'aquesta presentació (fonts)
Gui�·net
Flyer per veïnes
Els Comuns de la XOLN
Premsa
Llistes de correu
Academia eXO

https://github.com/guifi-exo/doc/tree/master/presentations/sobtec2017
https://guifi.net/
https://app.box.com/s/5e356jimw7ukengf45fp5c9b3eu8tysw/
https://guifi.net/ComunsXOLN
https://guifi.net/ca/premsa
https://llistes.guifi.net/sympa/
https://academia.exo.cat/

