
Internet?
ísicament, Internet és un conjunt
d’ordinadors i totes les connexi-
ons que hi ha entre ells per a co-

municar-se. D'aquest tipus de conjunt
s'en diu una xarxa d’ordinadors. La fi-
nalitat bàsica d’una xarxa d’ordinadors
és poder transferir, passar informació
d’un ordinador a un altre, o poder exe-
cutar programes en un ordinador des
d’un altre. Però hi ha característiques
que fan d’Internet una xarxa d’ordina-
dors especial: el fet de poder tenir con-
nectat tant un ordinadoret domèstic, una
xarxa d’ordinadors d’una empresa, com
un gran ordinador d’investigació.
Aquesta característica fa d’Internet, més
que una xarxa, una xarxa de xarxes. La
forma de connectar-se pot ser per un sen-
zill cable telefònic, per ràdio, via satèl·-
lit, amb fibra òptica... Tot això fa que
Internet sigui una gran xarxa d’ordina-
dors a nivell global on tenen un paper
molt important els usuaris.

Els usuaris d’Internet, no sols són per-
sones que reben informació i serveis,
sinó que fàcilment poden convertir-se en
subministradors d’aquesta informació i
serveis. El llenguatge que utilitzen els
ordinadors per comunicar-se, en el cas
d’Internet, és el Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP),
encara que aquest llenguatge no és es-
pecífic d’Internet. En la literatura tècni-
ca aquests llenguatges entre ordinadors
es diuen protocols de comunicació o
simplement protocols.

Pel que fa a la utilitat, Internet és un
sistema de comunicacions similar al cor-

reu postal, telèfon o la televisió. La di-
ferència essencial: Internet és un siste-
ma de comunicacions electrònic i digi-
tal. Això vol dir que qualsevol cosa, que
pugui ser introduïda en un ordinador, por
ser comunicada per Internet. Existeixen
serveis d’Internet que ens poden dir si
un amic està en una sessió de terminal,
enviar i rebre correu electrònic, rebre
notícies sobre temes d’interés personal,
buscar el nom d’un arxiu, accedir a or-
dinadors remots i utilitzar els serveis
públics que ofereixen, consultar catàlegs
en línia i bases de dades de biblioteques
de tot el món, buscar informació d’una
persona amb accés a internet, parlar amb
una o vàries persones, observar una par-
tida d’escacs, transferir arxius, comprar
coses, escoltar la ràdio, veure canals de
televisió estrangers o simplement mirar
i brincar d’una màquina a una altra amb
curiositat. En els últims anys s’ha fet una
gran inversió en persones i recursos per
fer més senzilla la publicació, recerca i
tractament de la informació a Internet.
Aquesta gran quantitat de coses que po-
dem fer, junt amb una utilització més
senzilla i agradable, han fet d’Internet
una gran revolució en el món de les co-
municacions. Actualment, Internet és el
sistema de comunicació de moda i la
seva popularitat continua creixent de
forma increïble.

També podem dir que Internet és la
part existent de les autopistes de la in-
formació disponible per a tots els mor-
tals que no participen en els experiments
de la televisió interactiva i altres coses
per l'estil. Encara que en un futur es tin-
drà en un únic aparell la televisió, l’or-
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dinador i la càmera de vídeo. Aquest
aparell en permetrà veure la televisió di-
gital interactiva, navegar per Internet, fer
una videoconferència... Però actualment,
ens hem de conformar amb tot el que la
xarxa ens ofereix.

Requeriments d’usuari
 Per accedir a internet, pot utilitzar-

se pràcticament qualsevol ordinador,
encara que és recomanable, com a mí-
nim, un processador pentium i 16 Mb
de RAM. L’ordinador ha de tenir també
un mòdem, aparell que permet la comu-
nicació amb altres ordinadors a través
de la línia telefònica. Actualment, els
mòdems més normals són els de 28.000
bps però són més recomanables els de
33.600 bps. Si es té una línia RDSI (Red
digital de serveis integrats) s’haurà d’uti-
litzar una targeta RDSI (enlloc del mò-
dem) que permetrà connexions més rà-
pides i de millor qualitat que amb un lí-
nia telefònica normal i un mòdem.

Els ordinadors amb el sistema Win-
dows 3.1 necessiten un programa per a
establir la connexió. El més habitual és
el Trumpet WinSock. Els ordinadors amb
sistema Windows 95 no el necessiten ja
que el propi Windows 95 porta un pro-
grama per establir la connexió. En amb-
dós casos, a més a més, fan falta els pro-
grames adequats per gestionar tots els
serveis que es vulguen utilitzar.

També és necessari estar donat d’alta
en un proveïdor d’accés a Internet.
Aquest proveïdor, és el lloc per on no-
saltres accedim a la xarxa. El nostre or-
dinador es connecta amb l’ordinador del
proveïdor i, en aquest moment, ja estem
connectats a Internet.

Breu història
La xarxa d’ordinadors antecessora

d’Internet s’anomenava ARPANET. La
seva estructura i funcionament van pren-

dre una forma similar a l’actual entre
1977 i 1979. Aquesta xarxa fou disse-
nyada per l’Advanced Research Projects
Agency (ARPA), per al Departament de
Defensa d’EEUU. Una característica
d’interès per al Departament de Defen-
sa era que es podia mantenir el correcte
funcionament de la xarxa en el cas hi-
potètic que es destruís un o diversos dels
nucs.

Amb el temps es va anar obrint a les
universitats, als investigadors, etc.
ARPANET va seguir creixent i se li van
anar unint altres xarxes. Internet com a
tal va començar sobre l’any 1980. Any
en el que ARPA va canviar tots els seus
ordinadors d’investigació connectats al
nou llenguatge de comunicacions entre
ordinadors TCP/IP. Al 1983, la part de
la xarxa vinculada a l’exèrcit es va se-
parar formant MILNET. En 1986, la
National Science Foundation (NSF) va
crear una nova xarxa vertebral, per
substituir a la xarxa ARPANET origi-
nal, aquesta xarxa es diu NSFNET. Al
1990, ARPANET és desactivada absor-
bint les seves funcions Internet.

Una de les raons per les quals el pro-
tocol TCP/IP va ser ràpidament adoptat
per la majoria dels departaments univer-
sitaris, va ser que quasi tots els ordina-
dors dedicats a investigació utilitzaven
una versió del sistema operatiu UNIX
coneguda com UNIX Berkeley o UNIX
BSD. ARPA va proporcionar diners i
coneixements per incorporar el protocol
TCP/IP en la distribució del sistema
UNIX Berkeley. El sistema UNIX
Berkeley té tota una sèrie d’utilitats que
faciliten l’experimentació i per tant evo-
lució del TCP/IP.

Actualment és Internet Architecture
Board (IAB) l’or ganització encarrega-
da de la coordinació, investigació i evo-
lució del TCP/IP i Internet. L’IAB és la
que redacta, presenta i revisa les Request
For Comments (RFC) d’Internet. Els
RFC és la documentació sobre les actu-

als normes tècniques i les propostes per
les futures. Hi ha també una organitza-
ció Internet Society (ISOC) encarrega-
da de la divulgació d’Internet per tot el
món.

Serveis d’Internet
Una de les característiques principals

d’Internet és que tots els serveis que ofe-
reix funcionen segons l’anomenada fi-
losofia client-servidor. La idea bàsica és
que quan un usuari treballa a Internet
de fet no fa altra cosa que enviar ordres
a algun ordinador i a continuació, la ma-
jor part de les vegades, visualitza el re-
sultat de la seva petició a la pantalla. En
l’altre costat, en l’ordinador al qual s’ha
enviat l’ordre, hi ha un programa que la
recull, la interpreta i intenta retornar una
resposta. Aquesta seqüència de tasques
és vàlida pràcticament per a qualsevol
servei d’Internet.

Els serveis més utilitzats d’Internet
són el correu electrònic i el world wide
web (www). Encara que l’oferta de ser-
veis, actualment, és molt més ampla, i
en alguns casos, espectacular. Els ser-
veis que van aparéixer juntament amb
Internet són el correu electrònic, la trans-
ferència de fitxers (ftp) i l’execució re-
mota de programes (telnet). Els grups
de notícies (newsgroups) és un servei
que ràpidament va ser introduït, tot i que
els seus orígens vénen d'una xarxa i tec-
nologia molt diferents a Internet. Un pas
més endavant en l’evolució d’Internet
és introduir interacció amb l’usuari del
servei i el concepte d’enllaç, qualsevol
document porta associada una direcció
única a que ens podem dirigir per veu-
re’l. El servei que incorpora aquestes
novetats és el gopher. El següent pas va
ser l’hipertext, un document amb imat-
ges, colors, text i enllaços a altres docu-
ments, el world wide web. Finalment,
han incorporat so, vídeo, mons virtuals...

De cara a l’usuari, cal no oblidar que
qualsevol servei d’Internet es redueix, a
la pràctica, a un programa o conjunt de
programes. La descripció de cada ser-
vei consisteix a explicar què fa o què
permet fer el programa corresponent.

1.-Telnet
Consisteix a establir una connexió

amb un ordinador remot. El nostre ordi-
nador és un terminal de l’ordinador al
que ens hem connectat. Quan fem Telnet
a un ordinador remot, passant a ser un
terminal del mateix, podem fer en ell el
mateix que si estiguéssim connectats di-
rectament, amb l’única limitació de la



3.-Transferència de fitxers
FTP són les inicials de File Transfer

Protocol (Protocol de Transferència de
Fitxers). Amb aquest servei aconseguim
portar al nostre ordinador fitxers remots,
ja siguin de text o binaris (programes,
imatges,...). També permet enviar fitxers
a un servidor perquè altres persones pu-
guin agafar-ho. La gran utilitat que té
aquest servei és que es pot accedir a
enormes quantitats de programes i do-
cuments a disposició de tothom.

El FTP té un servei molt lligat a

l’Archie. L’Archie és una gegantina base
de dades sobre els fitxers que hi ha dis-
ponibles a través de FTP. Coneixent el
nom, o part, del fitxer que busquem,
l’Archie retornarà el lloc, el directori,
la mida i la data d’actualització de tots
els fitxers que corresponguin a la recer-
ca.

4.- Grups de notícies
Aquest és un servei que va sorgir fora

d’Internet; després Internet l’ha incor-
porat com a servei. Té com a finalitat
l’intercanvi d’informació temàtica en-
tre els usuaris interessats. De fet, encara
que originàriament es volia instal·lar una
eina que distribuís notícies sobre uns
determinats temes, a la pràctica aquest
servei es va anar convertint en grups de
discussió. Cada grup de notícies és una
mena de tauler d’anuncis sobre un tema
molt específic. Tothom pot deixar els
seus missatges en el tauler. Els usuaris
interessats hauran d’anar a consultar
cada dia o cada setmana els nous mis-
satges del tauler.

5.- Gopher
El gopher va ser creat per la Univer-

sitat de Minnesota i va representar el
primer salt qualitatiu dels serveis de la

velocitat a què ens hem connectat. És
com tenir el nostre teclat i la nostra pan-
talla connectades a un altre ordinador,
però en aquest cas l’ordinador pot ser
qualsevol de la xarxa Internet. Tots els
ordinadors de la xarxa poden connec-
tar-se a un altre, però a la pràctica té di-
verses limitacions. En primer lloc, l’or-
dinador al que volem connectar-nos ha
de suportar connexions, el normal és que
suporti diverses connexions simultàni-
es. Una altra limitació és que el nostre
ordinador ha de tenir les característiques
i els programes per poder fer aquestes
connexions.

El Telnet és un servei que està dei-
xant d’utilitzar-se per la gran majoria
dels usuaris d’Internet, encara que és
molt útil per accedir als programes de
catalogació de biblioteques per fer con-
sultes als seus registres. La majoria de
les biblioteques universitàries permeten
aquesta forma d’accés als seus catàlegs.

2.- Correu electrònic
No existeix una altra aplicació més

estesa a Internet que el correu electrò-
nic. De fet la majoria dels usuaris d’In-
ternet només tenen accés al correu elec-
trònic i en molts països del món és l’úni-
ca opció dins de l’univers Internet dis-
ponible.

El correu electrònic, a Internet, no ha
estat una eina especialment potent, ja
que només suportava text amb els ca-
ràcters de l’anglès. És a dir, no era pos-
sible usant un correu Internet convenci-
onal enviar caràcters accentuats o espe-
cials d’un altre idioma com la ñ i el que
era més greu, no era possible enviar fit-
xers. Com Internet, el correu electrònic
ha anat evolucionant, actualment ja es
pot enviar qualsevol caràcter o símbol.
També es pot enviar qualsevol cosa di-
gitalitzada: imatges, documents, vídeo...



xarxa de cara a la facilitat d’ús. L’usuari
del gopher interactua exclusivament a
través de menús i opcions. El gopher
permet oblidar totes aquelles sèries es-
tranyes i gegantines d’ordres, que per-
metien accedir als documents. L’altra
gran novetat del gopher és la utilització
del concepte de enllaç (link).  Qualse-
vol document dintre del gopher porta as-
sociada una direcció única. En els me-
nús del gopher es poden incorporar en-
llaços. L’usuari pot anar saltant de ser-
vidor en servidor, de punta a punta del
món, sense necessitat de conèixer cap
adreça d’Internet, senzillament selecci-
onant una de les diverses opcions que
es van presentant en cada pantalla en for-
ma de menú. La seva evolució va que-
dar truncada en aparèixer el world wide
web.

Juntament amb el gopher va aparéixer
Verònica. Un servei de recerca de docu-
mentació i informació que hi ha dispo-
nible al gopher.

6.- World Wide Web
El world wide web (WWW) al con-

trari del gopher ha estat un desenvolu-
pament europeu que es va gestionar dins
del CERN (Suïssa). La traducció de
WWW en català podria ser Teranyina
Mundial o Teranyina d’Informació
Mundial.

El WWW es basa en el concepte de
hipermèdia (es pot veure text, imatge,
so, vídeo, ...) i aquest a la vegada es basa
en el d’hipertext. Un hipertext és un con-
junt d’informació no seqüencial a la
manera clàssica, sinó que es pot accedir
a un punt determinat des d’altres con-
ceptes relacionats, i es pot saltar d’una

informació a altra seguint enllaços din-
tre el propi document. Per explicar el
concepte d’hipertext és millor recórrer
a un exemple. Si estem examinant un
document WWW veurem que determi-
nades paraules apareixen subratllades.
Si punxem un d’ells en pantalla amb el
ratolí saltarem cap a una altra part del
document, un altre document en el ma-
teix ordinador o un altre situat en un al-
tre ordinador diferent on es faci referèn-
cia a aquest nom. Aquesta acció de sal-
tar d’uns documents a altres es diu na-
vegar. Entrant al WWW per qualsevol
servidor podem navegar per tota la xar-
xa, ja que la majoria dels documents
mantenen enllaços (links) actius a altres
punts de la xarxa. Aquesta és el gran
avantatge tant del Gopher com del
WWW, però en aquest darrer cas la na-
vegació es produeix a nivell de docu-
ment. Dins d’un document podem tenir
un enllaç actiu amb un servidor situat
en una altre continent.

Els documents web estan codificats
amb un llenguatge que es diu HTML.
El HTML és un llenguatge que permet
a la gent sense experiència fer pàgines
web d’una manera relativament fàcil. En
l’actualitat per a fer pàgines web no cal
conéixer els codis del HTML, ni s'ha
d'escriure el codi directament. Quasi to-
tes les últimes versions dels més cone-
guts processadors de textos permeten
guardar el document en format HTML.
També han aparegut vertaders editors
gràfics de HTML.

El web és un dels serveis d’Internet
que més ha evolucionat i encara conti-
nua amb aquesta evolució. Inicialment,
les pàgines web sols podien tenir text,
gràfics o enllaços. En l’actualitat dintre

de les pàgines web es pot ficar qualse-
vol cosa imaginable. Hi ha pàgines amb
música de fons. Existeixen emissores de
ràdio i televisió que tenen en pàgines
web els seus programes. Una altra no-
vetat és executar petits programes din-
tre de l’entorn web. Aquest programes
poden fer pràcticament qualsevol. En el
moment que Kasparov i  Deep Blue
(l’ordenador fet per IBM) estaven jugant
a escacs, hi havia un petit programa
d’aquests que et permetia veure les ju-
gades que feien en aquell mateix mo-
ment i els comentaris sobre les jugades,
tot dins d’una fulla web.

7.- Internet Relay Chat
És un servei que permet comunicar-

se exclusivament amb text. On està la
gràcia enfront de l'atractiu web? Permet
una comunicació directa entre persones,
la informació no són documents guar-
dats en ordenadors i que nosaltres con-
sultem. Aquesta comunicació és total-
ment en temps real i pot establir-se en-
tre persones que estiguen a qualsevol
part del món. La comunicació no està
limitada a dues persones; poden “par-
lar” tantes persones com tinguin ganes
de fer-ho. Tot això ens porta a una for-
ma de comunicació on estem veient en
la pantalla tot allò que unes altres per-
sones estan teclejant.

8.- Audioconferència, vi-
deoconferència

Són serveis nous incorporats dins del
conjunt de serveis disponibles per l’usu-
ari d’Internet. Aquests serveis permeten
fer el mateix que fa el IRC amb text,
però amb veu o imatge i veu. Les
audioconferències, i principalment les
videoconferències, són serveis molt res-
trictius pels requeriments d'ús, per això
encara són poc utilitzats per la gran
majoria. El requeriment més important
és el de poder disposar d’una molt bona
connexió a Internet, que les altres per-
sones en les que et vols comunicar tin-
guin també una bona connexió i que la
xarxa que connecta totes aquestes con-
nexions tingui la mateixa qualitat. Fa fal-
ta també tot l'equipament de l’ordina-
dor: targeta de so, altaveus, micròfon,
targeta digitalitzadora de vídeo, càmera
de vídeo... Són serveis que requereixen
una elevada inversió i que no en tots els
casos es pot aconseguir una qualitat ac-
ceptable en la comunicació. Tot i això,
hi ha casos en els que és molt útil i pot
arribar a eliminar la típica comunicació
per telèfon.



Com buscar?
Un cop el nou usuari d’Internet co-

mença a navegar saltant d’uns fulls als
altres, sempre es fa la mateixa pregun-
ta: com pot trobar la informació que està
buscant dins d’Internet? Aquesta pre-
gunta és difícil de respondre i sols la pot
contestar la pròpia persona després d’ho-
res d’experiència buscant. Els primers
cops les recerques no tindran un final
feliç, però amb l’experiència i seguint
les formes en que gent més experta ho
fa, es pot arribar a ser un bon buscador
d’informació dins d’Internet. Entre dels
usuaris d’Internet hi ha una filosofia
molt estesa, diu que sempre hi ha algun
lloc on pots trobar informació semblant
a la que s’està buscant, el problema està
en trobar el lloc. Seguint aquesta filoso-
fia buscar informació sobre alguna cosa,
consisteix en moure’s fins trobar el lloc
on està aquesta informació desitjada. Per
facilitar-nos aquesta navegació en bus-
ca de la informació existeixen unes ei-
nes molt potents. El que ha de saber
l’usuari és els tipus i utilització d’aques-
tes eines per trobar coses.

Per poder realitzar una recer-
ca, el primer que s’ha de fer és
intentar acotar el màxim possible
la cosa a buscar. La part més difí-
cil pot ser averiguar com les al-
tres persones denominen el que
busquem. S'ha de fer servir gran
quantitat de sinònims i traduir-ho
tot a l'anglès. Un cop tenim el nos-
tre objecte molt clarament definit
i acotat ja podem  començar a bus-
car-lo.

En Internet hi ha pràcticament
tres tipus diferenciats d’eines per
a  buscar: els buscadors temàtics,
els automàtics (robots) i els específics.

Els buscadors temàtics són els que
tenen tota la informació classificada je-
ràrquicament per categories. A més de
llocs on podem trobar la informació bus-
cada, també ens donen una breu descrip-
ció de cada lloc, explicant el que allí es
pot trobar. Aquest tipus de buscador fun-
ciona de dues formes molt diferencia-
des. La primera forma es la d’anar na-
vegant per l’arbre de classificació, per
categories, fins arribar a trobar llocs on
pot estar la informació desitjada. Aques-
ta forma és semblant a la de buscar un
text dins d’un llibre a partir de la infor-
mació que aporta l’índex. L’altra forma
de buscar és utilitzant formularis on es
poden ficar la paraula o paraules que
defineixen allò que ens interessa. El
buscador, en aquest cas, buscarà aques-
ta definició dins de tota la seva geganti-

na base de dades i retornarà les catego-
ries i els llocs que poden ajustar-se al
que s’està buscant. Les principals defi-
ciències d’aquests buscadors són:

- La informació a les bases de dades
s’introdueix a mà; és per això que no
està totalment actualitzada.

- La recerca és lenta ja que quasi sem-
pre s’ha de navegar per les diferents ca-
tegories fins trobar la que s’ajusta al
nostre objectiu.

- És fàcil de perdre’s i distraure’s en
alguna de les categories que hem con-
sultat, en trobar informació més atracti-
va que la que es vol buscar.

- Hi ha molta informació difícilment
classificable dintre de les categories.

Yahoo! (http://www.yahoo.com) pot
ser un exemple de buscador temàtic a
nivell mundial, el problema d’aquest
buscador és que està en anglès, encara
que creiem que no tardarà en sortir una
versió en espanyol.

Olé (http://www.ole.es) és un exem-
ple de buscador temàtic en espanyol,
encara que a les seves bases de dades
sols hi ha direccions en espanyol.

Els buscadors automàtics, de cara a
la seva utilització, són molt semblants
als buscadors temàtics en fer la recerca
per formulari. Al fer una recerca utilit-
zant el formulari, entrant una paraula o
terme, els buscadors automàtics retor-
naran tots els llocs que poden ajustar-se
al que s’està buscant. Però en aquest cas
no ens retornarà cap referència de les ca-
tegories on podem buscar. Els buscadors
automàtics no tenen cap classificació de
la informació que hi ha. En els automà-
tics, la informació es introduïda a les
bases de dades per un robot. Un robot
és un ordinador que contínuament està
navegant per internet i en aquest procés
de navegació va introduint i modificant
la informació de les bases de dades.
Aquesta és la major diferència entre un
buscador temàtic i un automàtic. En els
automàtics no sols es troba la informa-

ció que la gent ha anat introduint, es tro-
ba tota la informació que uns ordinadors
han pogut recollir de la pròpia Internet.
Les principals deficiències dels busca-
dors automàtics són:

- En la majoria dels casos, la quanti-
tat de llocs que el buscador retorna és
molt superior a la que es desitja.

- Molts dels llocs retornats  no s’ajus-
ten al que es volia. La paraula o parau-
les buscades i les trobades pel buscador
poden ser una accepció o context dife-
rents, i hi ha cops que ni del mateix idi-
oma.

Lycos (http://www.lycos.com) és el
més gran de tots els buscadors automà-
tics, destacant per l’enorme quantitat de
llocs i referències que retorna. Altavista
(http://www.altavista.digital.com) és el
més potent i destaca per la rapidesa en
retornar les referències.

Els buscadors específics són molt
semblants als buscadors temàtics enca-
ra que sols tenen informació d’un àrea
molt concreta.

Who Where (http://www.whowhere.-
com), sistema especialitzat en buscar

persones en Internet, Deja News
(http://www.dejanews.com) es-
pecialitzat en buscar entre els
grups de notícies, Shareware.
Com (http://www.shareware.
com) especialitzat en trobar pro-
grames shareware...

Després de tota aquesta expli-
cació sobre què i com buscar per
Internet volem recordar que con-
tinuen funcionant molt correcta-
ment el preguntar a companys o
altres usuaris de la xarxa, buscar
en llibres o biblioteques...

Usuaris d'Internet
Respecte al temps que fa que els usu-

aris d’Internet estan connectats a la xar-
xa, podem veure en la taula referida a
l’antiguitat d’usuari que més del 25%
tan sols porten menys d’un any, la qual
cosa reflecteix la novetat d’aquesta tec-
nologia, que s’ha introduït recentment
en les nostres vides. La major part dels
usuaris  (43.99%) fa entre 1 i 3 anys que
utilitzen Internet, i tan sols el 10.53%
ho fan des de fa més de 7 anys.

Es poden apreciar diferències consi-
derables entre homes i dones, ja que tan
sols els 4,78% de les dones usuàries  fa
més de 7 anys que estan connectades,
front a un 13,16% dels homes. S'ha de
dir que, malgrat que les dones s’han in-
corporat amb un cert retràs respecte als
homes, en la actualitat s’observa un in-



crement del seu interès per aquest tipus
de tecnologies de comunicació; i en els
darrers 6 mesos el nombre de dones que
s’han connectat a la xarxa es lleugera-
ment superior al dels homes.

Si tenim en compte l’edat dels usua-
ris, traiem com a conclusió que la major
part dels usuaris d’Internet estan com-
presos entre 26 i 50 anys. Els usuaris de
més de 50 anys connectats a Internet no
són molt nombrosos, degut a que és un
sector de població més reaci a incorpo-
rar les noves tecnologies. En el cas de la
gent entre 19 i 25 anys, el nombre d’usu-
aris és molt important. Aquest sector de
població està format, en la seua majo-
ria, per estudiants o joves que s’han in-
corporat recentment al mercat laboral el
que ens indica una futura expansió
d’aquesta tecnologia a tots els àmbits de
la societat.

Les prediccions sobre l’evolució de
les llars connectades a Internet assenya-
len un fort increment des de l’any 1996
fins el 2000. Amèrica del Nord és la zona
del món on més llars estan connectades
a la xarxa. A Europa el nombre és molt
inferior, però les prediccions per a l’any
2000 preveuen un fort increment, molt
superior al previst per a Amèrica del
Nord. El fet de que a Amèrica del Nord
les connexions siguin molt més eleva-
des que a Europa és deu a que ha tingut
un major suport econòmic per part dels
organismes de govern i investigació. En
la resta de zones del món, en l’actuali-
tat, hi ha poques llars connectades a la
xarxa, i les previsions per als propers
anys no són tan optimistes com per al
cas d’Europa.

L’usuari d’Internet, si mirem les ho-
res setmanals de connexió, no utilitza la
xarxa d’una forma esporàdica. El fet de
connectar-se més de 10 hores setmanals
tampoc implica necessàriament que si-
gui utilitzat com una eina productiva;
simplement pot ser una forma d’oci.

Teletreball
L’entorn de treball, en relació amb

l’activitat professional i empresarial,
està transformant-se. El canvi de deter-
minats hàbits de vida, juntament amb el
desenvolupament de certes tecnologies
està fent evolucionar la concepció tra-
dicional de certs mètodes de treball.

L’ús de les tecnologies avançades de
telecomunicacions permet que les per-
sones pugin treballar en qualsevol lloc,
a condició de que tinguin accés a les ei-
nes adequades per comunicar-se, de for-
ma que queda obert el camí cap a un nou
estil de treball en una societat totalment
nova. El treballador no és necessari que
tingue un lloc de treball estable, ni que
sigue un assalariat perpetu d’una orga-
nització, ni tampoc abandonar el domi-
cili particular per complir un horari.

Podem definir teletreball com una
forma flexible d’organització del treball
que consisteix en realitzar l’activitat pro-
fessional sense la presència física del tre-
ballador en la empresa, en bona part del
seu horari laboral. Engloba moltes acti-
vitats i pot realitzar-se a temps complet
o parcial. L’activitat professional en el

teletreball implica l’ús freqüent de mè-
todes de processament electrònic d’in-
formació, i l’ús permanent de medis de
telecomunicació per al contacte entre el
teletreballador i l'empresa.

Formes de teletreball
1. Domicili del treballador

Tot el temps
Part a l’empresa
Part en altres llocs

2. Oficines satèl·lits: llocs de treball que
pertanyen a la empresa però indepen-
dents de la seu corporativa.

3. Centre de recursos (telecommuting):
oficines de veïnat com centres compar-
tits per varies empreses, principalment
en àmbit de barri o comarca.

4. Centre de teleserveis (telecottages):
oficines associades a instal·lacions en
granges, pobles, ajuntaments, escoles,
urbanitzacions, etc., principalment en el
àmbit rural.

5. Mòvil

L’ús del teletreball pot fer augmentar
la productivitat fins un 40% i en certs
casos l’increment pot ser superior. La raó
d’aquest augment és degut tant a la ab-
sència d’interrupcions, com a que el tre-
ballador, normalment, fa servir els mo-
ments més productius per realitzar les
feines. També hem de destacar aspectes
socials del teletreball, com és la possi-
bilitat de contractació de personal amb
certes discapacitats físiques i la contri-
bució a la disminució de l’atur.

És recomanable que el teletreballador
tingue una sèrie de qualitats: autodisci-
plina, automotivació, capacitat d’auto-
gestió, capacitat de comunicació per te-
lèfon, capacitat d’organitzar el temps,
capacitat de prendre decisions, capaci-
tat de seguir un horari, resistència a l’aï-
llament, ser emprenedor i responsable....

El teletreball serà acceptat per aquells
treballadors que ho vegin com una so-
lució a les seves necessitats de flexibi-

Antiguitat d'usuari segons sexe i edat

Temps Homes Dones 19-25 a. 26-50 a. + 50 a.

- 6 mesos 8,41 19,19 7,65 11,20 16,86

6 a 12 mesos 11,07 19,01 12,00 12,42 16,86

1 a 3 anys 43,91 44,17 43,13 43,87 47,46

4 a 6 anys 23,45 12,86 30,53 19,13 12,66

+ 7 anys 13,16 4,78 6,69 13,39 6,16

Hores que els usuaris d'Internet
estan connectats per setmana

Usuaris d'Internet segons l'ocupació
(en percentatges)

Evolució del nombre de llars
connectades a Internet

(en milions)

1996 2000

Amèrica del Nord 15,4 38,2

Europa 3,7 16,5

Àsia/Pacífic 3,4 10,0

Altres 0,9 1,9



litzar la jornada laboral, de compartir el
treball amb la família, com un sistema
d’establir-se de forma independent, o
quan sigui l’única possibilitat de incor-
porar-se al mercat de treball.

El teletreball serà adoptat per les em-
preses que ho consideren com un mitjà
per reduir despeses i per obtenir recur-
sos tecnològics cars i difícils d’assolir,
com una forma d’adaptació a determi-
nats mercats, com un camí de descen-
tralització d'unitats productives, etc.

El teletreball suposa la racionalitza-
ció del consum de recursos individuals
i socials (temps i energia) i de les des-
peses empresarials, rebutjant la massi-
ficada societat industrial. També contri-
bueix a reduir la congestió del trànsit en
les hores punta i a l'augment de la quali-
tat de l’aire. A tot açò cal afegir l’aug-
ment de la qualitat de vida i la indepen-
dència dels teletreballadors.

El concepte de teletreball està molt
relacionat amb expressions com: aldea
global, autopistes de la informació, el
món digital, empreses virtuals, tecnolo-
gies de la comunicació, Internet, socie-
tat de la informació, telèpolis, etc. que
representen un fenomen o innovació tant
social com laboral.

L’evolució de la demanda de serveis
de teletreball requereix contemplar tota
una sèrie de tendències econòmiques,
socials, laborals i d’organització de les
entitats que resultaran determinants.

Es pot apreciar una tendència a la des-
aparició del treball assalariat, en bene-
fici d’activitats lliurement triades i fo-
namentalment autònomes, que no repre-
senta la desaparició total del treball, sinó
l’aparició d’un nou treball lliurement
acceptat i realitzar, en un context de
socialització de les necessitats. El feno-
men del individualisme reflecteix la ten-
dència de l’home actual a refugiar-se en
la seva pròpia intimitat, i el teletreball li
dóna la possibilitat d’integrar-se al món
laboral sense sortir del seu propi con-
text personal. El teletreball dóna opor-
tunitats per planificar la redistribució del
treball i crear noves expectatives labo-
rals per determinats sectors socials ac-
tualment exclosos: marginats o aturats.

El teletreball pot solucionar certes
problemàtiques de la societat actual:
despoblació del món rural, pèrdua de la
feina, protecció del medi ambient, mer-
cat de treball flexible, cohesió social, etc.
La comarca dels Ports i altres zones si-
milars es poden veure beneficiades amb
les possibilitats que ofereix el teletreball,
i, per tant, dem d'estar oberts a la intro-
ducció d'estes noves tecnologies.

Fins fa poc temps ha existit una visió
sexuada dels eapais privat i públic, és a
dir, la casa és un espai fonamentalment
femení, mentre que la ciutat és sobretot
d'àmbit masculí. Ha arribat l’hora
d’abandonar aquests esquemes de pen-
sament. Es produeix una revolució do-
mèstica. L’aparició de les noves tecno-
logies possibilita que els àmbits públics
s’introduisquen en l’espai domèstic.
Esta fusió d’espais pot contribuir a ate-
nuar  o fe variar de sentit la contraposi-
ció públic-privat.

Per a les dones pot significar una so-
lució per poder compatibilitzar la vida
laboral i la vida familiar, sense haver de
renunciar a cap de les dues. Malgrat els
avantatges que poden oferir aquestes
noves tecnologies, també pot incremen-
tar l’aïllament social de les dones i fo-
mentar encara més la reclusió de la dóna
al àmbit domèstic, impedint que pugue
incorporar-se plenament als àmbits i es-
pais públics.

La tecnologia per ella mateixa no crea
problemes ni controvèrsies; cal revisar
la manera com s’usa o es deixa d’usar.
Les xarxes poden ser bones oportunitats
de creixement en diversos sentits, però
no ho resolen tot. Val la pena recordar
ara les prediccions alarmistes que es fe-
ien amb l’adveniment de la impremta o
de manera més propera quan la televi-
sió començava a ser un fenomen cultu-
ral de masses. Actualment, i malgrat les
seves diferències, la cultura impresa con-
viu amb la televisiva i encara hi ha lloc
per a una altra cultura, simbiotica
d'aquestes dos, que podem obtenir, ge-
nerant i propagant a través de les com-
putadores sintonitzades amb grans xar-
xes d’informació e intercanvi.

Haurem de reconèixer que la propa-
gació de les tecnologies de la comuni-
cació, de la mateixa manera que la in-
ternacionalització de les economies, són
realitats amb les quals hurem de viure i,
diria més, conviure.

Internet: la panacea?
L’expansió de les noves tecnologies

pot ser interpretada des de dos punts de
vista molt diferents, la qual cosa dóna
peu a parlar de pesimistes-tremendistes
i d’oportunistes-complaents o, com va
anomenar Umberto Eco per fer menció
a percepcions polaritzades, d’apocalíp-
tics i integrats. En les següents línies
farem menció d'algunes de les contra-
posicions que comporta la introducció
de les tecnologies de la comunicació.

Aquest tipus de tecnologies de comu-
nicació serveixen per a propagar i com-
partir de manera més directa les identi-
tats culturals de cada comunitat. Però
també poden, per regla general, servir
com a vehicle de difusió i imposició de
les concepcions culturals, socials, polí-
tiques i econòmiques predominats i de
la jerarquització entre les nacions. Les
noves tecnologies han tingut una forta i
ràpida acceptació, però açò no vol dir
que els seus efectes i la seva cobertura
hagin involucrat tothom. Encara dins de
les nacions més desenvolupades, les
superautopistes de la comunicació pas-
sen per un percentatge petit de llars i
centres de treball.

La navegació per les xarxes pot ser
una eina amb moltes possibilitats: edu-
catives, formatives, culturals, socials,
etc., però també té la seva cara negati-
va, és a dir, la forta dependència que pot
crear respecte de la computadora i les
seves connexions. Algunes persones
s’han aficionat tant a Internet, que pas-
sen fins catorze hores diàries davant de
la pantalla. Algunes de les raons que es
donen per a explicar aquest tipus d’ad-
dicció són les transformacions de l'es-
tructura familiar i l’aïllament social del
sistema urbà. Al temps que les famílies
de les nostres ciutats tendeixen a estar
compostes per menys persones i s’am-
plia la quantitat de gent que viu sola, la
computadora es converteix en un recurs
per a tenir companyia i interlocució.



Yahoo!..........................http://www.yahoo.com........................El buscador temàtic més famós i un dels millors.

Ole! ..............................http://www.ole.es..................................Buscador similar al Yahoo! però a l'àmbit de llengua espa-
nyola.

Altavista.......................http://www.altavista.digital.com ........El buscador automàtic amb més rapidesa en la resposta.

Lycos............................http://www.lycos.com..........................El buscador automàtic més gegantí.

Who Where ..................http://www.whowhere.com.................Buscador d’usuaris d’Internet.

DejaNews.....................http://www.dejanews.com...................Buscador especialitzat en trobar informació en els grups
de noticies electròniques.

Com buscar?................http://wfs.vub.ac.be/schools/timeline/
search/Buscar/Indice.htm ...................Manual de com realitzar una bona recerca per Internet.

Cyber411......................http://www.cyber411.com...................Buscador en paral·lel de diversos buscadors (Multibus-
cador)

Shareware.Com............http://www.shareware.com.................Full per trobar les últimes novetats i versions en progra-
mes shareware.

TUCOWS.....................http://www.tucows.com.......................Full amb una gran quantitat de programes, principalment
programes per utilitzar a Internet.

Pàgines grogues...........http://www.paginas-amarillas.es........La mateixa informació que hi ha a les pàgines grogues de
telefònica però en versió electrònica.

Liszt..............................http://www.liszt.com............................Buscador especialitzat en llistes de distribució electrònica
a través de correu electrònic.

PGP en Rediris............http://www.rediris.es/pgp....................Full sobre encriptació de missatges i comunicacions pri-
vades.

Web Mestre ..................http://www.lander.es/~farocena..........Manual introductori sobre realització de fulles web amb
exercicis pràctics (HTML).

Teixidors del Web.........http://www.dic.uchile.cl/~manual.......Un dels millors manuals per fer fulles web (HTML).

Aprengue la xarxa........http://www.learnthenet.com/spanish. Manual sobre el funcionament d’Internet.

L' Agenda.....................http://www.areas.net/agenda.htm......Full amb moltes referències per conèixer més coses so-
bre Internet.

Glosari Bàsic
de termes......................http://www.ati.es/PUBLICACIONES/

novatica/glointv2.html.........................Diccionari anglès-castellá de terminologia d’internet.

Windows 95..................http://www.windows95.com................Full amb informació, ajudes, manuals per a Windows 95.

Ole, Llistat de premsa
en castellà....................http://www.ole.es/Paginas/Noticias/

Prensa...................................................Llistat de publicacions periòdiques a internet en castellà.

Biblioteca Nacional.....http://www.bne.es................................Full de la biblioteca nacional.

BOE .............................http://www.boe.es.................................Full del butlletí oficial de l'estat.

Mundi Prensa Libros ... http://www.mundiprensa.es................Una llibreria virtual.

InfoMet ........................http://www.infomet.fcr.es....................Full de prediccions meteorològiques.

Terra Bit .......................http://www.ictnet.es/terrabit...............Full d’informació sobre ecologia.

Isoc-Cat.......................http://cat.isoc.org.................................Full de l’Internet Socity a Catalunya, organització inter-
nacional de difusió d’Internet.

W3................................http://www.w3.org ...............................Full d’informació sobre desenvolupament i futur tècnic
d’Internet.

Unió Europea..............http://eur opa.eu.int..............................Full d’informació de la Unió Europea.

Catalunya Ràdio..........http://www.catradio.es........................Full de Catalunya Ràdio, exemple d’emissió en directe i
gravat per Internet.

Museu del Prado..........http://museoprado.mcu.es...................Full del museu del Prado.

I.E.C.............................http://www.iec.es..................................Full de l'Institut d'Estudis Catalans. Té el diccionari a dis-
posició.

RENFE.........................http://www.renfe.es..............................Informació d'horaris, trens i preus.

MAP.............................http://www.map.es...............................Informació sobre beques, ocupació i subvencions.

Adr eces d 'interés


