
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER HABILITAR ZONES
WIFI A LA VILA DE TORREDEMBARRA

El lliure accés a la informació hauria de ser un dret bàsic i fonamental de la ciutadania. 
Malauradament però a l’estat espanyol patim les tarifes més elevades de telefonia i internet 
de tota la Unió Europea, fet que obliga a moltes famílies a suprimir despeses per poder 
arribar a final de mes, i més ara en plena crisi capitalista.

Per garantir aquest dret a la informació, el lliure accés a la xarxa és imprescindible en ple 
segle XXI. Torredembarra, que destaca i vol destacar pel seu compromís en el 
desenvolupament de les noves tecnologies, necessita bastir una xarxa d’espais amb la 
possibilitat d’accedir gratuïtament a internet, especialment en les zones amb més afluència 
de persones, com poden ser parcs, platges i places del municipi. Aquest fet, a més, potencia
el caràcter mediterrani i de vida al carrer que caracteritza la nostra vila i el nostre país, essent 
també un servei més de qualitat cap a la ciutadania i persones que ens visiten.

És en aquest sentit que la CUP proposa ampliar la implantació gradual d'una xarxa pública 
de punts d'accés Wi-Fi a internet en diferents espais públics del municipi, en especial  parcs,
platges i places. 

Entenem que aquesta proposta implica inversió, però entenem que es pot fer gradualment i 
que cobreix una necessitat bàsica de la nostra comunitat. 

En aquest context, i per tal de fer aquesta proposta una realitat que ja existeix en molts 
racons del planeta, si cal es poden estudiar mecanismes com ara la necessitat de donar-se 
d’alta gratuïtament al servei o pagar una mínima quota anual de caràcter simbòlic.

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple municipal l’adopció del següent 
ACORD:

PRIMER En el termini de tres mesos la regidoria responsable de noves tecnologies elaborarà
una proposta d'ampliació de zones Wi-Fi en espais de la vila de Torredembarra, posant 
especial èmfasi en parcs, places i platges. La proposta ha de valorar els requeriments 
tècnics, econòmics i jurídics, amb l’objectiu de que aquest servei pugui ser una realitat 
durants els inicis de l'any 2016.
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