
Xarxa Oberta de Barris (XOB)

Prioritats per la selecció d’Unitats de Convivència; Beneficis i Compromisos

L’accés a Internet i a les tecnologies digitals són drets fonamentals, com ho són el dret a la privacitat, el
dret a la llibertat d’expressió o el dret a la llibertat d’informació. Alhora, són elements centrals per a la
inclusió social.

El projecte Xarxa Oberta de Barris (XOB) liderat per l’associació sense ànim de lucre EXO.cat, i en
col·laboració amb el Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, situa el seu àmbit territorial
d’actuació als barris del Congrés i els Indians, Navas i la Sagrera.

L’objectiu del projecte és ajudar a tenir una connexió a Internet de qualitat, amb una base social i
comunitària, assegurant en una primera fase del procés l’accés a la xarxa com a dret universal.
Precisament per aquest motiu, les beneficiàries directes del projecte seran unitats familiars o de
convivència que presentin vulneracions al dret a l’accés a Internet i/o a les tecnologies digitals. En
conseqüència, se’ls proporcionarà accés a la xarxa i s’oferirà una corresponsabilitat en la gestió d’aquest
accés.

EXO.cat treballa per la democratització d’Internet en defensa d’un model de xarxa basat en la
col·laboració a partir de les necessitats de la ciutadania  i d’organitzacions socials. Des de l’Ajuntament de
Barcelona i des del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica específicament es volen
desplegar nous models d’inclusió i d’apoderament digital que posin a la ciutadania al centre. Per aquest
motiu es promou el projecte per a una xarxa oberta per la inclusió, garantint el dret a l’accés a Internet i a
la inclusió digital en aquest context de crisis sanitària.

Prioritats per la selecció d’Unitats de Convivència
Les Unitats de Convivència (UC) són el conjunt de persones que conviuen en un habitatge
independentment de la modalitat o tipologia de convivència (per parentesc, famílies nuclears,
monoparentals, diverses; per relació informal o en comunitat).

Perfils bàsics prioritaris
1. Persones que no tinguin accés a connexió a Internet, per motius econòmics o per carència de

competències digitals.
2. Persones que no tenen ordinador al domicili.

Perfils específics per la selecció
- Que algun membre de la UC sigui menor d’edat en etapa d’escolarització, i/o que resideixin més

d’un menor al mateix domicili.
- Que resideixin en el mateix edifici altres persones amb els mateixos perfils prioritaris.
- Que visquin al barri del Congrés i els Indians, Navas o la Sagrera.
- Que el centre educatiu dels menors estigui ubicat al barri del Congrés i els Indians, Navas o la

Sagrera.
- Que estiguin vinculades a algun procés comunitari del barri, ja sigui formal o informal.
- Que algun membre de la UC treballi en projectes col·lectius de caràcter social.
- Que algun membre de la UC participi en alguna xarxa d’economia social i solidària.

1

https://exo.cat/


Limitacions tècniques
El projecte construeix infraestructures de telecomunicacions i hi ha zones, edificis o habitatges, que són
d’alta complexitat per instal·lar cablejat, antenes o canonades; que dificultin molt la instal·lació per la
seva forma física i això comporti un augment no assumible en el cost de la instal·lació. En aquestes
circumstàncies aquelles UC són susceptibles de no entrar en el projecte en aquesta fase.

Les persones beneficiàries del projecte Xarxa Oberta al barri del Congrés i els
Indians, Navas i la Sagrera gaudiran de:

- Connexió a Internet comunitari durant (com a mínim) un any.
- Possibilitat d’obtenir un equip informàtic, si fos necessari.
- Accés a aplicacions informàtiques de lliure accés i capacitació per al seu ús.
- Participació en diferents cursos de competències digitals al Canòdrom.
- Participació en cursos relacionats amb xarxes comunitàries i software lliure al Canòdrom.
- Possibilitat d'estendre el període del projecte i, per tant, de la connectivitat a Internet, en funció

dels avanços del projecte.
- Possibilitat de formar part de la comunitat XOB, com a promotora/activadora del projecte.
- Capacitació tècnica com instal·lador/a de la xarxa comunitària dels barris - XOB.

Les persones beneficiàries del projecte Xarxa Oberta al barri del Congrés i els
Indians, Navas i la Sagrera tindran el compromís de:

- Col·laborar amb l’equip executor a escala comunicativa.
- Facilitar l’accés a l’edifici per les possibles instal·lacions.
- Reportar l’ús de la connectivitat (qualitat, incidències, etc.).
- Divulgar el projecte en el seu entorn.
- Ajudar al balanç general del projecte amb l’assistència a diferents reunions i/o assemblees.
- Participar en el debat del futur del projecte.
- Participar en diferents accions comunicatives, tant durant el projecte com una vegada finalitzat

(entrevistes, audiovisuals, etc.).
- Participar en 2-3 sessions col·lectives de seguiment i de retorn durant el projecte a l’inici

d’aquest, a la meitat i al final.

2


