Xarxa Oberta de Barris (XOB)
Distribució de la governança en el projecte Xarxa Oberta de Barris per la
inclusió digital als barris del Congrés i els Indians, Navas i la Sagrera
Qui paga la infraestructura?
El projecte Xarxa Oberta de Barris per la inclusió digital al barri del Congrés i els Indians, Navas i la Sagrera
(XOB, en endavant) contempla la incorporació de nous actius de xarxa ràdio i fibra òptica en funció dels
requeriments de la demanda de connectivitat. Els costos seran assumits per l’Associació eXO a través de
la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis d'Innovació
Democràtica de la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Qui paga el subministrament d'Internet?
La connectivitat fonamental a Internet serà proveïda per l’Associació eXO aprofitant l’actual l’accés
majorista de què disposa. De manera complementària, seria possible incorporar connexions cedides per
entitats.

Qui paga el manteniment i la gestió de la infraestructura?
A través del pressupost anual de l’Associació, està previst que el manteniment i l’operació de la
infraestructura l’assumeixi eXO. Segons les seves característiques, aquestes tasques poden ser dutes a
terme per personal voluntari o per professionals.

Qui executa?
La coordinació i direcció del projecte es durà a terme per personal contractat per eXO, les tasques
d’instal·lació per professionals contractats i la gestió bàsica del servei per persones voluntàries o
professionals.

De qui és la infraestructura?
La infraestructura troncal ràdio, és a dir, aquella que dona servei a una agregació de connexions
residencials d’aquest tipus, pertany a eXO. En el cas de connexions de fibra òptica, eXO disposa d’un
contracte d’accés majorista de fibres òptiques indirectes amb les principals operadores de banda ampla.
En aquest cas, aquesta part de la xarxa pertany a aquestes operadores, però l’equipament comú situat al
datacenter que permet el proveïment d’accés a Internet, pertany a eXO. L’equipament residencial (router
Wifi) pot ser propietat de la persona connectada o bé de l’associació.
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Qui intervé en cas de conflicte?
Atès que l’Associació és el promotor del projecte i beneficiari de la subvenció, hauria d’intervenir aquesta
entitat a través de la direcció del projecte.

Què passa quan s'acabi la subvenció?
Un cop acabada la implementació del projecte es conformarà un grup de treball per a definir tres línies de
continuïtat:
a. Possibilitat d'associacionisme amb exo.cat
b. Possibilitat de cerca de fons públics
c. Possibilitat de sostenibilitat per mecenatge o activitats econòmiques paral·leles.

Antecedents:
-

Pla de Barris Raval Sud: https://vimeo.com/manage/videos/85424312
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