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El telèfon intel·ligent ja guanya l’ordinador a l’hora de connectar-se a internet

ESPANYA, LÍDER EN FIBRA ÒPTICA
Creixement interanual, en percentatge
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El mòbil desbanca l’ordinador com
a via més usada per accedir a internet
La bretxa generacional amb els usuaris de 55 a 64 anys es redueix
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Estar connectats en qualsevol mo
ment i des de qualsevol dispositiu,
però amb un rei indiscutible: el
2015, el mòbil li va arrabassar de
forma clara la supremacia a l’ordi
nador com la via més freqüent per
navegar per internet. Pràctica
ment nou de cada deu internautes
utilitzen el seu telèfon intel∙ligent
per entrar a la xarxa, mentre que
el 78,2% ho fan amb l’ordinador.
Aquesta bretxa que s’està obrint
entre els dos dispositius és encara
més gran si només es tenen en
compte els nois i noies de 14 a 19
anys (en aquesta edat, hi ha una di
ferència de 17 punts, en lloc de deu
punts de diferència de la mitjana
d’usuaris), segons l’informe de la
Fundació Telefónica La sociedad
de la información en España 2015
publicat ahir.
També s’ha incrementat l’ús
d’altres dispositius per navegar
com el televisor o la videoconsola
(el 13% dels internautes ja els fan
servir). En tot cas, es produeix un
repartiment de les tasques, en fun
ció del dispositiu. El nou estudi
destaca que l’ordinador predomi
na en l’ús professional i de lleure,
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Els usuaris recorren al mòbil per a la missatgeria i les xarxes socials

mentre que els internautes recor
ren al telèfon mòbil per comuni
carse (el 93,6% utilitzen la missat
geriainstantània,el86%perentrar
aTwitterimésdel80%peraccedir
a altres xarxes socials).
Alhora, el comportament dels
internautes també s’està modifi
cant: augmenta l’ús de la xarxa per
fer operacions bancàries (3,9%) i
per operar amb les administraci

ons públiques (17,7%), en especial
entre els que tenen de 55 a 64 anys.
En aquesta franja d’edat, especial
ment interessada pel vessant més
productiu de la xarxa, el repunt
d’activitats com la banca digital o
els tràmits administratius en línia
–amb creixements que freguen el
30% en un any–, el comerç electrò
nic (un 48% més) i la formació
(42%) fa que “reverteixi la bretxa

tradicional” que els separava de
l’internauta mitjà. El 2015, més de
sis de cada deu persones d’entre 55
i 64 anys navegaven per la xarxa,
sis punts més que l’any anterior.
L’informe també destaca que
Espanya lidera el desplegament de
fibra òptica a Europa, amb 3 mili
ons de clients i 15 milions de llars
amb cobertura. “Som al capdavant
d’Europa” en infraestructures de
telecomunicacions,vaassegurarel
president de Telefónica a Espa
nya, Luis Miguel Gilpérez. A més
va assegurar que l’“ús intensiu del
món digital” suposa que en aspec
tes com l’adquisició de smartphones i tauletes o la contractació de
4G a Espanya superen els d’altres
països de l’entorn.
També va destacar l’atractiu del
consum en línia de productes au
diovisuals, fins al punt que el 70%
dels paquets que comercialitzen
les companyies de telefonia inclo
uen el servei de televisió. El con
sum de vídeos, pel∙lícules i música
figura entre les activitats que més
han augmentat –15,2 punts més en
un sol any, fins al 67,5% dels inter
nautes–. La televisió és cada vega
da amb més freqüència una oferta
de lleure per consumir en qualse
vol moment. Tret de les retrans

Primer
megacamió
en circulació
a Espanya
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El primer megacamió d’Espa
nya va fer ahir un viatge de pro
va entre Palausolità i Plega
mans i Martorell. La iniciativa,
impulsada pel Clúster de la In
dústria de l’Automoció de Cata
lunya (CIAC), i que tindrà conti
nuïtat, compta amb la participa
ció de Seat, Grup Sesé, Cimalsa,
Grup Carreras, Tecnicarton i SF
Consultants. Els megatrucks,
autoritzats a Espanya el desem
bre passat però encara pen
dents de la normativa definitiva,
tenen 25,25 metres de llarg i ca
pacitat de 60 tones, superant els
camions convencionals, de 18,75
metres i 40 tones.

missions esportives, la resta de
l’oferta televisiva es consolida fora
de l’emissió en directe (en tan sols
un any el percentatge d’usuaris
que van veure d’aquesta forma Joc
de trons va passar del 51% al 22%,
mentre que el visionament sota
demanda de la popular sèrie va pu
jar del 21% al 25%). En paral∙lel, es
redueix lleugerament l’expansió
de les xarxes socials (67,1%), en
una moderació que els autors de
l’estudi atribueixen a un “ús més
racional” per part dels més joves.
Mentrestant, la població con
nectada a Espanya no para de créi
xer, sobretot aquella que fa un ús
intensiu de la tecnologia: el 2015 va
arribar als 22 milions de ciutadans
que accedeixen diàriament a in
ternet, un milió i mig més que un
any abans.
Entre les tendències que co
mencen a despuntar, l’informe

Espanya encapçala
les infraestructures
de telecomunicacions
a Europa, segons un
informe de Telefónica
destaca la denominada “internet
de la indústria”, que provocarà en
la majoria de sectors econòmics
“el monitoratge de centenars
d’elements de forma senzilla i l’ac
tuaciópredictiva,gràciesal’anàlisi
de dades”. Es calcula que aquests
avenços poden aportar en els prò
xims quinze anys entre 94.000 i
120.000 milions d’euros a l’econo
mia espanyola.!

