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 fibra òptica, polígon

Aquest era un dels objectius del
Projecte de modernització del
sector industrial de Sant Fost, que
l’Ajuntament santfostenc ha
desenvolupat de manera
mancomunada amb el de Santa
Maria de Martorelles i que ha estat
finançat amb fons europeus (50%),
la Diputació (25%) i l’Ajuntament i
els industrials (25%).

L’any passat es va dur a terme la
fase central del projecte que va ser
l’estesa de la fibra òptica pel
polígon de Can Baliarda. Un cop
estesa la xarxa calia una empresa
operadora de telecomunicacions
que il·luminés la zona, és a dir,
portés el servei a cadascuna de les
empreses interessades en
contractar la fibra. L’empresa
sueca Adamo serà l’operador
encarregat de fer la instal·lació del
servei tant de telefonia com
d’Internet al polígon, amb 116
empreses.

Adamo oferirà diversos productes
amb un servei de 1.000 Mbit/s  que
les empreses podran contractar en
menys de dues setmanes. “Hem
preparat una oferta que pugui
cobrir les necessitats de totes les
empreses de Can Baliarda, des del
petit taller a una firma amb una
granja de servidors amb molta
necessitat de tràfic”, explica Xavier
Viladegut, conseller delegat
d’Adamo, que dimecres presentava
el projecte als industrials. A l'acte
van assistir una vintena
d'empresaris de l'Agrupació
d'Industrials del Baix Vallès i el seu
president, Joan Morató. En l'acte,
l’alcaldessa, Montserrat Sanmartí,
destacava la importància del
projecte perquè “actualment una
bona connectivitat és essencial per
al creixement de les empreses i
aquesta modernització del polígon
aporta futur a les indústries i la
població”.

Estesa a la zona residencial
Sanmartí avançava que
l’Ajuntament està tancant un
projecte per poder fer arribar de
manera progressiva la fibra també
a les llars santfostenques, un
desplegament que pretén
solucionar la mancança històrica
que Sant Fost ha tingut pel que fa a
la connectivitat. “A les grans
companyies com Telefònica no els
interessen les poblacions com Sant
Fost amb molta extensió en
proporció als clients”, deia el
regidor Juan Fernández, que es
queixava de la manca d’interès de
Telefònica per implantar solucions
als problemes amb Internet que
pateixen els veïns a moltes zones
del municipi. Sanmartí explicava
que la intenció és començar a
desplegar xarxa de fibra òptica a la
zona més propera al polígon, Can
Coromines, on la intenció és que ja
es pugui contractar el servei cap a
l’octubre, i poder estendre el cable
a la resta del poble
progressivament.

Els industrials de Sant Fost ja poden
contractar la fibra òptica
L'alcaldessa avança que l'Ajuntament treballa en un projecte per portar el cable a les llars
santfostenques de manera progressiva

Els industrials de Sant Fost ja poden contractar el servei de fibra òptica per a les seves
empreses. L'empresa sueca Adamo Telecom és l'operador que s'encarregarà de
l'arribada del cable a les empreses que contractin el servei, que pot estar funcionament
en uns 10 dies.

Expand
nextprevious

Close

Previous

0/0

Next

Escoltar

Els industrials de Sant Fost ja poden contractar la fibra òptica - Econom... http://www.contrapunt.cat/noticia/21144/els-industrials-de-sant-fost-ja...

2 de 2 05/06/2014 11:06


