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Les deficiències en la connexió de banda ampla

RAMON FERRANDIS
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Les empreses del polígon Palau Nord de Granollers milloraran la seva connectivitat amb la fibra òptica. A la fotografia, les oficines de la UEI-Cerclem

Empreses del polígon Palou Nord
s’organitzen per tenir bona connexió
Una operadora ha acceptat instal·lar-hi fibra òptica a canvi d’un mínim de contractacions
Granollers
L.C.

sobretot en la connexió
ADSL, amb continus talls
al subministrament. “Hem
agafat el toro per les banyes
perquè aquesta qüestió ens
ocasionava problemes; tenint
en compte com està tot, no
podem exigir a l’administració que ho faci. Des de la UEI

vàrem passar una enquesta a
les empreses sobre la telefonia per intentar buscar una
solució”, explica Joaquim
Colom, director general de la
patronal.
Perquè aquesta millora,
necessària però costosa,
no hagués d’implicar cap

El mòbil al menjador i al pati
Caldes de Montbui

La urbanització dels Lledoners, a Caldes, és una de les zones de la comarca
on la cobertura presenta deficiències.
Julio Chasserot, un dels veïns, només
té cobertura al menjador i al pati de
casa. A les altres parts, el senyal és
molt baix i es perd contínuament.
“Quan arribem deixem el mòbil al

mateix lloc perquè, si no, no ens
arriben les trucades. El 3G em va bé
però perquè el faig servir molt poc”,
diu. Des que té mòbil té contractat el
servei amb la mateixa companyia perquè és la que des de sempre ha tingut millor cobertura. Assegura que
aquesta companyia ja li va bé, però
altres veïns preferirien tenir un altre
operador i han de triar entre escollir
la companyia o tenir cobertura.
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El polígon de Palou Nord de
Granollers tindrà fibra òptica
a partir dels propers mesos
de setembre o octubre, la
qual cosa serà una millora
important en la comunicació

de les empreses. Aquesta millora arriba a partir
d’una iniciativa de la Unió
Empresarial Intersectorial
(UEI-Cerclem), que té la seu
al mateix polígon, a partir
de les deficiències existents
en la velocitat i la cobertura
d’internet i de telèfon mòbil,

inversió elevada per a les
empreses, la UEI ha elaborat
un projecte per arribar a un
acord amb alguna companyia
i aconseguir la instal·lació de
fibra òptica a cost zero a canvi de garantir un volum de
contractació. La proposta ha
tingut molt bona acceptació,
ja que una seixanta d’empreses, un 75% de les empreses
que hi ha a Palou Nord, han
decidit adherir-s’hi.
La patronal ha arribat a
un acord amb una empresa
de telecomunicacions que
s’ha compromès a canalitzar
fins a cada empresa el servei
de fibra òptica. Colom ha
assegurat que la instal·lació
de fibra òptica al polígon els
permetrà “millorar en productivitat, comunicació i hi
haurà la possibilitat de poder
crear noves estratègies, com
videoconferències, que alhora permetran, per exemple,
reduir la despesa en viatges i
en telefonia”. La instal·lació
de la fibra òptica permetrà
aconseguir una excel·lent
connexió i velocitat d’internet, a més de millorar la
cobertura de telèfon en els
punts on és més baixa o inexistent.
La Comissió de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de la UEI assegura que un dels problemes
més recurrents és la falta
d’infraestructures telefòniques i de comunicació dins
de molts polígons, un fet
que preocupa perquè moltes
vegades dificulta la possibilitat d’innovar i explorar
noves vies de negoci. Diverses plataformes de polígons
industrials de la comarca han
mostrat el seu interès perquè
la UEI desenvolupi a la seva
àrea el mateix projecte que a
Palou Nord.

Whatsapp a la terrassa
Sant Celoni

Al bar El Celler de Sant Celoni, situat
al centre del carrer Major, no hi ha
senyal de mòbil ni de 3G amb pràcticament cap dels operadors mòbils
principals. Per parlar pel mòbil i enviar whatsapps s’ha de sortir fora del
local. Ara a l’estiu no és un problema
perquè la gent acostuma a estar a la

terrassa, però a l’hivern és més problemàtic. Tot i això, el fet de no tenir
cobertura no fa baixar el nombre de
clients perquè la majoria entenen
que és una deficiència aliena als propietaris del local i no els representa
un motiu de pes com per deixar de
freqüentar el bar celoní. Tot i això,
entre els habituals ja s’ha fet famosa
la frase “si no tinc cobertura és que
sóc a El Celler”.

