Nova xarxa WiMAX
de banda ampla de l’Alt Urgell

www.alturgell.cat

Actualment existeix a la comarca de l’Alt Urgell una xarxa
de telecomunicacions, propietat del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell, que presta el servei d’accés de banda
ampla d’Internet amb la tecnologia WiMAX. Aquesta
xarxa consta de 15 antenes de telecomunicacions, que
alberguen, a més, diversos serveis (telefonia mòbil, TDT...)
per intentar contribuir a la millora de la connectivitat
d’empreses i ciutadans.
L’ampliació d’aquesta xarxa, que s’ha finançat amb
fons europeus, es materialitza amb la col·locació dels
equipaments i les instal·lacions necessàries en 11 punts
nous, que permetran cobrir l’accés a Internet de banda
ampla, principalment als nuclis de Turbiàs, Calbinyà,
Anserall, Artedó, Castellciutat, Bescaran, Estamariu,
Aristot, Bar, Toloriu, el Querforadat, la Parròquia d’Hortó,
el Pla de Sant Tirs, Arfa, Adrall, el polígon industrial de
Montferrer, Castellnou de Carcolze, el Pont de Bar i Cerc.
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Ampliació de les prestacions als
Centres d’Accés Públic a Internet
i Teletreball de la comarca
Els Centres d’Accés Públic a Internet i Teletreball (CAPIT) són
espais ubicats a cadascun dels municipis de la comarca amb
l’equipament necessari (ordinador, impressora, escàner, lector de
targetes, etc.) per esdevenir un lloc on el ciutadà, emprenedor,
estudiant... disposarà de les eines necessàries per connectar-se a
Internet, realitzar tasques de teletreball, accedir a l’administració
electrònica, etc.
Atès el bon funcionament, contrastat des de l’obertura del
primer CAPIT a la comarca (el 2003), així com també la necessitat
de prestar un servei útil i de qualitat als ciutadans, es considera
indispensable realitzar, mitjançant el suport del FEDER, aquesta
actuació, que implica la modernització i la millora de les
prestacions i els equipaments d’aquests espais.

Interconnexió telemàtica
de banda ampla entre diverses
dependències comarcals

Creació de la xarxa de WiFi comarcal
Alt Urgell Wi-Fi
Alt Urgell Wi-Fi permet connectar-se a Internet a través
de punts d’accés Wi-Fi lliure, ubicats en diverses zones de
la via pública (places, parcs, llocs d’interès, etc.), a diferents
municipis de la comarca.
Entre els objectius de la creació d’aquesta xarxa de Wi-Fi
comarcal hi ha incentivar i fer créixer el nombre d’usuaris
connectats a Internet, així com la possibilitat d’accedir a la
xarxa des d’un ampli ventall de punts repartits pels municipis
de la comarca i mitjançant qualsevol dispositiu (un ordinador
portàtil, un terminal PDA, un telèfon mòbil...). Així farem que
aquest sigui un territori més competitiu.

Aprofitant la infraestructura de fibra òptica existent a la
Seu d’Urgell, l’actuació que s’ha dut a terme ha consistit en
la interconnexió telemàtica de les diverses dependències
comarcals. Així doncs, s’han concentrat els serveis en un únic
centre de procés de dades i s’ha millorat la infraestructura
per a l’optimització d’aquests darrers, juntament amb una
major seguretat i un abaratiment de costos. Tot plegat, amb
l’objectiu de poder prestar un millor servei als ciutadans i,
sobretot, d’incrementar les prestacions de connectivitat del
Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu.

