
Portada 
en 

PDF 

   DIJOUS, 13 DE MAIG DE 2004 Edició digital n. 1603 

 

 Seccions
 Portada
 Girona
 Comarques
 Opinió
 Economia
 Catalunya

 Espanya 
Internacional

 Esports
 Cultura
 Fets i Gent
 Comunicació
 Actual
 Humor
 Serveis
 Titulars
 Serveis
 Enquestes
 Fòrums
 Llista de carrers
 El temps
 Loteries i quiniela
 Hemeroteca
 Guia de Girona
 Televisió
 Economia
 Agenda i Cartellera
 Borsa

 Galeria 
 Imatges 
 Documents

 Suplements 
DOMINICAL 9 

DE... 
MOTOR 9 MAIG 

 Anuncis 
  classificats 

 

 

Generalitat i Flash 10 exposen el pla per dotar 
la Garrotxa de banda ampla

 
n OLOT.- Representants de 
l´empresa Flash 10 i de la secretaria 
de telecomunicacions de la 
Generalitat van exposar ahir als 
alcaldes de la Garrotxa el pla per tal 
que a principis del 2005 no hi hagi cap racó de la comarca sense banda 
ampla. Tant l´administració catalana com l´empresa guanyadora del 
concurs per a adjudicar la instal·lació i la gestió d´aquesta xarxa van 
demanar la col·laboració dels ens locals per a què tota la població 
resident en medi rural conegui el programa i trameti als Ajuntaments 
les peticions de disposar del servei. 
Fonts de l´administració catalana van explicar que serà suficient que 
hi hagi dues demandes per estendre la xarxa en els nuclis de més de 
100 habitants. En els de menys de 100 s´aplicaran solucions 
individualitzades, però si hi ha almenys deu peticions de banda ampla 
també es col·locarà tota la xarxa. La Generalitat compta actuar en la 
majoria dels municipis de la comarca. Els usuaris hauran de pagar 200 
euros per pagar l´equipament i la mà d´obra de la instal·lació i a a 
partir d´aquí una quota mensual que serà més o menys alta en funció 
de les prestacions contractades. Des de Flash 10 asseguren que són 
línies equivalents a les de l´ADSL. M.M.  
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