Sant Ferran i la Savina es connecten a la xarxa de fibra òptica
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Noves Tecnologies, informa que els veïns del
nucli urbà de Sant Ferran poden demanar la instal·lació de la fibra òptica des del passat 26 de
desembre. Així mateix, des d’inicis del mes de desembre els residents de bona part del nucli
urbà de la Savina també es poden enganxar a aquest servei.

Aquestes són noves passes del pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica a l’illa de
Formentera que duen endavant les empreses privades de Telefónica i Teleco, amb la
col·laboració del Consell de Formentera. El desplegament es va iniciar a l’any 2017. El primer
nucli urbà que va tenir servei fou Sant Francesc a l’abril de 2018. Després es varen connectar a
la xarxa el nucli urbà d’es Pujols i la zona industrial. També hi ha altres indrets, propers als
nuclis urbans, que s’han connectat a la fibra.

Segueix el desplegament
Les següents actuacions es faran a ses Bardetes, es Caló, la Mola i es Ca Marí. D'aquesta
forma tots els nuclis urbans de Formentera disposaran de servei de fibra òptica. Així mateix,
dins el projecte també s'inclouen altres indrets com la zona de l'Hospital i part d'es Cap de
Barbaria.

"El projecte continuarà durant els pròxims dos anys, i l'objectiu del Consell és que el
desplegament arribi a tots els llocs on en l'actualitat hi ha línia telefònica de coure", segons ha
explicat el conseller de Noves Tecnologies, Rafael González. Amb aquest pla es dóna resposta
a una "demanda històrica de Formentera per posar-nos al capdavant en el servei de
telecomunicacions", segons ha destacat.

Per informar-se de si la fibra òptica arriba als seus domicilis els formenterers que ho desitgin
poden telefonar al 1004.
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