El desplegament de fibra òptica arriba a tots els nuclis urbans de Formentera
divendres, 6 de setembre de 2019 13:29

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Noves Tecnologies, informa que ja s'ha
completat el desplegament de la fibra òptica als nuclis urbans de l'illa amb la finalització dels
treballs duts a terme a les zones d'es Ca Marí, de ses Bardetes i part d'es Cap de Barbaria.

El pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), es va iniciar l'any 2017 i es porta a
terme per part de Telefónica i Teleco en col·laboració amb el Consell de Formentera.

El primer nucli urbà que va accedir a aquest servei va ser Sant Francesc l'abril de 2018.
Després s'han anat connectant a la xarxa es Pujols, sa Roqueta, el polígon industrial, Sant
Ferran, la Savina, la zona de l'hospital, es Caló, la Mola, es Ca Marí, ses Bardetes i una part
del Cap de Barbaria. També hi ha altres llocs, propers als nuclis urbans, que s'han connectat a
la fibra.

Un dels objectius d'aquest pla, a més, és substituir, en la mesura del possible, el cablejat aeri
actual per canalitzacions soterrades.

La consellera de Noves Tecnologies, Vanessa Parellada, ha destacat: “Ens posem en el nivell
d'altres territoris de l'Estat. Ara els nuclis ja podran connectar-se a la fibra, tant els residents
com la majoria de comerços de l'illa, i a partir de l'any que ve continuarà treballant-se amb el
disseminat. Qui vulgui connectar-s'hi haurà de contactar amb les empreses de telefonia”.

La segona fase d'aquest pla, que es desenvoluparà a partir de l'any 2020, continuarà amb el
desplegament de la fibra òptica a la resta d'habitatges disseminats de Formentera i amb
l’eliminació del cablejat de coure.
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