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MOCIÓ EN FAVOR DE LA CONNECTIVITAT A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PRATS 
DE LLUÇANÈS ERC 
 
Text de l’acord: 
 
MOCIÓ EN FAVOR DE LA CONNECTIVITAT A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS 

 
El 2016, amb una inversió provinent d’ajuts europeus i sense cost per la ciutadania, una 
empresa amb infraestructura monopolitzada, iniciava el desplegament de la fibra òptica a 
la població. Un projecte que en els seus inicis deixava sense cobertura una part del 
municipi, les dependències municipals, els carrers més allunyats del centre, el Raval i 
cases de pagès, a qui s’oferien altres opcions. 
 
Després de treballar-hi, conjuntament amb l’equip tècnic, s’aconseguí ampliar la 
cobertura del desplegament arribant també a la zona del Raval.  
 
Aquests anys, i amb algunes mancances importants, Prats de Lluçanès ha disposat de més 
velocitat en les connexions a internet, beneficiant també una part de les cases més 
allunyades de la població, fins aquells moments amb un pèssim servei de telefonia.  
 
Actualment, amb el Programa d’Extensió de Banda Ampla de nova Generació (PEBA), 
convocat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), Goufone fa el desplegament a la nostra població 
de la seva pròpia xarxa de fibra òptica per tal de dotar de cobertura les zones amb mala 
connectivitat. A més de comptar amb una operadora de proximitat, ja per si sol una 
avantatge, el resultat és que permet disposar de dues opcions a l’hora de contractar.   
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Aquesta aposta però, almenys de moment, desatén les zones més allunyades del nucli 
urbà, deixant els habitatges i les activitats econòmiques en desigualtat d’oportunitats en 
quan a connectivitat i, segons informa l’operadora, no hi ha projecte redactat, fet que 
impossibilita l’accés al servei de fibra òptica. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: conjuntament amb els interessats i l’operadora, desenvolupar el projecte 
d’ampliació de desplegament de la xarxa de fibra òptica. 
 
SEGON: dotar de  cobertura les zones més allunyades, proporcionant idèntiques 
oportunitats de connectivitat a tots els veïns del municipi. 
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