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Actualitat

Es connecta amb fibra òptica el Palau Tolrà amb els equipaments
municipals del carrer Major

Divendres 12 d'agost de 2005
L'actuació, que es farà a partir de dilluns, inutilitzarà un tram de vorera i
d'aparcament del carrer Major L'Ajuntament de Castellar del Vallès interconnectarà
aquest mes d'agost el Palau Tolrà, la casa Massaveu i l'edifici de Ràdio Castellar
amb cable de fibra òptica. Els treballs, que començaran el proper dimarts, 16
d'agost, comportaran que durant quinze dies s'inutilitzi un tram de vorera i l'espai
d'aparcament contigu del carrer Major que va des del carrer del Centre fins just al
davant del Casal d'Entitats. La Policia Local ha informat que les obres afectaran el
costat de la vorera del carrer Major on hi ha aparcament, des del carrer del Centre i
fins davant de l'edifici de Ràdio Castellar. Segons el mateix cos, el carrer Major es
podria tallar al trànsit en els moments puntuals de passar les canalitzacions. Pla
corporatiu de telecomunicacions Una vegada efectuades les obres, la seu central
de l'Ajuntament quedarà connectada amb les regidories de Cultura, Lleure,
Ensenyament i Comunicació, totes elles descentralitzades al carrer Major. Aquestes
obres tenen un cost de 24.600 euros , i estan incloses dins d' un Pla de
Telecomunicacions elaborat aquest 2005 per l'Ajuntament i el consorci Localret.
"L'objectiu és millorar la gestió de veu i de dades entre els diferents
equipaments municipals" explica Ferran Farriol, cap del departament de Societat
del Coneixement i Sistemes. D'una banda, la interconnexió permetrà que els
ordinadors de la casa Massaveu i de l'Àrea de Comunicació puguin dependre del
mateix servidor que hi ha al Palau Tolrà i, a més, disposin també la mateixa sortida
a Internet. De l'altra, la connexió de seus va lligada amb altres millores en
infraestructures de telecomunicacions, com l'adquisició d'una nova centraleta digital
que integrarà les línies telefòniques de les diferents seus municipals, amb un cost
aproximat de 60.000 euros. "Això ens permetrà optimitzar la gestió telefònica,
abaratir costos i millorar la transmissió de dades sobre una xarxa conjunta. A
més, la connectivitat entre seus ajudarà a millorar l'eficàcia dels serveis
d'atenció al ciutadà, ja que serà molt més fàcil connectar telefònicament els
edificis, es podran desviar trucades a telèfons mòbils i es disposarà d'una xarxa
corporativa unificada", explica Farriol. Seguint les directrius del Pla Director de la
Societat Coneixement, també elaborat aquest any, la inversió global en
infraestructures de telecomunicacions superarà aquest 2005 els 90.000 euros.
Properament, també s'ha previst connectar altres seus municipals com l'edifici
Botafoc, també amb cable de fibra òptica, i l'illa de serveis del Pla de la Bruguera,
mitjançant tecnologia wi-MAX-.
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