
NOTA DE PREMSA 

La quarta edició del “Dinar networking” de TICAnoia es farà aquest proper dimarts 22 de 

febrer al restaurant Sesoliveres, a Sant Jaume Sesoliveres. 

La UEA i TICAnoia organitzen un dinar 
on s’explicarà el desplegament de la 
fibra òptica 

- L’Ajuntament d’Igualada i NAE, l’empresa contractista responsable del projecte, 

explicaran en quin punt es troba el desplegament d’aquesta tecnologia i quins passos 

se seguiran a partir d’ara. 

- La trobada està oberta als empresaris, directius i gerents de les empreses igualadines, 

així com aquells professionals de les TIC que vulguin conèixer en quin estat està aquest 

projecte.  

- La Unió Empresarial de l’Anoia i la seva comissió TIC, el grup TICAnoia, consideren 

essencial la participació en aquest dinar per poder definir el futur de la fibra òptica a 

Igualada. 

Igualada, 15 de febrer de 2011.- El proper dimarts 22 de febrer, la Unió Empresarial de l’Anoia 

(UEA) i la seva comissió TIC (el grup TICAnoia) organitzen la quarta edició del “Dinar 

networking” de TICAnoia. En aquesta ocasió, el dinar se centrarà sobre el projecte de la xarxa 

de fibra òptica (FO) que l’Ajuntament d’Igualada va engegar ara fa més d’un any. Responsables 

del consistori igualadí i de l’empresa contractista responsable del projecte, NAE, explicaran en 

quin punt es troba el projecte i quins passos se seguiran a partir d’ara. La UEA i TICAnoia 

consideren que és bàsic avançar en aquest projecte, ja que una xarxa de fibra òptica podria 

millorar la competitivitat de les empreses d’Igualada, així com atraure’n de noves. 

El dinar es farà al restaurant Sesoliveres, a Sant Jaume Sesoliveres, a les 13.00h i està a obert a 

els empresaris, directius i gerents de les empreses igualadines, així com aquells professionals 

de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) que vulguin conèixer en quin estat 

està aquest projecte de fibra òptica. La fibra òptica permet connexions a Internet de gran 

velocitat i supera, de llarg, les que ofereix l’actual oferta, l’ADSL. Responsables de l’Ajuntament 

d’Igualada i de l’empresa NAE explicaran als assistents el perquè es va engegar aquest 

projecte, les tasques fetes fins ara i enumeraran els passos a seguir un cop l’Ajuntament ha 

finalitzat les obres de construcció de la xarxa física. A més, entre tots els assistents es lliurà una 

petita enquesta elaborada per la pròpia empresa executora, NAE, en la que es preguntarà 

sobre les necessitats actuals i de futur d’aquesta tecnologia. 



És per aquest motiu que les dues associacions empresarials consideren de vital importància 

que les empreses i els directius de la comarca assisteixin a aquest dinar, ja que permetrà 

conèixer de primera mà les necessitats de les empreses i indústries de la ciutat. Tenir aquest 

mapa de les necessitats actuals i de futur pot impulsar el desplegament d’aquesta tecnologia, 

clau per a millorar la competitivitat de les empreses igualadines. 

Aquesta és la quarta edició del “Dinar networking” de TICAnoia, una trobada per compartir i 

explicar les novetats del sector però que està oberta a totes les empreses, directius i 

responsables TIC de la ciutat i de la comarca. Les inscripcions per aquesta edició es poden al 

telèfon de la UEA (9380502292) o al correu electrònic uea@uea.cat o al web 

http://www.ticanoia.cat/inscripcio. La confirmació d’assistència és obligatòria i les places són 

limitades. El preu del sopar és de 40€ per a associats de la UEA i pels col·legiats COEINF; per la 

resta, el preu és de 50€. En l’acte hi seran presents l’alcalde de la ciutat, Jordi Aymamí, Sergi 

Marcén, director de TIC.cat, entitat de la Generalitat de Catalunya, Ramon Felip, president de 

la UEA i Ramon Costa, president de TICAnoia, així com responsables del Consell Comarcal de 

l’Anoia. 

La xarxa de Fibra Òptica (FO) 

L'any passat es va posar en marxa el desplegament de la fibra òptica a Igualada, un projecte 

pioner a Catalunya i que ha de garantir que la ciutat, les empreses i els ciutadans disposin de 

les infraestructures de comunicació i Internet necessàries per a ser competitives en la societat 

de la informació. La xarxa de fibra òptica està formada per un seguit de cables transparents (ja 

sigui vidre o de materials plàstics) pel qual la llum i la informació circulen a una gran velocitat. 

Aquest fet permet explotar més i millors serveis a Internet, com carregar o descarregar 

informació (arxius de grans dimensions), fer videoconferències en alta qualitat o realitzar 

trucades per IP (trucades telefòniques entre dos o més ordinadors), entre d’altres. 

Després d’un any d’obres, finançades per les ajudes FEOSL del govern estatal, Igualada ja 

disposa de la xarxa física, però ara s’ha de fer el desplegament de la FO a tota la ciutat. En la 

primera fase d’aquest desplegament es realitzarà una prova pilot per comprovar el correcte 

funcionament de la xarxa física i, a partir d’aquí, es preveu començar la expansió a d’altres 

punts de la ciutat. La prova pilot es podria fer entre aquest i l’any que ve.  

Per a més informació sobre el tema, us podeu posar en contacte amb en Jordi Riba, regidor d’Interior a l’Ajuntament 

d’Igualada. 

 

El grup TICAnoia és la comissió TIC de la Unió Empresarial de l’Anoia, amb la col·laboració del Col·legi Oficial d'Enginyeria en 

Informàtica de Catalunya. TICAnoia vol crear un espai de reflexió i de propostes, a nivell comarcal, sobre els aspectes relacionats 

amb la incorporació i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les nostres empreses i al nostre territori. 

 

Pàgina web: www.ticanoia.cat 

Twitter: http://twitter.com/ticanoia 
Contacte premsa: Marc Mañé (659730546) 
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