Bones pràctiques per al
repoblament.
Telecomunicacions
Jornada tècnica en línia
Dimecres 14 d’abril de 2021

Presentació
La situació actual, on milers de
persones s’han vist obligades a fer
teletreball i on infants i joves han
hagut de seguir les seves classes des
de casa, ha posat en evidència que la
desigualtat tecnològica del món rural
encara és un repte no resolt. Amb
aquest escenari molts usuaris i
administracions busquen alternatives
col·laboratives i sostenibles que els
permetin
resoldre
les
seves
necessitats.
La jornada vol ser un espai de
transferibilitat de coneixement i
intercanvi d’experiències entre ens
locals i agents que hi actuen per
fomentar la creació i difusió d’eines
que s’estan implementant i que
serveixin per revertir la manca
d’infraestructures tecnològiques al
món rural.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
11.55 h Obertura de la sala virtual
12.00 h Presentació de la jornada
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent.
12.05 h Programa de desplegament de la fibra òptica
Sr. Carles Salvadó Usach, cap del Servei de Telecomunicacions.
12.25 h Què és la Fundació Guifi.Net, i quins projectes desenvolupa?
Sr. Ramon Roca, Guifi.net.
12.45 h Projecte XAFOGAR, la xarxa mancomunada de Fibra Òptica de
La Garrotxa
Sr. Francesc Canalias, director del Consorci Sigma de la Garrotxa.
13.00 h Senan i el desplegament de fibra òptica municipal
Il·lma. Sra. Carme Ferrer, alcaldessa de Senan.
13.15 h Debat i preguntes
Moderador: Sr. Juanjo Pérez, AODL de la Comunitat de municipis
del Segrià Sec
13.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
Us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a l’Associació Leader de Ponent
a través de: comunicacio@leaderponent.cat

#PATT2021
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