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Nova xarxa WIFI municipal al servei del
veïnat
Aquest dimecres, 28 de març, a les 13.30 h, als jardins de l'edifici de
l'Ajuntament de Montornès, l'alcalde José Montero i el regidor
delegat de l'Àrea d'Acció Social i responsable de Noves
Tecnologies, Jordi Delgado, presentaran el nou servei municipal
gratuït de connexió a Internet amb punts emplaçats a l'espai públic i
als equipaments municipals.
L'Ajuntament de Montornès ha posat en marxa un servei municipal gratuït de
connexió a Internet que duu el nom de WIFI4EU.
La nova xarxa WIFI, que substitueix la creada l'any 2011 sota el nom d'Augusta
Montornès, té velocitat de connexió mitjana de fins a 30Mbps de descàrrega i
1Mbps de pujada.
El projecte no ha suposat cap despesa per a l'Ajuntament ja que ha estat
subvencionat amb 15.000 euros per la Unió Europea en el marc del programa
WIFI4EU en què participen més de 3.400 municipis europeus.
L'actuació de millora de la connectivitat comunitària forma part del pla
#MontornèsSmartCity i del repte número 5 del Pla d'Actuació Municipal 2020 2023 que s'orienta cap a un Montornès habitable, connectat, verd i sostenible.
Cobertura WIFI en una dotzena de punts distribuïts pel poble
Els punts amb cobertura wifi municipal són:
- Jardins de l'Ajuntament
- Recinte firal (zona més propera al Casal de Cultura). Aquest punt de connexió
servirà perquè els tècnics municipals puguin fer proves de sensòrica,
incorporada a l'estratègia #MontornèsSmartCity
- CEM Les Vernedes, al pavelló.
- Zona esportiva Les Vernedes, a l’entorn de les piscines descobertes, a
l'exterior del camp de futbol i a les pistes d'atletisme
- A l'entorn del centre juvenil Satèl·lit
- A l'entorn de la OAC Montornès Nord i accés a l'escola Marinada
- Plaça de Joan Miró
- Centre Infantil Pintor Mir i zona exterior
- A l'entorn del centre juvenil Sputnik
- Plaça de Pau Picasso
- Plaça del Poble
- El Sorralet

L'Ajuntament no descarta ampliar el número de punts de connexió, després
d'avaluar l'acceptació per part del veïnat de la nova xarxa.
Per accedir a la WIFI municipal, només cal apropar-se al punt amb cobertura,
connectar-se a la xarxa i seguir unes senzilles instruccions per acceptar les
condicions d'ús. A partir d'aquí s'establirà la connexió. La durada de la sessió
serà de 24 hores

Nota: Durant l'acte de presentació de la nova xarxa WIFI es farà
una demostració de navegació.

