
La connexió es farà a través de la xarxa sense fils guifi.net

Una antena a Bellmunt unirà 
la Vall del Ges i el Bisaura

Sant Pere de Torelló

Arola Cumeras

Un supernode, és a dir, una 
antena que s’utilitza com 
a enllaç, es vol col·locar a 
Bellmunt per tal que la Vall 
del Ges i el Bisaura quedin 
interconnectades. Aquest és 
el projecte que guifi.net, una 
entitat que aplega usuaris 
que accedeixen a la xarxa 
sense fils de manera gratuïta, 
ha proposat als ajuntaments 
de la zona, agrupats a través 
del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i el Bisaura. 

Xavier Torres, col·
laborador de guifi.net, expli·
ca que “s’ha escollit Bellmunt 
com a punt estratègic” i que 
un cop “preparada la infraes·
tructura” tots els usuaris que 
ho desitgin “podran accedir, 
mitjançant una petita ante·
na receptora, a certs serveis 
oberts a través del wifi, com 
ara algunes prestacions d’In·
ternet”. L’alcalde de Sant 
Quirze, David Mascarella, 

qualifica el projecte de “fan·
tàstic” i afirma que seria “un 
pas endavant per dotar de 
cobertura el món rural”. Sant 
Pere s’ha mostrat “interessat 
perquè la xarxa arribi” fins al 
municipi i “ha donat permís” 
perquè s’instal·li el super·
node a Bellmunt, en terme 
santperenc, segons explica el 
regidor Xavier Coll.

Des de guifi.net es consi·
dera que “val la pena inver·
tir en una infraestructura 
comuna” de la qual es bene·
ficiarien tots els municipis 
de la zona. Amb tot, malgrat 
el compromís que s’ha esta·
blert entre el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i el Bisaura 
i l’entitat guifi.net, David 
Mascarella, un dels responsa·
bles del Consorci, afirma que 
“pel que fa a fixar dates con·
cretes encara és aviat, i hem 
de ser prudents”. Xavier Tor·
res, des de l’entitat impulso·
ra, afirma que “si més no la 
instal·lació del supernode de 
Bellmunt” es farà “abans que 

acabi l’any”.
El pressupost previst per 

a la consecució del projecte 
ronda els 2.000 euros pel que 
fa a la construcció del node 
d’enllaç a Bellmunt. A més, 
caldria que cada municipi hi 
afegís uns 1.500 euros més, 
per comptar amb una antena 
pròpia i alguns repetidors, 
en cas que fos necessari. El 
regidor santperenc Xavier 
Coll afirma que “de cara a 
l’octubre el Consorci farà un 
estudi d’implantació con·
junt” i que el finançament 
també anirà a càrrec dels nou 
municipis que l’integren.

Actualment, la xarxa ober·
ta guifi.net compta amb 
més de 900 nodes operatius, 
repartits per tot Catalunya. 
El servei va arribar a Tore·
lló fa més d’un any, segons 
Torres, i més recentment, 
s’ha implantat a Sant Vicenç, 
gràcies a l’antena que es va 
col·locar, a finals de juliol, 
a l’antic dipòsit d’aigua del 
municipi.
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Xavier Torres i Emili Ortega, col·laboradors de la xarxa lliure d’Internet sense fils guifi.net, a Bellmunt

Dra. Núria Jutglar i Viñas
ODONTÒLOGA –– Col·legiat 2.683

Hores convingudes de dilluns a divendres

C. Cabrera, 1 (cantonada pl. Joanot Martorell) 
Tel. 93 859 40 26 - 08570 TORELLÓ

• Odontologia general
• Odontopediatria

   • Ortodòncia 
• Cirurgia maxil·lofacial
• Implantologia

nous serveis
• Periodòncia
• Logopèdia
(correcció d'hàbits linguals, fonació, etc.)

SERVEI D'AFINACIÓ I REPARACIÓ

C. PUIGDESALIT, 26   –   Tel. 93 859 10 26
08570 TORELLÓ

• Partitures  

• Pianos  

• Instruments  

• Accessoris

Horari:
De dimarts a dijous

	 de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Divendres

	 de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Dissabtes

	 de 8.00 h a 16.00 h.

C. Canigó, 46 - tel. 93 859 53 08 - 08570 TORELLÓ

Que tingueu

bona festa de 

RocapReveRa

Divendres, 15 de setembre de 2006

ESPECIAL GES BISAURA82 NOU9EL


