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Amb la visita del secretari de

Polítiques Digitals, Sr. David

Ferrer, el passat dimarts, 15

de desembre, a l’ajuntament

de Tivissa, es va fer el

seguiment del desplegament de

la fibra òptica que fa uns dies

va començar a la població a

càrrec de l’empresa E-Ports.

Una vegada s’acabi el

desplegament, es podrà

contractar la connexió amb

l’operador que l’ha realitzat.

Aprofitant aquest projecte, que
forma part del desplegament
de la Xarxa Oberta de
Catalunya que impulsa el
govern de la Generalitat i que
connectarà les capitals de
comarca, Móra d’Ebre i
Falset, es donarà servei a
Tivissa, a La Serra d’Almos i a
Darmós. També ha de
permetre a les diferents
empreses i emprenedors del

municipi millorar les

condicions de treball i

augmentar la competitivitat,

alhora que tots els veïns

podran rebre un servei de
connexió  propi del segle XXI.

El secretari de Polítiques
Digitals va visitar in situ les

obres que s’estan duent a
terme des de la carretera C-44
fins a la connexió a l’interior
del nucli urbà. També va

explicar en quina fase de
desplegament es troba aquest
tram de Móra-Falset i que serà
operatiu a partir del gener de
2021.

L’alcaldessa de Tivissa, la Sra.
Montserrat Perelló, va valorar
positivament el treball conjunt
amb la secretaria de Polítiques
Digitals i considera que aquest
desplegament de la fibra
llargament esperat pels veïns i
reivindicat pel govern
municipal ha de significar un
empenta en el projecte de
Pobles Vius i ha d’ajudar a
crear les bases per a noves
ubicacions d’emprenedors a la
vegada que pot ajudar a arrelar
el jovent al territori.

L’Ajuntament de Tivissa està
treballant amb l’empresa E-
Ports perquè es doni el servei a
tot el municipi i perquè arribi
la fibra òptica a totes les llars
que ho sol·licitin a l’empresa.

S’oferirà el servei d’internet a través de fibra òptica comercialitzada per l’empresa E-ports.
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Salut Segona onada de la covid 19

ue tots els partits polí-
tics catalans, i especial-
ment el PSC i Podem,
pressionin l’Estat espa-

nyol per aconseguir els recursos
necessaris per compensar tots
els sectors afectats per la pan-
dèmia. Això és el que va dema-
nar ahir l’expresident Quim
Torra durant el primer acte or-
ganitzat per l ’oficina del presi-
dent a Girona. Sota el títol La
pandèmia: què ha passat i què
caldrà fer, l’acte celebrat a l’edi-
fici de la Generalitat va tenir les
intervencions del secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argi-
mon, i del doctor Bonaventura
Clotet –tots dos de manera tele-
màtica– i dels presidents del
Col·legi d’Infermeres i del Col·le-
gi de Metges a Girona, Alícia
Rey i Josep Vilaplana, respecti-

Q
vament.

“Demano el compromís de
tots els partits polítics”, va dir
Torra poc abans de recordar
que “s’ha posat molt l’accent en
el compromís dels ciutadans”,
però “també toca” fer-ho amb
els partits polítics, “del PP a la
CUP”, per aconseguir recursos
per ajudar tots els sectors afec-
tats per les restriccions imposa-
des a causa de la Covid-19. “Si
fóssim un estat podríem legis-
lar, injectar diners”, deia Torra
apel·lant, llavors, a “la força po-
lítica”. “Els catalans generem
els recursos suficients per aten-
dre totes les conseqüències d’u-
na tragèdia com aquesta, i la
pandèmia ha servit per despu-
llar el nostre sistema d’autogo-
vern”. Aquesta va ser una de les
reflexions fetes en veu alta per
Torra, qui, un cop més, va de-
manar prendre decisions amb
celeritat sense “por de les pres-

sions”. L’expresident va posar
èmfasi en la solidaritat per “po-
sar la vida al davant de tot”, i va
recordar els dies que va estar
confinat sol al Palau dels Ca-
nonges i com cada nit li “colpia

la xifra de morts”. “Em fa la sen-
sació d’una mena de pacte de
tolerància amb les morts. I és
inacceptable”, repetia Torra
fent una crida a fer que aquest
Nadal sigui de “recolliment”.

També Argimon va fer una
crida a la solidaritat i a la impor-
tància de compaginar “llibertat
individual i compromís social”.
Argimon es va mostrar preocu-
pat per l’estat “d’estrès i fatiga”
en què estan la majoria de sani-
taris i que, en cas d’una tercera
onada, “serà molt complicat
gestionar” el seu cansament.
Argimon també va reflexionar
sobre la necessitat de recuperar
les llibertats individuals un cop
passi la pandèmia i com aquesta
haurà deixat un país encara
amb més desigualtats. La revi-
sió del model de residències,
vetllar pels joves i la importàn-
cia de la transparència a l’hora
d’informar els ciutadans van
ser altres reflexions d’Argimon.
Clotet va anar més enllà i va in-
sistir en la importància que els
governs “destinin diners” a la
salut global i a la prevenció de
malalties. ■
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El compromís de tots

Vilaplana, Torra i Rey van ser a l’auditori Josep Irla de Girona ■ QUIM PUIG


