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Dilluns, 17 De juliol Del 2017

Telecomunicacions

Consell general

Inversió de 2 milions d’Andorra
Telecom per millorar el 3G i el 4G
El reforç servirà per sostenir l’augment d’usuaris connectats a internet
En el marc de la millora
d’aquesta cobertura a tot el
país, Andorra Telecom té previst afegir 4G en pics alts de
muntanya on actualment només hi ha 2G. Segons informa
l’empresa de telecomunicaci-

andorra la vella

Actualment Andorra té repartits per tot el territori 150
punts per garantir l’accés a
internet a través de les cobertures de 3G i 4G. Les antenes,
90 per al primer tipus de cobertura i 60 per al segon, estan
connectades per fibra a dues
centrals, situades a la Massana
i la Comella. Ara, amb les novetats en el roaming i el possible augment de l’ús d’internet
al Principat per part d’estrangers, Andorra Telecom ha decidit invertir prop de 2 milions
d’euros aquest any per reforçar
les dues cobertures. Aquesta
inversió, tal com argumenta
la companyia, ha de servir per
sostenir l’augment dels usuaris
connectats a internet a causa
de “les baixades de tarifes dels
països veïns”.
Segons la previsió d’Andorra
Telecom, el trànsit en el consum de 3G continuarà creixent

la cobertura 3g
arriba al 95% de la
població i la del 4g,
fins al 0%
La seu d’Andorra Telecom.

els pròxims anys, i és per això
que enguany l’empresa vol
ampliar la capacitat de la xarxa amb una nova estació a les
parròquies centrals i una altra
al Pas de la Casa. Pel que fa a
la cobertura de 4G, que va començar a impulsar-se al país
l’octubre del 2014, es va millorar la velocitat a les parròquies
centrals i al Pas de la Casa fins
a 300 Mbps.

ENHORABONA

jonaThan gil

SDP pregunta
al Govern per
la plataforma
esquiable
Redacció

jonaThan gil

Agències

Consulta popular

ons, la cobertura 3G aconsegueix arribar al 95% de la població del país, mentre que la
del 4G arriba fins al 90%. Pels
propers anys, l’operadora de
telecomunicacions
assegura
que ja s’està treballant per poder augmentar la velocitat de
la xarxa en 4G i redissenyar
l’arquitectura de la infraestructura per adaptar-la als requeriments del futur 5G.

A TOTS ELS PARTICIPANTS!

andorra la vella

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP),
Víctor Naudi, ha formulat al
Govern una demanda d’informació sobre l’aprovació
com a projecte d’interès nacional del projecte destinat
a la “construcció d’una plataforma esquiable al peu de la
pista Avet, a l’estació Soldeuel Tarter, i un aparcament
soterrat”. En la demanda el
conseller fa referència a la
documentació que considera necessària per poder copsar els fonaments d’aquesta
aprovació i per això insta el
Govern que li trameti còpia
del projecte descriptiu de la
plataforma esquiable al peu
de la pista Avet i l’aparcament soterrat i, també, còpia
de la documentació presentada pel Comú de Canillo que
acompanya la petició al Govern en el sentit de declarar
el projecte d’interès nacional.

Un votant diposita la papereta.

Votació dels
veneçolans
Redacció
andorra la vella

La comunitat veneçolana que
viu al país va participar ahir
en la consulta popular convocada per l’oposició veneçolana sobre la nova Assemblea
Constituent de Nicolás Maduro. Durant la jornada van
acudir a les urnes del punt de
votació, situat a l’avinguda
del Pessebre d’Escaldes-Engordany, un total de 53 electors, xifra que suposa el 75%
dels censats. Totes les butlletes, a excepció d’una, es van
oposar al projecte de Maduro,
segons un comunicat dels organitzadors.

Assegurances

fetes a
mida
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