
Benvolguts/des: 
 
Ens dirigim a vosaltres per si no vau poder assistir a la reunió del passat divendres 17 d'agost on es va tractar 
el tema de les possibilitats de desplegar la fibra òptica a Molló. I també pot servir com a resum recordatori 
pels que tinguéreu la gentilesa d’acompanyar-nos. 
 
Bàsicament es va explicar que el sistema de la xarxa actual s'està quedant ràpidament obsolet, que  ampliar-
lo requereix d’un esforç econòmic massa elevat i que la única solució fiable i duradora és la de passar-nos a 
la fibra òptica. Altres municipis veïns, com per exemple Llanars ja ho han fet, i pràcticament el 90% dels que 
eren usuaris de la xarxa de radioenllaç s'han passat a la fibra, i n'estan més que satisfets. 
 
La fibra representa una independència absoluta dels fenòmens meteorològics que tant de mal ens fan als 
radioenllaços, una reducció absoluta dels equips electrònics de gestió i control (que són els responsables del 
90% de les incidències de la xarxa), la possibilitat de tenir plataformes de TV per tots els gustos, telefonia i 
finalment un augment desmesurat de la velocitat de l'accés a internet. 
 
El personal de Goufone ens va explicar les opcions de desplegament de la fibra a Molló. Evidentment és 
imprescindible un nombre mínim d'usuaris que es comprometin a fer el salt per tal que la inversió que aquesta 
empresa ha de fer els sigui viable econòmicament a mig termini. Bàsicament, les opcions són: 
 
1- Si hi ha molt poca gent... ens n'oblidem del tema i ja us ho fareu. 
2- Si hi ha gent interessada però la cosa justeja molt, s'intentarà fer el desplegament només del nucli urbà i 
l'enllaç amb Camprodon continuarà essent per radioenllaç. 
3- Si hi ha un nombre suficient d'interessats es farà el desplegament urbà i s'enllaçarà amb fibra fins a 
Camprodon. 
 
Pel que fa al tema preus, aquesta gent ofereixen diverses opcions, depenent del "paquet" de serveis que 
interessin.  
 
Després de la presentació es va passar als precs i preguntes on cadascú va poder plantejar els dubtes i 
interessos particulars. N'hi van haver un parell de prou interessants, que passem a comentar. 
 
Es va demanar si l'ajuntament podria donar un cop de ma amb el finançament de la infraestructura. L'alcalde 
va respondre que estava amb tràmits per fer alguna cosa al respecte, però que encara no podia assegurar 
res. No obstant, va mostrar un gran interès perquè això pogués ser així. 
 
També es va fer notar que hi havia algun dels associats a la nostra xarxa que pensava que si una part dels 
usuaris marxaven a la fibra, els que es quedessin anirien molt més bé i no tindrien els problemes que preveiem 
en un futur immediat. Davant d'aquesta postura (perfectament lícita, només faltaria!) els que ens ocupem del 
manteniment de la xarxa tenim dues coses a dir: 
 

1- Que seguirem intentant que la xarxa funcioni el més bé possible perquè hi ha cases aïllades que no 
poden tenir la fibra (o seria molt car fer-la arribar) i aquesta gent es mereixen el màxim d'atenció al 
servei que puguem donar-los, encara que és inevitable que amb el temps les antenes es vagin 
degradant i quan s'hagin de substituir potser l'associació no tindrà prou diners per pagar-ho tot i 
d'alguna manera s'hauran de finançar. 

2- Els usuaris que hagin tingut accés a la fibra i hagin rebutjat l'oferiment, evidentment podran seguir 
gaudint de l'ús de la xarxa, però el dia que calgui canviar equips potser hauran de pagar-ne una part 
(igual que els que estan allunyats del poble i no poden tenir fibra). Però també creiem que aquests 
usuaris han de començar a ser autosuficients pel que fa a avaries internes de casa seva, o bé per ells 
mateixos o si més no acudint als electricistes o tècnics que puguin contactar. 

 
Finalment es va comentar que la gent que estigués interessada en passar-se a la fibra, podia comunicar-ho a 
l'Ajuntament de Molló, o dirigir-se directament a Goufone per telèfon o per internet. I el mateix per qualsevol 
dubte que puguin tenir. 
 
Es va decidir deixar tot el mes de setembre perquè els interessats es vagin apuntant, i l'1 d'octubre, amb les 
dades que es tinguin, es decidirà què es pot arribar a fer. 
 
Si la cosa es pot tirar endavant faríem una altra reunió per acabar de resoldre dubtes i casos particulars, i el 
personal de Goufone ens digui els temps pertinents que caldrà per acomplir cada fase. 
 
Mentrestant, ja sabeu que estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que us puguem aclarir. 
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