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DESPLEGAMENT XARXA INTERNET I TELEFONIA A LA
CONCA DE BARBERÀ

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, va adjudicar a l’empresa AspWireless S.L.
el projecte de desplegament d’una xarxa a gigabit wireless a la comarca per dotar de
serveis d’Internet i telefonia a tots els municipis, prioritzant aquells amb més
mancances.
Aquest projecte ha estat de gran envergadura i per tant s’ha executat en diferents
fases. L’estat actual de cobertura a la nostra comarca és molt elevat, tot i les
mancances existents a dia d’avui. En cada moment els tècnics del Consell Comarcal
han buscat alternatives per arribar a tots els pobles, amb la complicitat del plenari del
Consell d’Alcaldes.
L’empresa Vunkers, actualment es l’encarregada de donar servei a diversos municipis
com Solivella, Senan, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Llorac.
A Solivella, els equips ja estan instal·lats i funcionant, i sols resta pendent fer-ho públic
al veïnat.

EL 5G ARRIBA A SOLIVELLA!

INFORMÀTICA i WIRELESS és una companyia catalana de telecomunicacions, que
comercialitza sota la marca VUNKERS TELECOM a més de ser una enginyeria de
Sistemes i Comunicacions per a empreses i administracions públiques.
Buneres Telecom donarà cobertura i desplegarà la xarxa d’Internet per Fibra Aèria
d’Alta Velocitat a Solivella, amb tecnologia i avançats equipaments en cobertura 5G i
broadbands de freqüències registrades, per tal d’arribar amb molt bona qualitat als
usuaris.
Per aquest motiu tindrà lloc una XERRADA INFORMATIVA el dilluns 18 de desembre a
les 8 del vespres a la sala d’actes de La Societat, on serà presentat el projecte i els
tècnics explicaran en que consisteix tot i les seves possibilitats, instal·lació,
necessitats, tarifes, dubtes,...

2

CURSA DEL GALET RECORREGUT

HORARI DE LA CURSA.
09:00
10:00
10:30
10:40
10:50
10:55
11:00
11:30
12:00
12:15
12:30

h-10:30 h Inscripcions a les diferents modalitats
h-10:30 h Zumba
h Cursa infantil
h caminada popular
h Cursa de 9 km.
h Cursa de 6 km
h Cursa de 3 km.
h Recollida de la bossa del corredor i esmorzar.
h Entrega de premis
h Sorteig de productes
cloenda de l’esdeveniment
l’esdevenim
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HORARIS
FARMÀCIA SARA PROS SAUMOY:
Telèfon de contacte el 977 89 24 17
Les properes Festes de Nadal, i Cap d’Any
l’horari de la farmàcia NO CANVIA
Per Reis, la farmàcia tancarà el 5 de gener a la tarda
CONSULTORI MÈDIC
Els dies 27, 28 i 29 de desembre no hi haurà ni consulta de Metge ni
d’Infermeria.

HORARI D’OFICINA AJUNTAMENT
Dies 27, 28 i 29 de desembre de 10 a 13 h
Dies 2, 3 i 4 de gener de 10 a 13 h

SOPAR DE CAP D’ANY
Les reserves per el sopar de Cap d’Any es podran realitzar a les
oficines de l’Ajuntament els dies: 18, 19, 20 i 21 de desembre de 5 a
7 de la tarda i el dia 22 de desembre de 11 a 1 del migdia.
PESSEBRE VIVENT
Qui vulgui participar en el pessebre vivent (petits, joves i adults) el
proper diumenge poden inscriure’s de 10 a 12 del matí a la plaça
Major
(Rosa M. Salvado)

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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