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5. CONCLUSIONS 
 
 
 
El tractament de les dades i el treball de camp realitzat, així com les dades facilitades 
pels operadors de telecomunicacions aconsellen algunes actuacions així com algunes 
consideracions a tenir en compte a l’hora de millorar la cobertura de serveis de 
telecomunicacions a les empreses dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa. 
 
 
A) Polígons amb un grau major d’incidències i mancances en telecomunicacions: 

 

• La Grípia :  Existeixen mancances de cobertura en telefonia mòbil. Cal informar 
dels repetidors existents i valorar la reordenació dels repetidors o creació de nous 
repetidors. 

 
• Els Bellots i Can Farcan :  La cobertura de serveis de ADSL és molt baixa, 

impossibilitant que les empreses disposin de més de 1Mb de connexió en aquesta 
tecnologia. Les alternatives en WiMAX no són satisfactòries en la totalitat del 
polígon per problemes amb la visibilitat del repetidor, tot i que és una bona 
alternativa. Els serveis alternatius basats en infraestructura fixa fan un salt 
qualitatiu molt gran passant de la ADSL de 1Mb a connexions amb fibra òptica, 
sobre dimensionades en preu per a petites empreses, deixant l’espai de ADSL de 
3Mb a 20Mb buit sense cobertura. Cal aprofitar la creació de els Bellots II per fer 
arribar la cobertura de ADSL d’alta capacitat a les empreses del polígon. 

 
• Can Guitard:  La cobertura de serveis ADSL té moltes incidències de qualitat i talls 

en el servei, la cobertura en WiMAX és insuficient al estar ubicats en una zona 
obaga. Les línies de telefonia fixa presenten moltes incidències de qualitat i talls en 
el servei. Aquest polígon té mancances greus per poder acollir empreses amb 
necessitats de telecomunicacions mitjanes. És crític millorar les seves 
telecomunicacions aprofitant la creació del polígon Palau Sud. 

 
• Can Parellada Industrial:  Les zones més obagues del polígon, limitades per la 

riera de les arenes, són les que pitjor cobertura ADSL i WiMAX tenen, per la seva 
distància amb el node ADSL per una banda, i per la manca de visibilitat amb els 
repetidors WiMAX per l’altra. 

 
 
B) Creació de nous polígons 

 
A la creació de nous polígons projectats a la ciutat, cal tenir en compte que al dotar-los 
de noves infraestructures de telecomunicacions aquestes poden millorar les ja 
existents als polígons limítrofs. Cal validar amb els operadors de telecomunicacions la 
millor opció alhora de desplegar la nova infraestructura per tal de facilitar la seva 
integració amb els polígons ja existents, augmentant-ne la qualitat dels serveis i 
ampliant la seva capacitat. 
 
Per tal d’aprofitar les possibles sinèrgies cal identificar quines estacions o nodes estan 
donant servei als polígons ja existents, i valorar la possibilitat de canviar de node als 
polígons ja existents cap als nous nodes de telecomunicacions que es creen als nous 
polígons. 
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C) Serveis de Banda ampla sense fils 

 
Els serveis de banda ampla sense fils basats en WiMAX permeten desplegar de forma 
molt més ràpida a aquelles zones que tenen una major problemàtica en 
telecomunicacions. 
 
Facilitant la instal·lació de noves torres de repetició de la cobertura WiMAX es pot 
dotar de banda ampla i canals de veu a una zona molt àmplia, essent una bona 
alternativa a les actuacions en les que la única solució és crear nova infraestructura 
físicament que s’ha de fer arribar des de el node més proper fins al polígon. 
 
Facilitar per part dels agents locals la creació de nous repetidors, ja que aquests tenen 
un millor coneixement de les àrees que cal dotar de major cobertura de banda ampla i 
de les noves àrees d’activitat econòmica, incrementa l’èxit de les actuacions dels 
operadors de telecomunicacions alhora de oferir nous serveis. 
 
 
D) Escurçament de bucle 

 
Sovint els problemes de qualitat com microtalls i capacitat de banda ampla de les 
infraestructures de coure es troben a l’últim tram de la infraestructura, és a dir la 
instal·lació des de el node de telecomunicacions fins a la instal·lació de l’usuari final o 
empresa. Les iniciatives d’escurçament de circuit (o bucle) que solucionen aquest tipus 
d’incidències són difícils d’executar ja que han de comptar amb l’aprovació de tots els 
operadors de telecomunicacions que operen a la zona afectada. Ja que aquestes 
iniciatives són de difícil negociació i requereixen de inversions per part de l’operador 
propietari de la infraestructura (sovint Telefónica) es poden accelerar facilitant part de 
les actuacions per part dels agents locals i promotors dels polígons, proveint per 
exemple de les obres d’obertura i tancament de rases, i cedint o facilitant els espais 
per encabir-hi l’aparellatge necessari per a noves estacions o nodes. 
 
 
E) Extensió de fibra òptica als polígons 

 
Recentment s’han dut a terme iniciatives de extensió de fibra òptica en polígons de 
Catalunya. Aquest experiència és d’utilitat per a futurs projectes en els polígons de la 
ciutat de Terrassa. 
 
Com a exemple citem el polígon de Bufalvent, amb una iniciativa que neix de la 
col·laboració de l’Associació d’Empresaris de Bufavent, l’Ajuntament de Manresa,  
CATIC, I2Cat i Orange Catalunya. Aquesta iniciativa emprenedora a Catalunya està 
posant a disposició de totes les empreses del polígon una xarxa de qualitat permetent 
una projecció económica del polígon que no seria possible sense aquest tipus de 
inversions en infraestructura.  
 
Les iniciatives de col·laboració entre diferents agents, públic i privats, potència 
enormement la capacitat de crear i millorar les infraestructures existents, en comptes 
de deixar-ho en mans només dels operadors de telecomunicacions, i hi juga un paper 
molt important l’Associació d’empresaris de Bufalvent essent un interlocutor de força 
per representar a les empreses del polígon. 


