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Desplegament de la fibra òptica
• Lleida, ciutat capdavantera en telecomunicacions de la mà de Telefónica i Jazztel

El director de Telefónica a Catalunya, l’alcalde i regidors visiten el Magical Media. © H. S.

La Paeria i Telefónica han signat
un conveni de col•laboració per impulsar l’Smart City i Big Data i per al
desplegament de la fibra òptica a
Lleida, que portarà aquesta tecnologia fins al 84% de les llars de la ciutat.
Amb aquest acord, Lleida es convertirà al final d’any en una ciutat de referència en l’àmbit internacional en
el desplegament de la fibra òptica.

Parc Científic

Al final d’aquest any el 84% de les
llars i les empreses (73.000) de Lleida
tindran accés a la fibra òptica i durant
el primer trimestre del 2015 la implementació de la xarxa ja serà del 100%.
L’acord signat també té per objectiu
el desenvolupament de serveis i solucions innovadores per a la ciutat i els

seus habitants, com solucions urbanes, l’Open Government, l’Open Data i
el model de ciutat intel•ligent per afavorir l’emprenedoria i la nova economia de la innovació i el coneixement.

Tecnologia FTTH
La companyia de telecomunicacions Jazztel, l’Ajuntament de Lleida i la UdL van signar un conveni de
col•laboració que permetrà que Lleida sigui una de les primeres ciutats
del món a tenir una cobertura en fibra
òptica de tecnologia FTTH (Fiber to
the Home) a més del 90% de les llars
de la ciutat quan es produeixi el desplegament dels diferents operadors,
a final d’any. Jazztel, que s’instal·larà
a Gardeny, invertirà 15,4 milions
d’euros a Lleida per al desplegament
de fibra òptica amb l’objectiu d’arribar
a 66.740 llars, locals comercials i empreses. Aquesta actuació generarà a
Lleida, fins al final d’any, uns 310 llocs
de treball entre directes, indirectes i
induïts. La tecnologia FTTH està cridada a substituir l’actual ADSL. •••

Signatura del conveni entre la Paeria, la UdL i Jazztel. © H. Sirvent

Trobada internacional d’escoles de cine
• El Magical Media acollirà l’abril del 2015 les primeres jornades “Moviement”

Presentació del projecte al Magical Media. © Fundació Sorigué
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Lleida es convertirà l’any
vinent en l’epicentre de la
formació cinematogràfica
amb motiu de la celebració
de les Jornades Internacionals d’Escoles de Cinema
“Moviement”, un projecte
de la Fundació Sorigué que
reunirà al Magical Media joves talents d’universitats i
escoles cinematogràfiques
de tot el món amb professionals de prestigi de la in-

dústria cultural de diversos
àmbits com ara música, fotografia, pintura, arquitectura o ciència.
La primera edició de “Moviement” se celebrarà l’abril
de l’any vinent en el marc
de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya,
amb el centre de producció
audiovisual Magical Media
al capdavant. •••

