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Berga, Puig-reig i Vilada,
seleccionats per Europa per a tenir
wifi gratuït en espais públics
Els ajuntaments disposaran de 15.000 euros de fons europeus perquè l'empresa
que contractin instal·li punts d'accés a Internet en parcs o biblioteques

Wifi.

Quaranta-quatre municipis d'arreu de Catalunya es beneficiaran de fons europeus per instal·lar
punts gratuïts d'accés wifi en espais públics com parcs o biblioteques. Concretament, cada
municipi rebrà un abonament de 15.000 euros per crear aquests punts d'accés a Internet per part
dels ciutadans.
Així ho ha fet públic la Comissió Europea aquest dilluns, quan ha anunciat els resultats de la
primera convocatòria de la iniciativa WiFi4EU. En total, s'han seleccionat 2.800 municipis dels
quals 224 són espanyols. Catalunya, amb 44 municipis seleccionats, és la comunitat autònoma de
l'estat més beneficiada en la convocatòria. La segueixen Andalusia amb 41 i Castella i Lleó amb
30. A les Illes Balears, per la seva banda s'han seleccionat tres municipis, tots a l'illa de Mallorca.
Està previst que hi hagi tres noves convocatòries perquè els municipis que no hagin rebut un ajut
en aquesta ocasió puguin sol·licitar-ho. La segona convocatòria es posarà en marxa a principis de
2019.
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Tot seguit, el llistat complet dels 44 municipis catalans..
[despiece]
1. Canyelles
2. Vilagrassa
3. Tossa de Mar
4. Solsona
5. Torrelles de Llobregat
6. Sant Fruitós de Bages
7. Ripollet
8. Artés
9. Igualada
10. Mollet del Vallès
11. Vic
12. Esterri d'Àneu
13. Palamós
14. Sant Cugat del Vallès
15. Bellpuig
16. La Pobla de Segur
17. Llagostera
18. Berga
19. Viladecans
20. Granollers
21. Martorell
22. Manlleu
23. Puig-reig
24. Begues
25. Mataró
26. Ripoll
27. Falset
28. Santa Perpètua de Mogoda
29. Riudoms
30. Barberà del Vallès
31. Torredembarra
32. Les Borges Blanques
33. Parets del Vallès
34. Torre-serona
35. Alòs de Balaguer
36. Vilada
37. Les Preses
38. La Fatarella
39. Castellserà
40. Vilalba dels Arcs
41. Masquefa
42. Òdena
43. Tírvia
44. Fortià [/despiece]
Una vegada publicats els municipis seleccionats, l'Agència executiva d'innovació i xarxes (INEA),
encarregada de l'execució del programa WIFI4EU, invitarà els municipis beneficiaris a signar els
acords de subvenció. Una vegada signats aquesta acords, el municipis podran contractar una
empresa perquè els instal·li els punts d'accés wifi en espais públics. Els 2.800 punts d'accés
WIFI4EU seran gratuïts i hauran de romandre actius durant com a mínim tres anys, a càrrec dels
municipis.
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