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Bankia cedeix la xarxa de fibra òptica de Caixa Laietana de 
Mataró a la Fundació Guifi.net  
 

La fibra òptica permetrà la interconnexió de la xarxa de Guifi.net a Mataró, 
permetent connexions d’alta velocitat als seus usuaris. 

 
La Fundació Guifi.net és una ONG estesa pel territori que fomenta la creació 
de xarxes de telecomunicacions en format obert i neutral, que faciliten l’accés 
a aquestes infraestructures a ciutadans, entitats, administracions i empreses. 

Bankia ha cedit a la Fundació Guifi.net la titularitat de gairebé els tres 
quilometres de la xarxa de fibra òptica desplegada a Mataró que utilitzava 
l’antiga Caixa Laietana. Actualment aquesta xarxa estava en desús i Bankia 
l’havia de retirar. Amb aquesta cessió, Guifi.net, que actualment està 
desplegada majoritàriament amb tecnologia sense fils i que compta ja amb 
uns 20.000 nodes, augmenta els seus trams de xarxa amb fibra òptica i 
Mataró esdevé el nucli urbà amb més estesa de fibra amb format obert de la 
xarxa de Guifi.net.  

Guifi.net és de tothom qui hi participa i permet la lliure circulació del tràfic de 
dades per la seva xarxa neutral. Aquesta neutralitat està fonamentada en els 
Comuns, que és l’acord d’interconnexió que accepten i promouen els seus 
participants. Aquest model està creant al voltant de la xarxa un ecosistema 
d’usuaris, empreses i administracions que ofereixen i reben serveis de 
connectivitat i d’altres tipus, fomentant la competència, l’igualtat 
d’oportunitats, la creació d’empreses i fent més assequibles els serveis que 
s’hi ofereixen per l’usuari final. 

Aquest model de xarxa oberta i neutral ha estat reconegut per la Unió Europea 
i actualment Guifi.net participa en diferents projectes d’àmbit Europeu que 
promouen aquest model més just i sostenible de desplegament 
d’infraestructures de telecomunicacions. 

 

Més informació a: 

Fundació Guifi.net http://fundacio.guifi.net 
Els Comuns de la xarxa oberta: http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN 
Mataró SenseFils: http://mataro.guifi.net 
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Il∙lustració 1.‐ Traçat actual de la fibra òptica per mataró 
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Copyright del present document: 

 
Aquest document està protegit per la llicència Creative Commons BY-SA 
 
 
 
 
 
Sou lliure de: 

• copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra 
• fer-ne obres derivades 
• fer un ús comercial de l'obra 

 
Amb les condicions següents: 
Reconeixement—Heu de reconèixer l'autor del present document que és Mataró 
sense fils. 
 
Compartir Igual— Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres 
derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a 
aquesta. 
 


