Camp 4 Incorporació de les noves tecnologies de la informació
als edificis
Actuació 4.2: Instal!lació antenes comunitàries en els edificis per
substituir les actuals antenes individuals
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Blocs plurifamiliars d’habitatges de la zona de la Sauleda i Habitatges del C/Ample
Descripció de l’actuació:
Amb el suport dels mediadors comunitaris, que els propis veïns portin a terme la
substitució de les antenes parabòliques individuals per antenes comunitaris de la seva
pròpia escala
Objectius:
Les antenes parabòliques són una sòlida realitat del paisatge urbà en aquesta zona,
proliferen en terrasses i balcons, sobretot en aquells edificis que tenen una major
presencia d’immigrants, que poden així captar el seus canals dels seus països
d’origen.
En aquest sentit, cal millorar la imatge dels blocs de pisos, que actualment són
coneguts per la presencia de les antenes parabòliques i per tant, per la presencia de
persones nouvingudes d’altres països
Beneficiaris:
Veïns del barri
Dotació econòmica prevista i temporització:
La dotació econòmica està prevista en l’actuació 3 del Camp 7 el camp 7 (Actuació
7.1.3.)
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Ciutadania i Benestar Social amb el suport de l’Àrea de noves tecnologies
Indicadors de realització:
Reunions de comunitats de propietaris, número d’antenes parabòliques individuals
retirades, número d’antenes parabòliques comunitàries instal·lades
Indicadors de resultat/impacte:
Grau de satisfacció dels veïns, millora de la imatge dels blocs de pisos i en general del
barri
És voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell intervenir en els habitatges del barri de “La
Sauleda” i del C/ Ample, oferint aquest servei per tal d’eliminar les antenes particulars

de les façanes i balcons. Al mateix temps es podrà adaptar l’edifici a la recepció del
TDT (Televisió Digital Terrestre).
L’Ajuntament de Palafrugell actuarà de mediador per tal que tota la comunitat es posi
d’acord en la seva instal·lació. Aquestes instal·lacions seran a càrrec dels veïns de la
comunitat.

