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Benvolguts veïns i veïnes, 
 
Des de l’Ajuntament de Llimiana considerem que disposar d’una bona connectivitat a 
internet és un servei essencial avui en dia per al desenvolupament i el futur de 
municipis petits com el nostre. Tenim la seguretat que, d’aquí a uns anys, ens arribarà 
la fibra òptica amb l’ajut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, com ja 
està passant a les capitals de comarca, però mentrestant no ens podem quedar 
esperant de braços plegats. 
 
Amb l’objectiu de trobar una solució per a aquests anys, des de l’Ajuntament hem 
buscat informació i contactat amb diverses empreses perquè ens poguessin oferir un 
bon servei a tot el municipi. Ara estem en condicions de comunicar-vos que 
l’Ajuntament de Llimiana ha arribat a un acord amb l’operador WICAT per oferir 
el servei d’internet de banda ampla a tots els veïns del municipi (Llimiana, Els 
Obacs, el Mas de Solduga i Els Masos ). 
 
Donades les circumstancies actuals, creiem que aquesta és una gran notícia per al 
municipi de Llimiana. La banda ampla no només permetrà el teletreball o seguir 
classes en línia, sinó que també obrirà les portes a altres opcions vinculades a 
l’emprenedoria i el món de l’empresa. 
 
Ja fa uns mesos que WICAT ofereix el seu servei d’internet de banda ampla en altres 
municipis del Pallars, amb bons comentaris dels usuaris. Recentment WICAT ha 
finalitzat la instal·lació de les antenes de Sant Salvador de Toló i Llimiana, amb les 
quals es cobreix bona part del territori, que s’anirà ampliant durant l'estiu. 
 
El servei de WICAT està a disposició de tots els cipellesos que el vulguin contractar, 
amb aquestes condicions, entre d’altres: 
 

• Sense compromís de permanència 

• Contracta només el que necessites 

• Fins a 30 Mbps. Alta velocitat de baixada i sobretot també de pujada. 

• Circuit troncal de fibra òptica al Pallars i xarxa pròpia de radioenllaços 

• Sense límit de descàrregues 

• Telefonia fixa i mòbil opcional 

• Antena i router wifi gratuïts 
 
Si hi esteu interessants, consulteu les tarifes i disponibilitat a WICAT (L’OPERADOR 

DEL PALLARS): web https://wicat.net i telèfon 973 09 09 00. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
Llimiana, 14 de maig de 2020 

https://wicat.net/

