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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de telefonia mòbil a la comarca de l’Alt Urgell

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil a la comarca de l’Alt Urgell  s’ha concretat en la  
instal·lació d’equips dels diferents operadors de GSM en 4 emplaçaments de radiocomunicació
promoguts per la Generalitat de Catalunya i les Administracions Locals (Consells Comarcals i 
Ajuntaments).

El 18 de novembre de 2002 es va signar amb totes les operadores de telefonia mòbil un protocol de 
col.laboració que contemplava les actuacions descrites.

Alt Urgell

2 emplaçaments de 
nova creació i 2 ja 

existents

Emplaçament Municipi Nova Creació

Refugi de l'Arp Josa i Tuixen √ 
Collada de Pubill Montferrer i Castellbo √ 

Aubaga Negra Coll de Nargó −
Arseguel Arseguel −
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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de TVC a la comarca de l’Alt Urgell

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura dels canals de la CCRTV a la comarca de l’Alt Urgell s’ha concretat 
en la construcció i/o adaptació de 3 emplaçaments de ràdio i en la instal·lació dels equips de 
difusió en 4 emplaçaments ja existents :

Alt Urgell

3 emplaçaments de 
nova creació i 4 ja 

existents

Emplaçament Municipi
Nova 

Creació Zona deficitaria

Refugi de l'Arp Josa i Tuixen √ Josa i Tuixen i La Vansa i Fornols
Collada de Pubill Montferrer i Castellbo √ Nuclis d'Albet, Seix i Castellbó

 Perles Alinya i Perles √ Perles
Aubaga Negra Coll de Nargó − Prats, Sallent i Boixos.

Turó de la Creu Figols i Alinya − Alinyà, Alzina d'Alinyà  i Canel.
Arcavell Valls de Valira − Argolell

Pont de Bar Cava − Querforadat
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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de l’accés a Internet a la comarca de l’Alt Urgell

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura de l’accés a Internet mitjançant banda ampla s’ha articulat a través de 
les següents línies d’actuació:
üAmpliació de l’actual conveni amb Telefònica, que garanteix la cobertura ADSL en aquelles 

poblacions de més de 2.500 habitants.  Fruit d’aquest nou conveni al llarg de l’any 2003 
s’activarà el servei ADSL en dues centrals de Telefónica de la comarca, aquest fet 
possibilitarà que puguin disposar d’aquest servei al voltant de 3.000 nous habitants, així com 
les indústries ubicades en dos polígons industrials.

üSol·licitud d’ofertes als diferents proveïdors d’accés a Internet via satèl·lit, amb l’objectiu de 
facilitar un servei d’accés ràpid a Internet amb una cobertura complementària a la d’ADSL, 
tant per als ajuntaments i centres cívics d’aquesta comarca com per a usuaris residencials o 
empresarials. 

Municipi/Central Habitants

Oliana 1.856
Organyà 989

Municipi

Alàs i Cerc
Arseguel
Bassella

Cabó
Cava

Coll de Nargó

Municipi

Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixén

Montferrer i Castellbò
Peramola

Municipi

Pont de Bar, El
Ribera d'Urgellet

Valls d'Aguilar, Les
Valls de Valira, Les
Vansa i Fórnols, La
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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de telefonia mòbil a la comarca del Solsonès

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil a la comarca del Solsonès s’ha concretat en la 
instal·lació d’equips dels diferents operadors de GSM en 3 emplaçaments de radiocomunicació
promoguts per la Generalitat de Catalunya i les Administracions Locals (Consells Comarcals i 
Ajuntaments).

El 18 de novembre de 2002 es va signar amb totes les operadores de telefonia mòbil un protocol de 
col·laboració que contemplava les actuacions descrites.

Solsonès

3 emplaçaments de 
nova creació

Emplaçament Municipi Nova Creació

Santes Creus de Bordell Pinell de Solsonès √ 
La Trinxera Castellar de la Ribera √ 

Sant Salvador Llobera √ 
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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de TVC a la comarca del Solsonès

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura dels canals de la CCRTV a la comarca del Solsonès s’ha concretat en 
la construcció i/o adaptació de 5 emplaçaments de ràdio i en la instal·lació dels equips de difusió 
en un emplaçaments ja existent:

Solsonès

5 emplaçaments de 
nova creació i 1 ja 

existent

Emplaçament Municipi
Nova 

Creació Zona deficitaria

Santes Creus de Bordell Pinell de Solsonès √ Pinell del Solsonès
Busa Navès √ Naves (La Selva i Valldora)

La Trinxera Castellar de la Ribera √ Castellar
Font del Teixó Guixers √ Lladurs

El Sisquer Guixers √ Guixers
Pinós Pinós − Vallmanya, Sú i Matamarcó i Vall de Castellciutat
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Pla d’Actuació

Ampliació de la cobertura de l’accés a Internet a la comarca del Solsonès

Fase II: Resultats

L’ampliació de la cobertura de l’accés a Internet mitjançant banda ampla s’ha articulat a través de 
les següents línies d’actuació:
üAmpliació de l’actual conveni amb Telefònica, que garanteix la cobertura ADSL en aquelles 

poblacions de més de 2.500 habitants.  Fruit d’aquest nou conveni al llarg de l’any 2003 
s’activarà el servei ADSL en una central de Telefónica de la comarca, aquest fet possibilitarà 
que puguin disposar d’aquest servei al voltant de 900 nous habitants.

üSol·licitud d’ofertes als diferents proveïdors d’accés a Internet via satèl·lit, amb l’objectiu de 
facilitar un servei d’accés ràpid a Internet amb una cobertura complementària a la d’ADSL, 
tant per als ajuntaments i centres cívics d’aquesta comarca com per usuaris residencials o 
empresarials. 

Municipi/Central Habitants

Sant Llorenç de Morunys 903

Municipi

Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
Coma i la Pedra, La

Guixers
Lladurs

Municipi

Llobera
Molsosa, La

Navès
Odèn

Municipi

Olius
Pinell de Solsonès

Pinós
Riner


