Connectem
per créixer amb tu

Fibracat,
el primer operador global català
Fibracat és el primer i únic operador global de telecomunicacions amb capital 100% català. Som una
empresa familiar que aspira a convertir-se en líder del mercat a Catalunya, en un sector fins ara dominat per
gegants. Nascut l’any 2013 a Manresa, la ciutat del cor de Catalunya, Fibracat es troba immers en un ambiciós
pla d’expansió que ens portarà a oferir fibra òptica real a totes les ciutats del país durant el 2019 i a ser
absolutament a totes les poblacions catalanes de més de 50 habitants en menys de 5 anys.

La millor
xarxa del sector
Oferim la fibra òptica real Fiber To The Home (FTTH), la més avançada i amb la latència (ping) més baixa del
sector. Ho aconseguim gràcies al fet de disposar dels 6 millors proveïdors de tràfic del món. Oferim fins a
1.000 Mb/s de velocitat a clients particulars, autònoms o empreses, i fins a 10 Gb simètrics de fibra dedicada
a organitzacions de qualsevol punt del país. Mentrestant, la nostra xarxa de telefonia mòbil, tant a empreses
com a particulars, té cobertura a tot Espanya i roaming gratuït a tota la Unió Europea.

Mòbil: operador ‘full’
i amb l’única IP catalana
Som un dels cinc operadors FULL del mercat espanyol i l’únic a Catalunya, ja que disposem de les nostres
pròpies interconnexions tant nacionals com internacionals. Som, oficialment, el segon operador (codi 02 de
mòbil IMSI), darrere de Vodafone (01) i davant d’Orange (03), Yoigo (04) i Movistar (05). No som revenedors:
controlem el servei que oferim en la seva globalitat, des de la primera connexió fins al terminal, i disposem de
la nostra pròpia xarxa IP de dades mòbils, l’única ubicada i controlada des de Catalunya.
3

Velocitat extrema
per a empreses
Volem ser l’operador de les principals companyies i institucions del país. Per això servim connexió de fibra
dedicada de fins a 10 Gb/s simètrics de velocitat, amb la millor garantia de rendiment, amb tota la flexibilitat
i electrònica d’última generació. Es tracta de fibra professional dedicada amb màxima fiabilitat tecnològica,
amb connexió punt a punt, seguretat absoluta contra qualsevol atac i monitorització 24/7.

Telefonia d’última generació
per a empreses
Gràcies a la nostra aliança amb el líder mundial Avaya, les empreses clientes de Fibracat poden estar
connectades de forma integral per mitjà de sistemes de centraletes telefòniques híbrides, que combinen la
connexió al núvol per veu IP (VoIP) amb la interconnexió local física. D’aquesta manera, un tall en la connexió de
telecomunicacions permet que l’organització es mantingui connectada internament. D’altra banda, l’avançat
sistema de centralització telefònica permet administrar les extensions de forma personalitzada i sumar-hi
totes les línies mòbils de l’empresa o institució, que poden trucar i rebre trucades per mitjà dels quatre dígits
d’extensió independentment de si es troben en qualsevol centre de treball o operen des de fora.

Telefonia mòbil 3.0
La nova targeta SIM 3.0 de Fibracat està preparada per a aplicacions d’última generació, com l’accés a Wifi
Offloading: els mòbils de Fibracat es connecten automàticament a tots els punts de la xarxa Offloading que
estem configurant als principals eixos comercials del país. Només validant-se la primera vegada a qualsevol
lloc de Catalunya, cada cop que el mòbil detecta senyal es connecta a la xarxa sense fils i evita el consum de
dades mòbils. La nova SIM també suporta el sistema Wifi Calling: només amb connexió wifi, sense necessitat
de cobertura, l’usuari pot realitzar trucades de línia. D’altra banda, les dades que contracten telefonia mòbil
a Fibracat disposen d’un volum total de dades que poden administrar de forma personalitzada i assignar o
reassignar a qualsevol dels seus dispositius.
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Construïm ciutats intel·ligents
Més enllà de les xarxes de Wifi Offloading que Fibracat està estenent per diferents eixos comercials
de Catalunya, l’operador du a terme projectes de connectivitat amb la col·laboració d’ajuntaments i
consorcis públics amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de smartcities, ciutats intel·ligents
interconnectades amb sensors i dispositius d’anàlisi i control, en camps que van des de la mobilitat fins a la
qualitat de l’aire, des de la gestió dels serveis públics i les infraestructures fins a la millora de la qualitat de
vida. Som i volem ser els partners de confiança de les institucions territorials, per tal de facilitar la connexió,
la recollida i la interpretació de les dades que milloren les nostres ciutats.

Els orígens:
democratitzar la velocitat
Fibracat va néixer el 2013 com un spin-off d’Altecom, empresa fundada l’any 1999 per Josep Olivet als 19 anys.
Inicialment, Fibracat pretenia donar resposta a la mancança que patia el territori pel que fa al desplegament
de la fibra òptica, ja que les grans companyies únicament se centraven en l’àrea metropolitana de Barcelona
per motius de rendibilitat de la inversió.
No obstant això, molt aviat, amb l’èxit de Fibracat a Manresa i els bons resultats del departament de
R+D+I de la nova firma, Fibracat va esdevenir una autèntica promesa de futur en el panorama de les
telecomunicacions. El següent pas va consistir a invertir decididament en el nou projecte i els seus
departaments clau: investigació i màrqueting.

Créixer des del centre
El setembre de 2013, l’any de la seva arrencada, Fibracat ja era el primer operador a tot Europa a oferir 1.000
Mbps a particulars. Això va ser possible gràcies al treball de fons que Altecom havia realitzat durant 15 anys
com a operador majorista. Els dos primers anys, 2013-2015, van ser d’intens creixement a Manresa, un mercat
cada vegada més competitiu amb la irrupció de 10 proveïdors diferents d’Internet. Fibracat hi ha superat
el 21% de la quota de mercat i s’ha consolidat com a líder absolut, la qual cosa ha servit per treure múscul i
poder reinvertir en una expansió territorial, que ha començat com una taca d’oli pels municipis dels voltants
i que el 2019 el portarà a cobrir amb infraestructura pròpia la Catalunya central i, amb acords amb altres
titulars, totes les ciutats catalanes.
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2019, l’any
que ens triplicarem
Fibracat és l’operador de telecomunicacions català que lidera el ritme de creixement a Catalunya amb el seu
desplegament de fibra òptica fins la llar. Aquest 2019 és un any clau per a la nostra companyia, ja que la fibra
arribarà a totes les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. En aquest frenètic 2019, s’ha marcat com
a objectiu triplicar el nombre d’abonats fins a superar els 35.000. Serà la primera fita de cara al nostre gran
repte de futur a mig termini: ser al 30 % de les llars de Catalunya, xifra que suposaria arribar al milió de llars.
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Altecom:
la base que
assegura el futur
Altecom, companyia d’on va néixer Fibracat, continua sent el proveïdor de base de l’operador català de
telecomunicacions. El 2019, Altecom compleix els seus 20 anys de vida consolidat com a operador d’operadors:
el gran proveïdor de solucions TIC, connectivitat i tràfic per a centenars d’empreses de telecomunicacions i
organitzacions amb necessitats molt especialitzades.
Avui, qualsevol empresa que vulgui ser operador d’Internet, de televisió o de telefonia mòbil des de qualsevol
punt d’Espanya ho pot fer a través d’Altecom de la mateixa manera que ho fa Fibracat. Altecom és, a més, l’únic
operador amb nòduls de connexió de fibra òptica contractats amb els 6 majors proveïdors mundials: Level 3,
Telia, NTT, GTT, Cogent i Tata. Això és sinònim de més velocitat, més fiabilitat i més garanties que ningú.
Justament això explica per què Fibracat és la xarxa més ràpida de Catalunya. El baròmetre més significatiu i
fiable és la comunitat ‘gamer’: els jugadors en línia depenen de la velocitat de resposta (ping), i hi ha consens en el
fet que Fibracat és el seu millor proveïdor.
Per tot això, Altecom es posiciona a partir del 2018 en el proveïment d’Internet, telefonia o televisió (HD i 4K) per
mitjà d’una connexió sense precedents i una fiabilitat total, ja sigui mitjançant marca blanca (operadors virtuals),
com directament a operadors reals que, com Fibracat, desitgin operar de forma independent. O a institucions
que vulguin crear una marca pròpia de telecomunicacions per realitzar ofertes pròpies als seus afiliats. També
ofereix innovació, investigació i desenvolupament per a altres operadors.
Per exemple: una patronal podria tenir la seva pròpia marca de comunicacions, o simplement la seva pròpia
línia de telefonia mòbil amb ofertes pròpies per als seus associats. El proveïdor d’aquest servei seria Altecom.
Alhora, un operador de fibra òptica de qualsevol lloc de l’Estat, petit o gran, amb la seva pròpia xarxa física
instal·lada, necessita connectar la xarxa a un nòdul, i Altecom pot oferir aquesta connexió.
Tot aquest nou posicionament entra dins d’un pla de creixement que implica una redefinició i, en paral·lel, el
desenvolupament de noves marques pròpies. Entre d’altres, Altecom posarà en marxa una companyia de
telefonia mòbil d’àmbit estatal que preveu veure la llum a finals del 2018, i que no renuncia a expandir-se en altres
països de la Unió Europea.

Josep Olivet
CEO de Fibracat, va fundar l’empresa Altecom quan només tenia 19 anys, el 1999. L’alta
competitivitat de Fibracat es deu al treball de fons de gairebé dues dècades d’Altecom,
que avui és una consultoria global de telecomunicacions i un ‘operador d’operadors’.
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