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L’esdeveniment internacional aplega 350 empreses amb solucions per a la digitalització de les indústries  

IOTSWC porta la connectivitat a un nivell superior 
sumant IoT, intel·ligència artificial i blockchain  
 
La digitalització avança imparable transformant tot tipus d'indústries i sectors econòmics de manera 
que moltes empreses han de valorar les tecnologies més adequades per invertir. Per ajudar-los en la 
seva decisió i implementació, arriba una nova edició de IoT Solutions World Congress (IOTSWC), un 
esdeveniment de referència internacional que reunirà més de 350 expositors, entre ells els principals 
proveïdors mundials de solucions IoT, d'intel·ligència artificial i blockchain. També inclou un congrés 
amb 300 ponents que parlaran dels avantatges de la digitalització a partir de les experiències dutes 
a terme en diferents negocis, analitzant els reptes i noves implicacions que s'obren en l'era de la 
connectivitat intel·ligent. 

Organitzat per Fira de Barcelona en col·laboració amb l'Industrial Internet Consortium (IIC), IOTSWC, 
tindrà lloc del 29 al 31 d'octubre en el marc de la Barcelona Industry Week. És el major esdeveniment 
internacional dedicat a l'internet industrial que, en la seva trajectòria, ha anat sumant a la seva oferta altres 
tecnologies que convergeixen i acceleren la transformació digital de sectors com ara el transport, la 
fabricació de béns, l'atenció sanitària, l'energia i subministraments, la construcció, les infraestructures, el 
retail o l'agricultura, entre molts altres. 

Màxima internacionalitat 
Les empreses participants provenen de sectors com el de les tecnologies de la informació, 
desenvolupadors de plataformes de programari, empreses de ciberseguretat, proveïdors de serveis i de 
telecomunicacions, firmes d'automatització industrial, consultores, fabricants de hardware, centres 
tecnològics i de R + D, incubadores, associacions i entitats relacionades amb l’IoT. A la llista d'empreses 
participants destaquen Microsoft, Sas, Vodafone, Nutanix, Deloitte, T-Systems, Libelium, Kaspersky, 
Orange, Siemens, Fiware, Hitachi, Relayr, Thingstream, Zyfra, Emnify, Linux Edge Foundation, Hewlett 
Packard Enterprise i ARM a través de les seves centrals mundials. També assisteixen mitjançant el 
programa de socis industrials, companyies referents en diferents sectors que estan adoptant solucions 
IoT, com és el cas de Roca o Eutelsat. Els països que més expositors aporten són Espanya, EUA, Xina, 
França, Alemanya i el Regne Unit. 

Així mateix, IoTSWC 2019 comptarà amb delegacions internacionals i pavellons institucionals. En aquest 
sentit ja està confirmada la presència d'estands de d'Espanya, Romania, Àustria, Grècia, Suècia i França, 
així com de Baviera, Catalunya i Barcelona que aporten a l'esdeveniment un nodrit grup d'empreses, 
moltes d'elles pimes i startups, vinculades a l’ecosistema IoT. 

Com a novetat, aquest any l'esdeveniment estrena una àrea específica anomenada IoT Solutions.Font per 
donar visibilitat a start-ups amb productes i serveis originals i innovadors basats en Iot, intel·ligència 
artificial o blockchain, testats ja al mercat i amb possibilitats d'internacionalització. Amb la col·laboració de 
Conector Startup Accelerator, s'han seleccionat una desena de startups de diversos països que ja han 
provat els seus productes al mercat i han demostrat un potencial real d'internacionalització. Aquestes 
empreses emergents podran contactar amb inversors, empreses i professionals i participar en una 
competició per accedir a un programa d'acceleració. Les startups mostraran solucions que van des de la 
ciberseguretat fins a l'anàlisi de dades i el monitoratge intel·ligent d'equips d'extinció d'incendis, tortugues 
marines i edificis, per exemple. 
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Testbeds i Congrés 
Un altre dels grans atractius de la zona comercial serà l'àrea de testbeds o bancs de proves on es 
realitzaran demostracions en directe d'una desena d'aplicacions d'internet industrial destacades per la 
seva innovació i eficàcia en la millora de processos. 

Aquest any es podrà veure: Una aplicació que mesura el comportament dels conductors al volant per 
actualitzar el cost de la pòlissa d'assegurança; drones, sensors i blockchain que monitoritzen la qualitat de 
l'aigua del riu Volga; un cotxe elèctric autònom equipat amb un sistema de ciberseguretat que bloqueja 
atacs que posen en risc la fiabilitat o privacitat del vehicle; una solució per comprovar les xarxes de 
distribució de gas, reduint les pèrdues d'energia i evitant el frau; una plataforma que combina IoT, 
intel·ligència artificial i 5G per proporcionar atenció mèdica predictiva i atendre urgències de persones 
grans o malalts crònics; un sistema per inspeccionar i reparar aerogeneradors de parcs eòlics mitjançant 
drones, intel·ligència artificial i cloud; un sistema d'assistència al muntatge, que guia de manera precisa 
als empleats d'una fàbrica en els diferents passos del treball a realitzar; una aplicació perquè els 
agricultors coneguin l'estat de la seva explotació en temps real i faciliti la presa de decisions; i un 
programari basat en intel·ligència artificial per a bombes submergibles utilitzades en pous petroliers. 

Per la seva banda, les gairebé 200 sessions del congrés s'estructuraran al voltant de nou eixos temàtics: 
tecnologies facilitadores d’IoT, transport connectat; fabricació; energia i subministraments; sector salut; 
construcció i infraestructures; altres indústries; intel·ligència artificial; i blockchain. Aquests dos últims 
tenen fòrums monogràfics propis: Blockchain Solutions World (BSW) i AI & Cognitive Systems Fòrum (AI & 
CS) amb l'objectiu d'aprofundir en aquestes dues tecnologies que potencien i reinventen les capacitats de 
l'internet de les coses. 

Entre els més de 300 ponents que participaran destaquen l'analista nord-americà Joe Barkai, qui farà una 
prospectiva de com serà el món, dominat per la intel·ligència artificial d'aquí a deu anys. També hi 
participaran importants directius d'empreses usuàries de solucions IoT com Hugo Boss, McLaren 
Technology Group, Airbus, Sanitas, Carrefour Group, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, 
Maersk GTD, o l'Aeroport de Brussel·les, entre d'altres, a més de representants de firmes tecnològiques 
com ABB, Dell, Ericsson, Google Cloud, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, SAS, Wipro, Fiware, Honeywell, 
Amazon Web Services o Thingstream. 

IOTSWC també acollirà diverses sessions que reuniran a dones líders en el sector per abordar per què és 
crucial atreure i donar suport al lideratge femení en el Iot industrial, així com l'ascens a càrrecs directius i 
l'equitat de gènere. 

Completen el programa d'activitats quatre tallers de tecnologia per aprofundir en els fonaments de la 
intel·ligència artificial, la transformació digital, el transport connectat i les startups de l'ecosistema Iot. Els 
participants rebran un certificat oficial de IOTSWC i de l'Industrial Internet Consortium. Així mateix, cal 
destacar un programa formatiu amb més de 25 actes organitzats per empreses i entitats del sector en el 
marc de l'esdeveniment. 

Finalment, recordar que el 30 d'octubre se celebrarà el lliurament dels IOT Solutions Awards que convoca 
anualment l'esdeveniment i que reconeixeran la millor tecnologia innovadora, experiència de transformació 
de negoci, cas d'èxit en indústries i el millor testbed d'aquesta edició. 

IOT Solutions World Congress, al costat dels fòrums Blockchain Solutions World (BSW) i AI & Cognitive 
Systems Fòrum (AI & CS), formen part de la Barcelona Industry Week, plataforma firal que reunirà del 29 al 
31 d'octubre simultàniament al recinte de gran Via de Fira de Barcelona set esdeveniments relacionats 
amb la transformació digital de la indústria. Se sumen a aquesta gran cita Industry From Needs to 
Solutions, MAX, Barcelona Cybersecurity Congress i Ayri11, congrés d'automatització i robòtica. 

Barcelona, octubre 2019 

 
Maria Dolores Herranz 
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El programa del Congrés presenta experiències de digitalització en diversos sectors industrials   

Mc Laren, Hugo Boss, Airbus, Carrefour i 
Merck entre els ponents d’IOTSWC 2019 

IoT Solutions World Congress (IoTSWC), l'esdeveniment que organitza 
Fira de Barcelona en col·laboració amb l’Industrial Internet Consortium 
(IIC) presentarà al seu Congrés les experiències realitzades per 
empreses usuàries de solucions IoT, IA i blockchain com ara McLaren 
Technology Group, Hugo Boss, Airbus, Carrefour, SNCF Réseau, 
Maersk GTD, Merck o Daimler Motors, entre d’altres. També 
participaran directius de firmes tecnològiques, així com reconeguts 
analistes per a prendre el pols a la digitalització de les indústries i els 
nous reptes que es plantegen. 
 
IOTSWC 2019, que tindrà lloc del 29 al 31 d'octubre al recinte de Gran Via 
de Fira de Barcelona, configura el seu congrés entorn de nou eixos 
temàtics: tecnologies facilitadores d’IoT, transport connectat; fabricació; 
energia i subministraments; sector salut; construcció i infraestructures; 
altres indústries; intel·ligència artificial; i blockchain. Aquests dos últims 
eixos s'articulen en fòrums propis: Blockchain Solutions World (BSW) i AI & 
Cognitive Systems Fòrum (AI & CS) amb l'objectiu d'aprofundir en aquestes 
dues tecnologies que potencien i reinventen les capacitats de la internet de 
les coses. 
 
En total se celebraran prop de 200 sessions entre conferències, taules 
rodones i presentacions, i es preveu la participació de més de 300 ponents. 
Destaca la intervenció de Joe Barkai, autor de The Outcome Economy: How 
the Industrial Internet of Things is Transforming Every Business, que farà una 
prospectiva de com serà el món dominat per la intel·ligència artificial en una 
dècada. 
 
Experiències reals 
Les bones pràctiques i casos d'èxit d'empreses que han implementat IoT, 
intel·ligència artificial i blockchain aconseguint importants avantatges 
competitius centraran bona part del Congrés per a inspirar als assistents i 
ajudar a identificar tendències. És el cas, per exemple, de Jonathan Neale, 
COO de McLaren Group, i Jörn Göres, director de Connected Cars de 
Daimler Motors, que abordaran la revolució IoT en la indústria de 
l'automoció i la mobilitat connectada. 
 
També participa Emmanuel Delerm, directiu de Carrefour Group, empresa 
pionera a introduir la tecnologia blockchain per a conèixer la traçabilitat dels 
aliments que embeni en els seus establiments; i Anes Hodzic, Global VP 
Digital Transformation Officer d'Airbus, amb un projecte basat en blockchain 
per a rastrejar rutes programades de drons i garantir la seguretat en l'espai 
aeri. 
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Benoit Besson de la companyia pública ferroviària francesa (SNCF) exposarà els resultats obtinguts 
després d'aplicar el manteniment predictiu via IoT en els seus 30.000km de vies, 15.000 trens i 3.000 
estacions. Erkut Ekinci, responsable d’IT de la marca de moda Hugo Boss, explicarà com la intel·ligència 
artificial i l'aprenentatge automàtic estan canviant els seus sistemes de producció, l'accés a mercats i les 
oportunitats de venda al retail. Mentre que els executius de Merck, Jean-Luc Gerling i Lukasz 
Paciorkowski compartiran l'experiència de l’empresa biofarmacèutica a l'hora de redissenyar les seves 
plantes d'automatització industrial. 
 
Glenn Schnieders, product manager IoT de l'Aeroport de Brussel·les presentarà les estratègies per a 
aconseguir que el viatge dels passatgers sigui "intel·ligent" i "sense interrupcions" des de la seva arribada 
a l'aeroport, l'embarcament a l'avió, la recollida equipatge i el seu retorn a casa.  
 
S'explicarà, a més, una solució 5.0 per a banys públics d'àrees comercials, centres de transport o 
estacions de servei impulsada per Roca amb la qual es recullen dades claus per a la millora de les 
operacions, el manteniment, la neteja, la gestió de l'aigua i la satisfacció dels clients. A més, es dedicarà 
temps a analitzar la revolució de l'atenció sanitària via IoT amb exemples dels consorcis hospitalaris UCSF 
Health de Califòrnia i Radboudumc dels Països Baixos. Així mateix es presentaran els resultats del 
programa de l'Hospital Vall d'Hebron, que mitjançant l'ús de sensors fisiològics està monitorant l'estrès 
dels cuidadors de nens amb trastorns neurològics i de l'Hospital-at-Home de Sanitas, que brinda atenció 
segura, d'alta qualitat i hospitalària a pacients en la comoditat de les seves pròpies llars, a través d'una 
plataforma de salut connectada de IoT. Per la seva part, Naturgy IT parlarà d'aplicacions IoT per al 
monitoratge de xarxes de gas. O l’empresa danesa Maersk donarà a conèixer assoliments concrets d'ús 
de blockchain en la indústria del transport marítim i l'estalvi de costos que suposa. 
 
En altres sessions IoTSWC 2019 analitzarà l'estat d'implementació de la intel·ligència artificial i les 
tecnologies d'aprenentatge automàtic per a la millora de processos. També es tractaran qüestions 
relacionades amb l'estandardització, així com aspectes ètics i responsabilitats socials que sorgeixen a 
l'inici de l'era de les màquines intel·ligents. En aquesta línia, s'abordarà també la relació i el paper de les 
persones i les màquines en la indústria 4.0 per a millorar la seguretat, productivitat i els processos. A més, 
es parlarà de tecnologies habilitadores d’IoT des de les experiències aportades per empreses de diferents 
sectors industrials. Es dedicarà especial atenció al potencial que aporta “Digital Twins”, una de les 
principals tendències estratègiques en l’IoT industrial. 
 
Empreses líders 
Paral·lelament, participaran executius de companyies mundials proveïdores de solucions per a digitalitzar 
tot tipus d'indústries. Entre elles figuren ABB; Accenture Labs; Bosch Software Innovations; Dell 
Technologies; Deloitte; Ericsson; Fiware; GE Current; Google Cloud; Hitachi; Huawei; IBM, Indra; Intel 
Corporation; Microsoft; Nutanix; Oracle Corporation; Relayr; SAS; Siemens; Thales Group; Thingstream 
AG; Vodafone; Wipro o Zyfra; 
 
IoT, en femení 
Encara hi ha una bretxa de gènere al sector tecnològic, però les coses estan començant a canviar. Per a 
visualitzar aquesta tendència, IoTSWC19, dedicarà diverses sessions a abordar amb dones líders 
inspiradores per què és crucial atreure i donar suport al lideratge femení en l’IoT industrial, com abordar 
l'ascens a càrrecs directius i quins són els objectius respecte a l'equitat de gènere per al futur.  
 
Entre les dones participants destaquen Helena Lisachuk (Deloitte Consulting), Leila Dillon i Nicole 
Bulgarino (Ameresco), Mandy Chung (Women in IoT); Nicole Hagopian (The Walt Disney Company); Sheila 
Ronning (Women in the Boardroom); Jaishree Subramania (Microsoft); Teresa Tung (Accenture Labs); Jenn 
Mann (SAS) o Sally Saba (Sally Lion LLC). 
 
Barcelona, octubre de 2019 
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Empreses tecnològiques líders col·laboren en el desenvolupament de solucions IoT, IA i blockchain 

IOTSWC inclou 10 testbeds per veure en 
directe el funcionament de l’IoT 

Com arreglar aerogeneradors de parcs eòlics a distància? Hi haurà pòlisses d'assegurances 
variables que s'aniran actualitzant segons el nostre comportament al volant? Com tallar ciberatacs 
que afectin la seguretat del cotxe autònom? Com monitoritzar la contaminació de l'aigua d'un riu? 
Com detectar pèrdues d'energia en xarxes de distribució del gas? o com saber en temps real l'estat 
dels cultius? Del 29 al 31 d'octubre, IoT Solutions World Congress (IoTSWC) donarà resposta a 
aquests i altres reptes en la seva àrea de testbeds (bancs de proves) que mostraran com l'internet 
industrial, combinat amb intel·ligència artificial, blockchain, drons, 5G i altres tecnologies 
disruptives, està transformant múltiples sectors amb nous productes i serveis inimaginables uns 
anys enrere. 

Els testbeds són plataformes d'experimentació pensades per aplicar noves solucions i provar-les en 
condicions reals de funcionament. Aquests assajos exploren tecnologies en desenvolupament o 
combinacions de les ja existents amb l'objectiu de crear productes o tècniques capaços de generar nous 
estàndards internacionals. La desena d'aplicacions pràctiques que s'exposaran al IoTSWC 2019 han estat 
seleccionades per un comitè d'experts coordinat per l'Industrial Internet Consortium (IIC) que compta 
també amb representants del Iot Council, Ametic, Censis, Machine Design i ABII. 

La primera d'aquestes instal·lacions, presentada per GFT IT Consulting S.L., mostrarà una solució per 
personalitzar i adaptar les assegurances d'automòbil als hàbits de conducció. Aquest sistema analitza en 
temps real el comportament dels conductors utilitzant la tecnologia del núvol i l'aprenentatge automàtic. 
En aquesta demostració es podran conduir cotxes al voltant d'una pista mitjançant un sistema de 
radiocontrol i realitat augmentada per determinar el perfil de risc del conductor i comprovar com les 
tecnologies del cotxe connectat poden aplicar-se a la vida real, creant nous serveis en mobilitat, 
manteniment predictiu o Seguretat. 

Destaca també l'innovador sistema de ciberseguretat de TÜV SÜD desenvolupat per LHP Engineering 
Services, Xilinx, National Instruments i AICAS GmbH per bloquejar qualsevol amenaça que posi en perill el 
normal funcionament d'un vehicle autònom en l'àmbit del transport connectat. Es simularà un atac 
cibernètic sobre un cotxe elèctric connectat que comprometi funcions relacionades amb la frenada, 
direcció, velocitat i bateria per aprendre com prevenir-los. 

Drones, IA i blockchain en rius i parcs eòlics. 
Així mateix, a l'IoTSWC 2019 es podrà veure com SiemensGamesa Renewable Energy ha revolucionat la 
inspecció i reparació de les pales dels aerogeneradors dels seus parcs eòlics, substituint als tècnics que 
realitzaven una activitat arriscada a més de 120m d'altura, per drons autònoms i una solució digital 
basada en intel·ligència artificial i emmagatzematge al núvol anomenada Hermes. Els dispositius aeris 
capturen les imatges de les turbines, mentre que la solució analitza les fotos per detectar possibles danys 
a les pales, aconseguint inspeccions més segures, ràpides i precises. Han participat en el 
desenvolupament d'aquest projecte Microrosoft Azure, Covizmo DK APS, GamaSmart i Clobotics. 

Mentrestant, la firma espanyola Libelium, en col·laboració amb el seu distribuïdor a Rússia Smart Iot 
Distributions, Airalab i la Universitat Estatal de Tolyatti presenten 'Drone on the Volga' per mesurar la 
contaminació de l'aigua a l'embassament de Kuybyshev al riu Volga. La contaminació de l'aigua és un 
problema important a Rússia, ja que més de 10 milions de persones no tenen accés a aigua potable de 
qualitat originant problemes de salut en moltes ciutats del país. En aquest projecte es combina l'ús de 
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drons, sensors i blockchain per promoure la transparència de les dades en temps real, detectar fàcil i 
ràpidament una font de contaminació i obrir un mercat per a serveis de drones en ciutats intel·ligents. 

Monitorització de camps, pacients i plantes de producció 
A l'esdeveniment també es podrà conèixer el projecte Smarteye, una iniciativa fruit de la col·laboració 
entre Ibercaja, EFOR, Microsoft i Libelium que, gràcies a l'aplicació directa de l'IoT, facilita als agricultors 
conèixer l'estat de la seva explotació en temps real, així com la presa de decisions de forma assequible i 
efectiva. Es tracta d'un producte escalable i adaptable a qualsevol camp o granja que ajuda a la 
sostenibilitat. 

Per la seva banda, i2CAT junt amb Connecthink i Monolitic instal·laran un testbed pensat per a millorar la 
qualitat de vida de persones grans i malalts crònics. La plataforma que es presentarà està basada en IoT, 
intel·ligència artificial i 5G i permet als proveïdors d'atenció mèdica millorar el tractament d'urgències i 
atenció domiciliària del pacient, reduint els reingressos hospitalaris. 

La Fundació Fiware, a més de IDSA, Prostep, Capvidia, SAS, IBM, Orbiter, Fraunhofer, han desenvolupat 
un entorn d'experimentació per avaluar els beneficis d'una nova generació de Digital Twins en el procés 
de fabricació, a la monitorització de productes via IoT i els serveis d'impressió 3D de peces de recanvi, 
capaços d'intercanviar dades segures amb els entorns reals via blockchain per donar suport i millorar 
processos específics de producció en plantes de fabricació. 

Paral·lelament, Bosch Rexroth, SLU presentarà una estació de treball que actua com un assistent actiu del 
treballador proporcionant tota la informació sobre les tasques de muntatge a dur a terme, indicant errors i 
intervenint per a corregir-los. 

Xarxes de gas i pous de petroli intel·ligents 
Nedgia, distribuïdora de gas de Naturgy, en partnership amb MAHLE Thermoelektronic GmbH i ALLWIZE 
Communications SL mostrarà un sistema de monitorització de la xarxa de gas per millorar les operacions i 
realitzar un manteniment predictiu, per tal d'evitar les pèrdues d'energia i el frau. La principal novetat és 
l'ús d'una nova tecnologia termoelèctrica per alimentar un dispositiu IoT que funciona de manera 
autònoma amb un consum energètic mínim. 

Finalment, ZYFRA junt amb Slavneft presenten una solució de programari basada en intel·ligència artificial 
per al control de bombes submergibles elèctriques en pous petroliers. Amb aquest sistema s'aconsegueix 
augmentar l'eficiència de la producció alineant la manera d'operar del pou i el cabal de petroli de forma 
automatitzada. Segons Gartner, els pous de petroli intel·ligents podrien ajudar a les companyies 
petrolieres a reduir els costos en un 5% i augmentar els volums de producció en un 2%. La solució ha 
estat provada amb èxit durant 6 mesos en 500 pous de petroli a Sibèria Occidental aconseguint 
incrementar la producció un 1,5%. 

Aquests deu testbeds participen automàticament en els IoT Solutions Awards, guardons que reconeixeran 
també la tecnologia més innovadora i els casos d'èxit més destacats en transformació de models de 
negoci i digitalització d'indústries. El guanyador del premi al millor testbed d'aquesta edició de 2019 es 
coneixerà el 30 d'octubre en el marc d'un acte sectorial que tindrà lloc al recinte de Gran Via de Fira de 
Barcelona. 

 

Barcelona, octubre 2019 
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Entre elles hi ha sistemes de seguiment de tortugues, de protecció de dades sanitàries i d'extinció d'incendis 

IOTSWC selecciona 10 start-ups de l'ecosistema 
IoT per a una nova àrea i una competició 

IoT Solutions World Congress (IOTSWC) estrena una àrea específica sota el nom d’IoT 
Solutions.Startups.Font, on exposen una desena d'empreses emergents de diversos països amb 
productes i serveis originals i innovadors basats en IoT, Intel·ligència Artificial (IA) i Blockchain. 
Aquesta selecció de start-ups, a més de presentar les seves solucions, participarà en reunions amb 
inversors i en una competició per a accedir a un programa d'acceleració. Entre elles destaquen 
sistemes de seguiment de tortugues marines, copilots intel·ligents automàtics per navegar en alta 
mar, solucions d'extinció d'incendis o aplicacions per al seguiment de pacients i protecció de dades 
sanitàries. 

Les start-ups d'aquesta nova àrea brinden solucions ja provades al mercat i amb potencial real 
d'internacionalització, que van des de la ciberseguretat fins al monitoratge intel·ligent i anàlisi de tota 
mena de dades gràcies a la combinació de IoT i intel·ligència artificial. Així, Data Analysis Bureau (Regne 
Unit), empresa especialitzada en analítica de dades i machine learning, posa literalment la intel·ligència 
artificial a navegar amb una solució pensada per a ajudar a navegants professionals en competicions 
nàutiques en solitari. Aquest pilot automàtic combina les dades dels sensors IoT del vaixell (vent, velocitat, 
pressió, temperatura, estat de l'embarcació…) per a decidir el moviment del timó a cada moment, 
acostant-se al comportament i rendiment dels humans a l'hora de pilotar un vaixell.  

Titan FireSytem (Espanya), desenvolupa, fabrica i comercialitza una gamma de solucions innovadores 
per al monitoratge i control remot d'equips d'extinció d'incendis a través de manòmetres intel·ligents 
sense fils. Aquest sistema resulta especialment d'utilitat en empreses d'automoció, químiques, 
agroalimentàries, papereres o magatzems de distribució, sectors molt sensibles al foc. Per la seva part 
Sternum (Israel) proporciona una solució de seguretat per a infraestructures IoT, holística i altament 
escalable, que preveu atacs en temps real i proporciona visibilitat i monitoratge continus. 

L'Institut Irnas (Eslovènia) és un laboratori d'innovació especialitzat en el desenvolupament, creació de 
prototips i fabricació de dispositius IoT, entre els quals destaca un sistema de cambres i etiquetes IoT 
utilitzades per a rastrejar tortugues marines verdes i capturar imatges de vídeo del moment de la 
implantació i posada. L'objectiu passa per entendre millor el comportament i hàbits d'alimentació 
d'aquests animals per a potenciar les millors estratègies de protecció i conservació. 

Mentre la signatura Bandora (Portugal) presenta Bandora.om, la primera solució d'automatització amb 
intel·ligència artificial del mercat per a edificis d'ús comercial o industrial que prediu i controla en temps 
real el consum d'energia, la temperatura interior, el nivell de confort, l'ocupació, el mal funcionament, etc. 
També estarà aquesta àrea de start-ups Agile Lab (Itàlia), signatura especialitzada en solucions de big 
data i analítica, amb la solució aim2 que porta la IA a la vora i afegeix la visió per ordinador en processos 
industrials, garantint operacions autònomes en temps real. 

Wiliot (Estats Units) ha desenvolupat una etiqueta amb potència de processament i sensors que no 
requereix bateria (aprofita l'energia de freqüències de ràdio ambientals com Bluetooth, la xarxa de 
telefonia mòbil o Wifi), amb una vida útil il·limitada i molt més barata que els dispositius de balisa 
tradicionals. Aquesta etiqueta converteix en intel·ligents productes quotidians com ara roba o envasos. 
Per part seva, Digital Republic (Suïssa) ofereix targetes SIM de dades prepagament per a connectar tot 
tipus de dispositius a Internet a un preu reduït. 

  

Del 29 al 31 d’octubre de 2019 
https://www.iotsworldcongress.com 



Blockchain també serà protagonista d'aquest espai. Jitsuin (els EUA) ha desenvolupat Archivist, una 
solució de ciberseguretat basada en tecnologia distributed ledger que registra permanentment 
esdeveniments, automatitza accions correctives i permet un marc de col·laboració a través de tota la 
cadena de subministrament. Finalment, IOTIED (França) porta al IoTSWC 2019 diverses aplicacions i 
software basat en blockchain per al sector de la salut connectada. Entre elles figuren CardioClues, que 
monitora pacients d'alt risc i permet la comunicació proactiva i segura entre aquests i els proveïdors 
d'atenció sanitària; HealthChain, una app segura per a compartir i administrar informació personal de salut 
que empodera els pacients per a recopilar i controlar les seves dades sanitàries i compartir-los 
selectivament amb tercers; i SuperNurse, una eina per a coordinar l'atenció hospitalària en el domicili. 

El 30 d'octubre, aquestes deu start-ups participaran en una competició en la qual hauran de presentar els 
seus productes i plans de negoci a un jurat d'experts de la indústria i inversors, els quals triaran el 
guanyador que podrà accedir a un programa d'acceleració empresarial de Connector, acceleradora amb 
seu a Barcelona. 

Barcelona, hub de noves companyies disruptives 
Durant la darrera dècada, Barcelona s'ha posicionat com un dels principals hubs tecnològics europeus. El 
2019 la capital catalana és la cinquena ciutat a Europa i la primera a Espanya amb més start-ups 
tecnològiques, segons Chrunchbase, amb unes 1.100 noves empreses que suposen el 34% del total de 
start-ups del país. A més, Espanya també és el tercer país europeu amb major poder d'atracció de talents 
tecnològics provinents d'altres països de la Unió Europea.  

IOTSWC visualitzarà aquest potencial de l'ecosistema de les start-ups a Barcelona, Catalunya i Espanya i 
acollirà diverses empreses disruptives dins dels estands de diferents institucions. Així, per exemple, a 
l'estand de l'Ajuntament de Barcelona exposaran una vintena d’empreses entre elles AEInnova, amb una 
tecnologia pròpia que aprofita la calor residual que genera la indústria i el converteix en energia elèctrica 
retornable a la xarxa; Bitmetrics, especialitzada en el desenvolupament de solucions de dades basades en 
intel·ligència artificial, estadístiques i optimització matemàtica per a oferir solucions de IA altament 
eficients; Tracktio, que treballa en el seguiment d'actius, processos i personal laboral en entorns 
d'operació complexos; o Sparsity Technologies amb Cigo! una solució interactiva de gestió de la mobilitat 
que integra dades de diverses fonts.  

En l'estand de la Generalitat de Catalunya, destaquen Sigma Industrial Precision, firma que ha dissenyat 
una plataforma de manteniment predictiu que permet a les empreses tenir informació útil per a augmentar 
la disponibilitat dels seus actius i millorar el rendiment de la maquinària; Atlantis, amb diverses solucions 
de mobilitat i seguiment basades en IoT i geolocalització per al control i seguretat de tot tipus de vehicles 
tant per a particulars com per a empreses; i Maccion, consultora especialitzada en la implementació de 
Lean Manufacturing en plantes de producció per a millorar processos.  

Per la seva part en l'estand compartit de Red.Es i ICEX, entitats públiques dependents dels ministeris 
d'Economia i Indústria respectivament, participen empreses de diverses províncies espanyoles: Help-Flaix 
(Pontevedra), amb un dispositiu intel·ligent que ajuda a senyalitzar un incident en carretera; Herta 
(Barcelona) amb un programari de reconeixement facial per a la identificació de les persones; Creatio 
(Burgos) amb sistemes per a monitorar i controlar equips i dispositius de manera remota; Geeksme 
Universall (Madrid) que porta un sistema IoT que converteix objectes quotidians en intel·ligents; 
Gladtolink-G2L (Palma) amb solucions de seguretat de documents i gestió documental; Guinnova 
Electronics (Navarra) amb sistemes de comunicació i seguretat IP; Leanxcale (Madrid) amb eines de bases 
de dades per a operacions analítiques i de gran escala (Madrid) i Mesbook (València) amb una plataforma 
tecnològica que soluciona diferents necessitats operacionals. 

Barcelona, octubre de 2019 
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Suma set esdeveniments que demostren l’auge de la fabricació intel·ligent, connectada i autònoma 

Barcelona Industry Week desplega la indústria 
més avançada i digitalitzada al recinte de Gran Via 

Del 29 al 31 d’octubre, el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona 
acollirà la principal plataforma firal que impulsa la fabricació intel·ligent, 
connectada i autònoma. La tercera edició de la Barcelona Industry 
Week engloba la celebració de set esdeveniments: IoT Solutions World 
Congress, Blockchain Solutions World, AI & Cognitiva Systems Forum, 
Industry From Needs to Solutions, MAX, Barcelona Cybersecurity 
Congress i Ayri11, el congrés d’automatització i robòtica. Tots ells 
abordaran des de diverses perspectives com les tecnologies disruptives 
no només milloren els processos de fabricació sinó que també 
redueixen la seva petjada ambiental.  

La nova edició de la Barcelona Industry Week (BIW) aplegarà 550 empreses 
expositores i 600 ponents que prendran part de les més de 400 sessions 
congressuals, conferències, tallers i taules rodones programades. En 
conjunt es preveuen 25.000 visitants professionals. 

Segons el director de Negoci Propi de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, 
“Barcelona Industry Week es referma com la principal plataforma firal de 
suport i impuls de la transformació digital de múltiples sectors amb la suma 
de sis esdeveniments complementaris que ofereixen una visió transversal de 
totes les innovacions existents per desplegar la indústria més avançada amb 
l’objectiu de fer més eficients i sostenibles els processos de producció”. 

IoTSWC, un pas més en connectivitat intel·ligent 
IoT Solutions World Congress (IoTSWC), el major esdeveniment 
internacional dedicat a l’internet industrial, ocuparà el pavelló núm.2 del 
recinte de Gran Via, amb 350 expositors, entre ells els principals proveïdors 
mundials de solucions d’IoT, intel·ligència artificial i blockchain, com ara 
Microsoft, Sas, Vodafone, Nutanix, Deloitte, T-Systems, Libelium, 
Kaspersky, Orange, Siemens, Fiware, Hitachi, Relayr, Thingstream, Zyfra, 
Emnify, Linux Edge Foundation, Hewlett Packard Enterprise i ARM. 
Incorpora també un àrea de banc de proves per mostrar 10 plataformes 
experimentals que resolen reptes en entorns reals i una zona que donarà 
visibilitat als projectes d’startups de diferents països. 

Per la seva banda, el congrés amb més de 300 conferenciants analitzarà els 
beneficis de la digitalització a partir de casos reals que il·lustren els 
assoliments i noves implicacions que s’obren en l’era de la connectivitat 
intel·ligent. També hi participen directius d’empreses que ja utilitzen 
solucions IoT com Hugo Boss, McLaren Group, Airbus, Sanitas, Carrefour 
Group, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, Maersk GTD i 
l'aeroport de Brussel·les, entre d'altres, a més de representants de les 
principals empreses de tecnologia. A més es pararà atenció a l’estat del 
lideratge femení en l’ecosistema IoT. 
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Blockchain i intel·ligència artificial 
Conjuntament amb IoTSWC, tindran lloc dos esdeveniments monogràfics sobre blockchain i intel·ligència 
artificial, dos tecnologies que agafen volada i que potencien i reinventen les capacitats de l’internet de les 
coses. Es tracta del Blockchain Solutions World (BSW) i de l’AI & Cognitive Systems Forum (AI&CS), 
ambdós, com succeeix amb l’IOTSWC, organitzats per Fira de Barcelona conjuntament amb l’Industrial 
Internet Consortium (IIC). 

Al primer (BSW), s'abordaran qüestions com l'ús de blockchain per reduir les amenaces digitals, per 
autentificar i verificar identitats de persones, control de les dades, signatura de contractes intel·ligents i tot 
tipus de transaccions electròniques. Així mateix es parlarà sobre l'impacte d'aquesta tecnologia en la 
generació, distribució i consum d'energia; en la seguretat alimentària; en la nova relació que es pot establir 
entre agricultors i consumidors; en el comerç global; en l'atenció sanitària; en la mobilitat com a servei, 
fins i tot, en la compensació d'emissions de CO2.  

Al segon (AI&CS) s’analitzarà l'estat d'implementació de la intel·ligència artificial i les tecnologies 
d'aprenentatge automàtic per a la millora de processos. També es tractaran qüestions relacionades amb 
l'estandardització, així com aspectes ètics i responsabilitats socials que sorgeixen en la relació de les 
màquines intel·ligents i les persones. A la llista de ponents destaca l’analista nord-americà Joe Barkai i la 
seva prospectiva sobre el futur de la intel·ligència artificial i les tecnologies d’aprenentatge automàtic, així 
com sobre les oportunitats i amenaces que representen les màquines autònomes. 

Industry: fabricació avançada 
De la seva banda, la quarta edició d’Industry From Needs to Solutions, que ocuparà el pavelló nº3,  
incrementa el seu caràcter industrial amb la incorporació d’una nova àrea expositiva de màquina-eina que 
se sumarà als espais de connectivitat i dades, impressió 3D, automatització i robòtica, motlles i matrius, 
nous materials i disseny i serveis, per tal de donar resposta a les necessitats tecnològiques de les 
empreses en l’era de la indústria 4.0. Industry From Needs to Solutions està organitzat per Fira de 
Barcelona i compta amb el suport del Consorci de la Zona Franca. També hi col·laboren el Ministeri 
d’Industria, Comerç i Turisme, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com els 
centres tecnològics Leitat, Tecnalia i IAM3DHUB. 

La zona expositiva amb més de 150 empreses conviurà amb l’Arena d’Innovació on es mostraran algunes 
de les solucions industrials més innovadores per impulsar la fabricació intel·ligent. Així mateix, l’espai 
dedicat a la impressió 3D seguirà tenint pes específic amb la celebració dels In(3d)talks, on més de 50 
conferenciants representants d’indústries usuàries d’aquesta tecnologia, com ara Roland Berger, Mobility 
Goes Additive, Ruag Aerospace, compartiran la seva experiència. Per la seva part, Ayri11, el congrés 
d’automatització i robòtica tornarà a reunir empreses i joves talents. 

Dins el programa d’Industry From Needs to Solutions, neix MAX un nou congrés centrat en la fabricació 
avançada i les seves aportacions per maximitzar l’optimització en àmbits com l’eficiència, el productes, el 
negoci i el talent. El congrés comptarà amb 40 ponents d’empreses com DHL, Roche Diagnostics, Fluidra, 
Siemens, Damm, Seat o Cisco.  

Ciberseguretat industrial  
Després de l’èxit de la seva primera edició, Barcelona Cybersecurity Congress, repeteix convocatòria 
centrada en la ciberseguretat en l’àmbit industrial, les solucions, el negoci i la governança. L’esdeveniment 
que se celebrarà al pavelló núm.3 compta amb 60 ponents, entre els quals destaquen representants de 
Telefónica, Tata Communications o Microsoft que debatran sobre la implementació de solucions de 
ciberseguretat en entorns multinúvol, protecció de dispositius mèdics o noves eines per prevenir robatoris 
d’identitat en serveis financers, entre d’altres.  

Així mateix, tots aquests esdeveniments que conformen la Barcelona Industry Week porten associats de 
forma paral·lela altres activitats de coneixement i networking en què estan implicades com a 
col·laboradores més de 50 d’entitats entre associacions, col·legis professionals, centres tecnològics i 
universitats, entre d’altres. 

Barcelona, octubre de 2019 
 
 


