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S'incorporen sectors com la màquina-eina i neix el congrés Max sobre manufactura avançada 

INDUSTRY From Needs to Solutions amplia la seva 
oferta amb nous sectors i quatre congressos 

INDUSTRY From Needs to Solutions, el saló sobre indústria 4.0 que 
organitza Fira de Barcelona, creix en la seva quarta edició incloent 
nous sectors i augmentant la seva oferta de coneixement. El certamen 
comptarà amb una zona expositiva amb 150 empreses participants i la 
celebració de quatre congressos amb 150 experts, així com un espai 
per al networking i una àmplia oferta de tallers i activitats. INDUSTRY se 
celebrarà del 29 al 31 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona 
en el marc de la Barcelona Industry Week. 

Amb l'objectiu de cobrir tota la cadena de valor i aportar solucions de 
fabricació intel·ligent, INDUSTRY incorpora en la seva quarta edició set 
àrees que integren els següents sectors industrials: màquina eina, 
connectivitat i dades, impressió 3D, automatització i robòtica, motlles i 
matrius, nous materials, i disseny i serveis. Per donar resposta a aquest 
creixement, el saló es trasllada al pavelló 3 del recinte de Gran Via. 

Segons el director d’INDUSTRY, Miquel Serrano, "en aquesta nova edició 
consolidarem el camí iniciat l'any passat incorporant nous sectors 
industrials". I és que per a Serrano "el fet que Catalunya concentri una quarta 
part de la indústria espanyola i el moment que viu el sector, immers en la 
revolució 4.0, fa més necessari que mai un saló com el nostre, amb un 
caràcter encara més industrial". 

L'àrea expositiva ocuparà un ampli espai on les empreses participants 
mostraran als visitants les seves novetats en productes, serveis, aplicacions i 
solucions de tot l'àmbit industrial. Dins de l'oferta de l'edició de 2019, destaca 
la incorporació d'una àrea dedicada al sector de la màquina-eina que 
comptarà amb la participació de més de 50 empreses, entre fabricants i 
distribuïdors de maquinària, components i accessoris que donaran a 
conèixer els seus productes i serveis més avançats. 

Max, principal novetat 
A part de la zona d'exposició, en aquesta edició l'esdeveniment posarà 
especial èmfasi en la vessant del coneixement, donat que integrarà en la 
seva oferta fins a quatre congressos: Max, IN (3D) TALKS, Barcelona 
CYBERSECURITY Congress i Ayri11. 

En la vessant del coneixement, la incorporació més destacada d’aquesta 
edició és Max, un congrés que se centrarà en els beneficis concrets de la 
manufactura avançada en els àmbits d'eficiència, producte, negoci i talent. 
L’esdeveniment, dirigit a directius que estan estudiant abordar la 
transformació digital en les seves empreses, comptarà amb prop de 40 
conferenciants de companyies líders com DHL, Roche Diagnostics, Fluidra, 
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Siemens, Damm, Seat, Cisco, Frit Ravich, Microsoft o PwC i una quinzena de ponències on s'abordaran 
temàtiques com la logística, la sostenibilitat, els productes intel·ligents, entre d'altres. 

Els avenços de la fabricació additiva es visualitzaran a IN(3D)TALKS, on empreses usuàries d'aquesta 
tecnologia donaran a conèixer als visitants com estan implantant la impressió 3D en sectors com 
l'aeronàutic, industrial, automoció i salut. Destaquen ponents participants d'empreses com RUAG 
Aerospace, companyia que ha fabricat en 3D una peça de la propera missió que viatjarà a la Lluna; 
Sauber, que explicarà l'entrada de la Fórmula 1 al món de la fabricació additiva; o Roland Berger, que 
exposarà l'estat actual d'implementació d'aquesta tecnologia. 

Ciberseguretat en la indústria 4.0 
Per la seva banda, Barcelona Cybersecurity Congress centrarà la seva segona convocatòria a la 
ciberseguretat en l'àmbit industrial, les solucions, el negoci i la governança. El certamen que tindrà lloc del 
29 al 31 d'octubre al pavelló 3 del recinte de Gran Via, preveu la participació de 60 ponents, entre ells 
representants de Telefonica, Tata Communications o Microsoft, que debatran sobre la implementació de 
solucions en ciberseguretat en un entorn multinube, protecció de dispositius mèdics o noves eines per 
prevenir els robatoris d'identitat en serveis financers. 

INDUSTRY From Needs to Solutions tornarà a acollir el lliurament dels premis Reshape que premiaran les 
dues millors propostes en les categories tecnologia wearable i producte intel·ligent. La gala es farà el 31 
d'octubre i consistirà en un fòrum on els 22 finalistes presentaran els seus productes al jurat que 
seleccionarà els dos guanyadors. 

Entre els finalistes hi ha un teixit fet amb llavors que germina amb el temps; una màscara antipol·lució que 
s’activa a través de la veu; roba fabricada amb bioplàstics; peces que interactuen amb música; un vestit de 
neoprè fet amb grafè a prova de mossegades de tauró; una sabata feta d'una sola peça; un casc de bici 
que es refrigera automàticament; un wearable que detecta i avisa alts nivells de radiació, pol·lució, UV i 
contaminació d'aigua; o una màscara que impossibilita el reconeixement facial. 

Per la seva banda, Ayri11, el congrés sobre automatització i robòtica industrial continuarà fomentant els 
vincles professionals entre empreses i joves talents del món universitari i la formació superior. 

Reunions entre empreses 
INDUSTRY From Needs to Solutions comptarà amb diversos programes i accions de B2B en què els 
expositors podran mantenir reunions exclusives amb compradors de primer nivell, tant nacionals com 
internacionals. 

De la mà de la Cambra de Comerç de Barcelona, se celebrarà la B2B European Technology Buyers 
Programme, trobades de negocis entre empreses expositores del sector i compradors europeus 
d'impressió additiva i fabricació avançada, procedents de països com Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, 
Portugal, República Txeca o Regne Unit, amb demandes específiques del sector. Els compradors 
pertanyen a sectors d'automoció, aeronàutica, robòtica, energies renovables, salut, metge, ferroviari i 
mobilitat urbana. 

INDUSTRY compta amb el suport del Consorci de la Zona Franca com a main partner i la col·laboració de 
Leitat, Tecnalia i IAM3DHUB com a partners estratègics, i forma 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 IOT Solutions World Congress, Blockchain Solutions World i AI & Cognitive Systems Fòrum. 

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2019 
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El congrés, principal novetat de la quarta edició d’INDUSTRY, ha donat a conèixer els seus primers ponents 

La digitalització industrial, a debat a MAX, el congrés 
sobre manufactura avançada d’INDUSTRY 

L'arribada de la intel·ligència artificial a les fàbriques, la transformació digital, o els reptes i 
oportunitats en matèria de sostenibilitat ambiental de la logística i el transport en un moment 
d'eclosió del comerç en línia. Aquestes i altres temàtiques s'abordaran en la primera edició de MAX, 
el congrés sobre manufactura avançada que acull el saló INDUSTRY From Needs to Solutions el 30 i 
31 d'octubre i que avui ha donat a conèixer els seus primers ponents. 

Entre els experts que participaran a MAX destaca Jorge Calvo, vicedegà i professor de l'escola de negocis 
Golbis de Tòquio, una de les més grans del Japó, i especialista en transformació digital de negocis 
mitjançant intel·ligència artificial, IoT i Robòtica. En la seva ponència "Benvinguts a la IV Revolució 
Industrial i a la Indústria 4.0", que obrirà el congrés, Calvo abordarà el canvi exponencial que suposa el pas 
de la intel·ligència humana a l'artificial en un món on les màquines poden comunicar-se, els vehicles 
moure’s autònomament i les fàbriques produir de manera intel·ligent. En aquesta sessió es tractaran els 
factors clau de la Indústria 4.0, els motors de canvi i com les empreses poden evolucionar cap al futur des 
d'una perspectiva pràctica, potenciant exemples reals amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat. 

Una altra de les conferències posarà el focus en un dels sectors més digitalitzats del moment, el del 
comerç electrònic. Daniel Pastrana, director de Producte B2C de DHL, conduirà una xerrada sobre la 
transformació digital de l'última milla en l'era de l'auge del comerç electrònic. En ella s'exposaran les claus 
sobre com la logística i el transport s'han d'adaptar a aquesta realitat creixent, alhora que es proposaran 
solucions a reptes globals com la sostenibilitat amb una visió de cadena integral de subministrament. 

Així mateix es donaran a conèixer casos d'èxit en la transformació digital d'indústries aparentment 
analògiques com la mineria. En aquest sentit, Marco Antoni Orellana, responsable de Sistemes de 
Tecnologies de la Informació de Codelco-Xile, exposarà els èxits aconseguits gràcies a la incorporació de 
les tecnologies de la informació, telecomunicacions, automatització i robòtica en els processos productius 
de la indústria d'extracció de minerals. 

La gestió del talent també serà tema destacat del congrés, des de la visió pragmàtica de conferenciants 
com Judith Viader, directora general de Frit Ravich; Laura Gil, directora de Transformació Digital de Damm; 
Albert Ventura, responsable de capital risc de Comsa; Belén Badia, directora de persones, comunicació i IT 
d'Uriach; o José Ramón Castro, director general de Siemens a Catalunya, Aragó i Balears. 

MAX se celebrarà en el marc del saló INDUSTRY From Needs to Solutions, que es durà a terme al recinte 
de Gran Via de Fira de Barcelona del 29 al 31 d'octubre. El programa del congrés girarà al voltant de 
quatre temàtiques: eficiència, producte, negoci i talent on s'abordaran qüestions com l'eficiència en la 
indústria connectada; els productes intel·ligents; els nous models de negoci basats en les dades; o 
l'adaptació dels treballadors a la transformació digital. 

L'oferta d’INDUSTRY es completa amb la celebració de tres esdeveniments més: Barcelona Cybersecruity 
Congress, IN(3D)TALKS i Ayri11, així com amb una zona expositiva amb empreses d'automatització i 
robòtica; transformació de plàstic; màquina-eina; motlles i matrius; nous materials; connectivitat i dades; i 
disseny i serveis. A més a més, el certamen elaborarà un full de ruta de la indústria 4.0 que recollirà les 
principals iniciatives que s'estan duent a terme en aquests moments, com Dfactory 4.0, una iniciativa per 
accelerar la transformació digital de la indústria. 
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Hi participaran ponents d’empreses com Sauber, Adidas, Volvo Trucks, Ruag, Roland Berger i Arcelor Mittal  

Els principals avenços de la impressió 3D, 
presents a la quarta edició d’INDUSTRY 

Peces de la propera nau espacial que trepitjarà la Lluna, parts de monoplaces de Formula 1, 
components de motors d’avions,  aplicacions en l’àmbit mèdic i del retail. La impressió 3D té cada 
cop més aplicacions i els principals desenvolupaments tecnològics del moment es podran conèixer 
en la nova edició d’INDUSTRY From Needs to Solutions. El saló sobre manufactura avançada, que 
organitza Fira de Barcelona del 29 al 31 d’octubre al recinte de Gran Via, comptarà amb la 
participació d’una vintena d’experts en impressió 3D, una zona expositiva i un espai amb exemples 
de fabricació additiva. 

INDUSTRY From Needs to Solutions segueix amb la seva aposta per apropar a tota la indústria els 
avantatges de la fabricació additiva. Ho farà a través del programa de conferències IN(3D)TALKS en el 
qual s’organitzaran una quinzena de sessions al voltant de 5 temàtiques: automoció, aeronàutica, indústria, 
salut, retail i béns de consum.   

A la taula rodona d’aeronàutica, Manuel Aliprandi, enginyer de materials i processos de RUAG Aerospace, 
donarà a conèixer els detalls de la primera peça impresa en 3D que viatjarà pròximament a la Lluna. Serà 
un tren d’aterratge de la missió privada SpaceIL prevista pel proper 18 de febrer. Aliprandi compartirà taula 
amb Paolo Calza, director de disseny i tecnologia d’Avio Aero, que forma part de General Electric i està 
especialitzada en la fabricació de peces de motor d’avions mitjançant tecnologia additiva.  

Pel que fa a la sessió sobre automoció, es donarà a conèixer l’entrada de la fabricació additiva al món de la 
Formula 1, de la mà de Christoph Hansen, cap de desenvolupament tècnic de l’equip Sauber, ara integrat 
dins l’escuderia Alfa Romeo Racing. De la seva banda, David Magnuson, cap de l’àrea de fabricació 
additiva de Volvo Trucks compartirà els beneficis del prototipatge en 3D; mentre que Bernhard Langefeld, 
soci i expert en fabricació additiva de la consultora Roland Berger, analitzarà el moment en què es troba el 
3D actualment. 

De la seva banda, la vessant de salut s’abordarà a partir del testimoni d’alguns dels principals hospitals 
catalans (Clínic, Sant Joan de Déu, Bellvitge, Parc Taulí, Althaia i Olot) que compartiran metodologies, 
materials i aplicacions de la impressió 3D en l’àmbit mèdic.  

Altres ponents destacats d’IN(3D)TALKS seran Virgilio García, director del programa de recerca global 
d’Arcelor Mittal, la companyia líder mundial en producció d’acer que participarà a la taula rodona 
d’indústria. També Simone Cesano, director sènior d’operacions i disseny d’Adidas i Alberto Lovisetto, 
coordinador del projecte de 3D de la marca de luxe Moncler, a la vertical de retail i béns de consum, un any 
més representada pel concurs Reshape.  

Així mateix, INDUSTRY comptarà amb una àrea expositiva amb una trentena d’empreses de l’àmbit del 3D 
i una arena d’innovació on es mostraran algunes peces fabricades amb aquesta tecnologia, fent palpable 
com la fabricació additiva ja ofereix solucions tangibles a indústries com l’aeronàutica o l’automoció, entre 
d’altres 
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La digitalització de la indústria, la gran protagonista de la segona edició del certamen  

La ciberseguretat a la indústria, a debat al 
Barcelona Cybersecurity Congress 

La creixent digitalització de les fàbriques gràcies a la irrupció de la indústria connectada està 
oferint grans oportunitats a les empreses però també riscos, especialment pel que fa a la  
ciberseguretat. Amb l’objectiu d’abordar aquest nou paradigma, del 29 al 31 d’octubre se celebra la 
segona edició del Barcelona Cybersecurity Congress, un esdeveniment d’àmbit internacional  
centrat en les solucions, el negoci i la governança en l’àmbit industrial. El certamen que se celebra 
en el marc del saló INDUSTRY From Needs to Solutions comptarà amb 60 ponents, 40 conferències, 
una àrea expositiva, un mercat de talent i una competició entre hackers.  

El pavelló número 3 del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona serà la seu de la segona edició d’un 
esdeveniment que vol posar al centre del debat la necessitat que les empreses disposin de sistemes 
fiables de protecció atesa la creixent connectivitat de la industria. Barcelona Cybersecurity Congress tindrà 
com a eix central un congrés amb la participació d’una seixantena de ponents que debatran sobre la 
implementació de solucions de ciberseguretat en un entorn multi núvol, la protecció de dispositius mèdics 
que millorin la privacitat, les noves eines per prevenir el robatori d’identitat en serveis financers, la gestió 
del big data a través de la computació quàntica, la irrupció del 5G o la ciberintel·ligència.  

Com a ponents principals el certamen comptarà amb Pedro Pablo Pérez, CEO d’Eleven Paths, la 
companyia de ciberseguretat global de Telefónica; Steve Jenkins, director de partnership de TATA 
Communications, la divisió de la multinacional índia que proveeix d’Internet a milions de persones a través 
de més de 500.000km de cablejat submarí i 200.000km terrestres; i Martin Slijkhuis, director de solucions 
per a la indústria de Microsoft, especialitzat en seguretat nacional, entre d’altres.  

També destaquen la participació de conferenciants d’empreses líders com Symantec, Cisco, Sophos, 
Softeng, McAfee, Seat,Telefónica, Light Eyes, Deloitte, EY o Metges Sense Fronteres.  

De la seva banda, l’àrea expositiva comptarà amb una trentena d’empreses que mostraran les solucions 
més innovadores en matèria de ciberseguretat i al mateix temps que s’organitzen tallers i activitats per 
donar a conèixer nous productes i serveis.  

Promoció del talent 
Per tal de promoure la captació de nous professionals, el Barcelona Cybsercurity Congress amb la 
col·laboració de la Barcelona Digital Talent, també organitza un mercat de talent en forma de speed dating 
per tal de connectar les 25 empreses participants amb els nous perfils digitals. Els reclutadors disposaran 
de tres minuts per donar a conèixer la seva organització i s'entrevistaran durant quinze minuts amb 
cadascun dels candidats. 

Així mateix, se celebrarà una competició entre hackers que consistirà en resoldre un conjunt de reptes 
relacionats amb la seguretat informàtica que involucraran diverses disciplines com ara la forense, 
criptografia, OSINT, tecnologies web o explotació binària.  
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Seguretat electrònica 
També en el marc del Barcelona Cybersecurity Congress se celebraran diversos esdeveniment paral·lels, 
com ara l’eHealth Security Conference i el Congrés d’ISACA.  

L’eHealth Security Conference és la conferència de seguretat electrònica que organitza ENISA, l’agència 
de seguretat Europea, que celebrarà la seva cinquena edició. L’esdeveniment que se celebrarà el 30 
d’octubre se centrarà en el context normatiu de la ciberseguretat en l’àmbit de l’eSalut, particularment pel 
que fa a la notificació d'incidents; les bones pràctiques de ciberseguretat per a organitzacions d'atenció 
mèdica amb enfocament en adquisicions; i la protecció de la salut en línia per tal d’evitar atacs pirates en 
dispositius mèdics. De la seva banda, el 29 d’octubre, s’organitza el vuitè congrés d’ISACA Barcelona, 
l’Associació per el Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació. 
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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. 


