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Advanced Factories reunirà els grans líders de la 

industria 4.0 

● Grans empreses presentaran les seves novetats en primícia al esdeveniment, el 

més important del sud d’Europa en innovació pel sector industrial 

● Advanced Factories proposa augmentar la competitivitat a través de la combinació 

entre la fàbrica avançada i la digital 

 

Barcelona, 13 de febrer de 2018. Aquest matí s’ha presentat Advanced Factories, la fira 

que convertirà Barcelona en la capital europea de la indústria 4.0, reunint als grans líders 

de l’àmbit de l’automatització i digitalització industrial. Una cita que es durà a terme al 

CCIB de Barcelona del 13 al 15 de març, que reunirà més de 10.000 congressistes i 

visitants professionals en busca de les últimes innovacions pel que fa a màquina-eina, 

robòtica, automatització industrial, així com les noves solucions tecnològiques 

impulsades per la intel·ligència artificial, internet de les coses, fabricació additiva o 

ciberseguretat industrial.  

En molt poc temps Advanced Factories s’ha convertit en la cita més important per les 

empreses i professionals que vulguin impulsar la seva competitivitat a través de la 

innovació industrial. Un espai que cada any, empreses com ABB, Trumpf, HP, Kuka, T-

Systems o Rockwell Automation, entre altres, es reserven per presentar les seves 

novetats de cara al sector. Un entorn únic com Barcelona fa que la visita sigui 

imprescindible per poder crear oportunitats de negoci; i a més serveix per tornar a 

recuperar l’autoestima de la ciutat gràcies a la confiança depositada pels organitzadors 

expositors i cents de professionals.  

 

L’automatització dóna pas a la digitalització industrial 

En la presentació d’Advanced Factories s’ha posat de manifest el potencial que suposa 

Catalunya pel conjunt de l’Estat en matèria industrial. “Amb un any rècord en 

exportacions, el futur el marcaran les regions i les industries amb capacitat de produir 

sota demanda, complementar el talent humà amb la robòtica ajudant i incorporar la 

intel·ligència artificial i internet de les coses en el disseny de nous productes”, ha 

assenyalat Albert Planas, Director General d’Advanced Factories, que a més ha 

recomanat que “el pròxim govern de la Generalitat de Catalunya hauria de preguntar-

se si no és el moment d’incorporar un Conseller de Digitalització Industrial i Pymes per 

tal de no perdre el tren de la competitivitat.” 
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“La indústria 4.0 ja està aquí, la pedagogia i donar els instruments a les nostres pymes 

perquè no perdin competitivitat és imprescindible, i Advanced Factories és una 

excel·lent plataforma per conèixer totes aquestes solucions”, ha remarcat Àngels 

Chachón, Directora General de la Indústria de la Generalitat de Catalunya. “Catalunya 

és un país industrial amb una eina molt potent: El Pacte Nacional per la Indústria. 

Experts, agents tecnològics i professionals ja plantegen els reptes del futur per la 

indústria, amb un eix dedicat exclusivament a la indústria 4.0. El Govern té aquest repte 

més que aplicat, no només a nivell tecnològic sinó també a nivell social. La consciència 

està aquí, no volem que hi hagi cap espai en blanc entre la evolució dels mercats i la 

realitat dels processos formatius fins el dia a dia de les empreses. El Govern està molt 

sensibilitzat amb aquest tema i molt aviat veurem accions”, ha afegit.  

 

Durant els tres dies Barcelona acull també l’Industry 4.0 Congress d’Advanced 

Factories, el congrés europeu més important sobre innovació industrial que reuneix a 

més de 180 experts internacionals per compartir els cassos d’èxit al voltant de 

l’aeronàutica, l’automoció, el ferrocarril, el sector tèxtil, el de l’alimentació, el siderúrgic 

o el Pharma.  

Malgrat que les fàbriques avançades ja són una realitat en nombrosos sectors, la 

innovació continua essent la peça clau per la diferenciació. En aquest sentit, Joan 

Guasch, Director del Industry 4.0 Congress ha afirmat que “no podem oblidar el paper 

que juguen les universitats, institucions d’investigació i centres tecnològics des del 

desenvolupament de nova tecnologia fins la seva implementació en les industries.  

Entre la llista d’activitats destaca pels més joves i emprenedors el Talent Market Place, 

un espai dissenyat per aprofundir i generar debat entre tots aquells nous perfils que 

busquen els directors de recursos humans. Els nous professionals que cobriran els llocs 

de treball relacionats amb la indústria 4.0. Estudiants i departaments de personal 

tindran la ocasió de conèixer-se i descobrir oportunitats laborals reals.  

No obstant, Advanced Factories no pretén ser únicament una fira exclusiva per alts 

càrrecs, sinó un entorn flexible per fer cada vegada més permeable la tecnologia en les 

industries. Aquesta innovació l’aporten cada vegada més les start-ups. És per això que 

també s’inclou el Industry Start-up Forum, un espai que reuneix a líders empresarials 

del sector amb potencials socis tecnològics basats en solucions per la indústria, capaços 

de transformar els actuals processos de producció.  
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Alemanya, país convidat 

A més, aquest any AF2018 compta amb la participació d’Alemanya com a país convidat. 

La regió està representada per AHK, la Càmara de Comerç Alemanya a Espanya, i amb 

la participació de diverses companyies d’origen alemany, una delegació d’empresaris de 

Baden-Württemberg, així com alguns ponents destacats en l’Industry 4.0 Congress. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Per més informació i material de premsa: 
 
Clara Fayos | Ingrid Garcia  press@advancedfactories.com    ingrid.garcia@nebext.com 
+34 931 593 649     
 
 

Sobre NEBEXT: Primer organitzador firal a Espanya especialitzat en esdeveniments professionals 

centrats en la innovació i la transformació tecnològica, entre els quals destaquen DES Madrid, HIP, 

Advanced Factories, ChemPlast o Rebuild. Compta amb executius amb àmplia experiència en el sector 

industrial, el món de les tecnologies i en l’organització d’esdeveniments professionals. Més informació 

a www.nebext.com  

Sobre EURECAT: Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), que aglutina l’experiència de més 

de 550 professionals que presten serveis tecnològics, formació d’alta especialització i consultoria 

tecnològica a més de 1.000 empreses de tots els sectors. Més informació a www.eurecat.org   

 

mailto:press@advancedfactories.com
mailto:ingrid.garcia@nebext.com
http://www.nebext.com/
http://www.eurecat.org/

