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Barcelona acollirà la nova fira d'innovació 
pel sector industrial amb el major Congrés 

Internacional sobre Indústria 4.0 

 
L’Industry 4.0 Congress té com a objectiu presentar totes les solucions per al disseny de les 
denominades fàbriques del futur. En ell, s'oferirà una visió àmplia sobre les solucions 
tecnològiques que estan impulsant la transformació del sector industrial de manufacturació. 
 
 
Barcelona, 15 de novembre 2016. Aquest matí s'ha presentat oficialment Advanced Factories, la 
nova fira d'innovació, automatització i indústria 4.0 tindrà lloc a Barcelona del 4 al 6 d'abril de 
2017. 
 
En Advanced Factories, que proporciona novament una cita firal pel sector a Catalunya, es 
presentaran les últimes innovacions en màquina-eina, robòtica, automatització industrial i totes 
les tecnologies que abraça la denominada indústria 4.0.  
 
La fira, que ja té el 80% de l'espai firal disponible contractat, representa una cita ineludible per als 
professionals de l'automoció, aeronàutica, fabricació de béns d'equip, fabricadors de maquinària 
diversa, de components, indústria metal·lúrgica, de motlles, enginyeria i tots els serveis relacionats 
amb el sector industrial. Comptarà amb més de 9.000 professionals i experts en cerca d'aquestes 
solucions innovadores pel seu negoci i es donaran cita més de 200 empreses expositores. 
 
Albert Planas, Director d’Advanced Factories afirma que "estem immersos en una profunda 
revolució del sector industrial a nivell mundial. En aquest sentit, Advanced Factories pretén 
apropar totes les solucions necessàries per millorar la competitivitat de les nostres fàbriques. 
Sense cap dubte, la fira es convertirà en la plataforma per impulsar i dissenyar les fàbriques del 
futur en els propers anys". 
 
A més de la fira, que és d'àmbit nacional, Advanced Factories ha arribat a un acord amb el centre 
tecnològic Eurecat, per impulsar i co-organitzar l’Industry 4.0 Congress, el major congrés 
internacional sobre indústria 4.0, que comptarà amb més de 170 speakers que compartiran les 
millors estratègies, solucions i nous models per inspirar al sector. Més de 5.000 minuts en els quals 
es mostraran els millors casos d'èxit i es descobriran les solucions tecnològiques que estan 
marcant un abans i un després en la manera d'entendre els nous models de fabricació i gestió del 
sector industrial. 
 
 

http://eurecat.org/es/
https://www.advancedfactories.com/
http://nebext.com/
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Xavier Torra, President d’Eurecat, ha assegurat per la seva banda que "la Indústria 4.0 és el nou 
paradigma interconnectat on conflueixen les tecnologies industrials i digitals, que comporta nous 
processos de fabricació, l'ús intel·ligent dels recursos energètics i materials, així com la integració 
de sistemes automatitzats que deriven en una indústria més eficient i competitiva". En aquest 
sentit, Xavier Torra ha posat en relleu que “la Indústria 4.0 i l'automatització poden ser claus per 
impulsar la reindustrialització de Catalunya si es sap aprofitar l'oportunitat”. 
 
Finalment, Eduard Farrán, Vicepresident de l'Associació d'Empreses d'Importació de Màquina-
eina, ha ressaltat “l'altíssim valor estratègic que suposa per als seus associats disposar d'una fira 
com Advanced Factories, a causa del potencial que implica pel mercat català”.  
 
Advanced Factories compta amb IDC Manufacturing Insights com Reseach Partner, la major 
multinacional de recerca de mercats per al sector industrial. A més, compta amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. L'organització és a càrrec de NEBEXT i 
Eurecat com a soci tecnològic. 
 
---- 
 
 
Sobre Eurecat: Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aglutina l'experiència 
de més de 550 professionals que presten serveis de R+D+i aplicat, 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 
 
Sobre NEBEXT: organitzador del Digital Enterprise Xou (DONIS), el major esdeveniment mundial 
sobre transformació digital de l'empresa, amb executius amb àmplia experiència en el sector 
industrial, el món de les tecnologies i l'organització d'esdeveniments professionals. Més 
informació a www.nebext.com  
 
 
Para més informació i materials de premsa: 
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