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Advanced Factories rep més de 270 candidatures 

per participar al Industry 4.0 Congress 

 

• Una extensa llista de professionals i empreses postulen la seva candidatura per 

formar part del major congrés europeu sobre industria avançada i digital 

• Industry 4.0 Congress és la cita més disruptiva pels experts del sector que vulguin 

impulsar els seus negocis al nivell més alt de competitivitat i innovació al mateix 

temps que adquirir nous coneixements i competències 

 

 

Barcelona, 22 de gener de 2018. Per segon any, Advanced Factories acollirà el Industry 

4.0 Congress: el congrés més innovador on es presenten les tecnologies més emergents 

de la era de la indústria 4.0 de la mà d’experts, investigadors, professionals, 

emprenedors, universitats, associacions i organitzacions de tot el món. Un 

esdeveniment imperdible per descobrir les últimes tendències digitals juntament amb 

els sistemes d’automatització i fabricació més revolucionaris; ideal per tots els 

professionals del sector que vulguin optimitzar el disseny de les seves fàbriques i 

adquirir nous coneixements.  

Es per aquest motiu que més de 270 professionals, empreses, centres tecnològics i 

investigadors del sector industrial han decidit postular-se per formar part del congrés i 

compartir nous models de producció i sistemes de gestió sobre la industria avançada i 

digital.    

Entre alguns dels speakers més destacats del Industry 4.0 Congress hi trobem Xavier 

Ferràs (ESADE -UVIC), que tractarà les implicacions de la societat en l’aplicació de la 

industria 4.0; Thierry Rayna (Polythecnique Paris), que parlarà sobre com a través del 

Design Thinking o el disseny de producte s’obre la porta a nous models de negoci; Arnd 

Schirrmann (AIRBUS), que serà el responsable de sistemes en tecnologies de producció 

i com digitalitzar la producció d’elements únics; Claudio Kanter (GE), que explicarà 

l’aposta d’un sector com GE en la industria 4.0; Nicolás de Abajo (Arcelor Mittal), 

comentant l’aplicació de la digitalització en un sector tan tradicional com és el siderúrgic; 

o Hans Michel Krause (BOSCH), que il·lustrarà com la innovació impacta en la industria 

de components en una fàbrica avançada i digital.  
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Tot això girarà al voltant de 7 fòrums verticals (Aeronàutica, Alimentació, Automoció, 

Ferroviari, Salud, Siderúrgia y Tèxtil) y varis eixos temàtics més específics (Fabricació 

Additiva-3D Printing, Màquina-Eina, Robòtica, Intel·ligència Artificial, IoT, Big Data & 

Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Simulació, Fabricació on-demand, Digital 

Manufacturing, Eficiència Energètica, Lifecycle Assessment y Energies Renovables).  

Segons IDC Manufacturing, principal analista mundial del sector industrial, el problema 

més rellevant per les empreses que s’estan quedant enrere és el desconeixement i 

incapacitat d’entendre aquesta nova era digital.  Les fàbriques es troben en un punt on 

han de transformar les seves estratègies de negocis i emprendre noves visions per 

evolucionar amb la incorporació dels avanços tecnològics.  

Tant per grans corporacions com per petites empreses, professionals de la producció o 

departaments de sistemes d’informació, emprenedors o centres tecnològics, el Industry 

4.0 Congress és la cita més innovadora per intercanviar coneixements, experiències i 

casos d’èxit, així com per adquirir les competències i la visió estratègica per impulsar les 

línies de producció a una nova escala de competitivitat.  

Advanced Factories tindrà lloc del 13 al 15 de març de 2018 al CCIB de Barcelona i a 

part d’esdevenir la fira de referència d’innovació pel sector industrial, és també el 

congrés més avançat en indústria 4.0 connectada i digital, convertit en el principal punt 

de trobada europeu per debatre sobre automatització industrial, tecnologies, disseny 

industrial, sostenibilitat i tendències. 

 

 

 

 

 

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

 

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 Expo o Rebuild. Amb executius amb una alta experiència en 
el sector industrial, el món de les tecnologies i en la organització d’esdeveniments professionals. 
Més informació a www.nebext.com  
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Sobre Eurecat: Centre Tecnològic de Cataluña (membre de Tecnio), aglutina l’experiència de 

més de 550 professionals que presten serveis de I+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    

 

http://www.eurecat.org/

