
 

Advanced Factories obre avui les portes a 15.000 industrials i 
deixarà un impacte econòmic de més de 32 milions d'euros per 

a Barcelona 

  
300 empreses líders en màquina eina, automatització, Intel·ligència Artificial, IOT, robòtica, 
impressió 3D, fabricació additiva, ciberseguretat o Big Data presentaran les seves últimes 

novetats al costat dels més de 180 experts internacionals del Industry 4.0 Congress 
  

Barcelona, 9 d'abril de 2019. Avui obre les portes al CCIB de Barcelona, la tercera edició 
d'Advanced Factories, l'esdeveniment de referència per a la indústria manufacturera que 
apropa la innovació i les últimes tecnologies per transformar les plantes de producció en 
fàbriques avançades i altament connectades. En tan sols tres edicions Advanced Factories s'ha 
consolidat com la cita ineludible per a la indústria, com demostra l'increment del nombre 
d'inscrits. Des d'avui i fins el proper dijous 11 d'abril el CCIB de Barcelona rebrà més de 15.000 
professionals industrials de sectors com l'automoció, siderúrgia, construcció, alimentació, salut, 
tèxtil, aeroespacial o ferroviari, procedents de més de 20 nacionalitats, que busquen conèixer 
les últimes solucions en indústria 4.0 per millorar la seva competitivitat. 
 
300 empreses líders - un 50% més que en la passada edició - com ABB, HP, Kuka, Estimada, 
Bodor, Universal Robots, T · Systems, Trumpf, Omron, Rexroth, Bosch, Igus, INFAIMON o TCI, 
donaran a conèixer les últimes innovacions en màquina-eina, robòtica i automatització, a més 
de noves solucions tecnològiques com la Intel·ligència Artificial, l'Internet Industrial de les Coses, 
la fabricació additiva, la impressió 3D, Blockchain, Big Data & Analytics, ciberseguretat o el 'bessó 
digital' . 
 
Durant tres dies Barcelona es convertirà en la capital del coneixement en Indústria 4.0 gràcies 
als més de 180 experts internacionals que participaran en el Industry 4.0 Congress, el congrés 
internacional sobre indústria avançada i digital. El congrés aportarà el coneixement i inspiració 
que el professional necessita per portar la seva planta o línia de producció al següent nivell de 
productivitat i entendre com enfrontar-se als reptes de la Indústria 4.0. 
 
En aquesta edició el Comitè Organitzador d'Advanced Factories ha escollit a Andalusia com a 
Regió Industrial Europea 2019, com ho van ser en les seves edicions precedents Euskadi i Baden 
Wittenberg. Una delegació de més de 400 empresaris i executius andalusos es donarà cita 
aquesta setmana a Barcelona. 
 
Després del Mobile World Congres, Advanced Factories torna a posar a Barcelona en l'epicentre 
de la transformació digital, convertint-la en capital europea de la innovació industrial. Es preveu 
que l'esdeveniment deixarà un impacte econòmic de més de 32 milions d'euros, amb molts 
hotels que ja han penjat el cartell de complet a la ciutat. 
 


