Automòbil
Pg. del Terraplè entre el c. del Molí i el
de Rubió i Ors.

També podreu conèixer diversos casos d’ús de les xarxes que revolucionaran el futur de les comunicacions.

Comercial
Al pg. del Terraplè, entre el c. del Molí i
el de Rubió i Ors, hi haurà estands de
productes i serveis.

Més informació a:
www.espaiempresa.cat

Encants
Pg. del Terraplè, entre el c. de Rubió i
Ors i el de Miquel Tort.
Espai Empresa
Al pg. del Terraplè, a prop del c. del
Molí, hi trobareu l’espai de difusió de
la connectivitat intel·ligent i el 5G, i els
usos i aplicacions d’aquesta tecnologia de la Indústria 4.0 a l’empresa.

Espai Economia Social i Cooperativa
Espai virtual on podreu conèixer
cooperatives que han aconseguit
adaptar-se, mantenir-se i fins i tot
enfortir-se davant de la Covid-19. A
més, podreu consultar les activitats
i els serveis que l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix als emprenedors i
empresaris per crear, consolidar i fer
créixer les cooperatives.
Més informació a:
www.espaiempresa.cat

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
FEBRER

Divendres 4

Dimarts 1

9.30 h
Conferència empresarial i casos d’èxit
de cooperatives: “Noves formes de
comunicació i màrqueting per arribar als
joves”, a càrrec d’Àlex Gutiérrez, cap de
la secció Mèdia del diari Ara, president
de la Fundació Escac i professor a la
UPF; Albert Bauló, soci de la cooperativa
Megafon, Serveis de comunicació
ètics i solidaris, SCCL; Pere Nadal, soci
de la cooperativa Bruna Productora
Audiovisual, SCCL, i Marta Molas, sòcia
de la cooperativa La Clara Comunicació,
SCCL.
Sala d’actes de la Federació Obrera (c. de
Jacint Verdaguer, 48)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i inscripció a
www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

9.30 h
Taula rodona i casos d’ús: “Xarxes 5G:
empreses més flexibles, autònomes
i eficients en la nova era de les
comunicacions”, a càrrec d’Eduard
Martín, director de Connectivitat
Intel·ligent de Mobile World Capital
Barcelona; Rosa Paradell, directora de
desenvolupament de negocis d’innovació
de l’I2Cat, i Víctor Vera, director territorial
d’Empreses Catalunya a Orange España.
Coneixerem quin és el paper del 5G com
a motor de la indústria i la societat, i les
oportunitats que ens ofereix aquesta
tecnologia per impulsar nous projectes
amb connectivitat intel·ligent.
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i inscripcions
a www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

Dijous 3
9.30 h
16a Trobada Simultània d’Empreses
(BNE)
“Connecta Molins”: ponència i networking
amb empreses i professionals per
engegar nous projectes. Cada participant
farà 6 reunions amb agenda segons la
metodologia gettingcontacts i 3 reunions
lliures.
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i
preinscripció a www.espaiempresa.cat o
al 93 680 02 97

Col.laboradors
· Acció - Generalitat de Catalunya
· Adtel
· Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
· Barna Import Médica
· Bruna Productora Audiovisual, SCCL
· Cambra de Comerç de Barcelona Delegació Baix Llobregat
· Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya
· I2Cat
· Jove Cambra Internacional de Barcelona
· La Clara Comunicació, SCCL
· Manufactura Moderna de Metalls
· Megafon, Serveis de comunicació ètics i
solidaris, SCCL
· Menshen Iber
· Mobile World Capital
· Motum
· Newtonlab Space
· Orange
· Viuda de Lauro Clariana

Ens empresarial

Les xarxes de connectivitat 5G
L’adopció de les noves xarxes de connectivitat 5G permeten un gran nombre de connexions
simultànies a més velocitat, menys latència i menys consum energètic que les fan més
segures i capaces de donar resposta a més sectors, no solament de l’àmbit de la indústria
4.0, sinó també sanitari, de mobilitat intel·ligent connectada i autònoma, de logística, per a
l’agricultura i els entorns rurals, i en les ciutats intel·ligents, entre d’altres.
En general, el 5G genera valor gràcies a 3 factors: 1) ampla de banda mòbil (quantitat
d’informació que reps per segon) millorada, que proporciona altes velocitats de dades
(superiors a 10Gb/s) per millorar serveis com l’streaming de vídeo i les aplicacions de Realitat
Virtual; 2) comunicació ultrafiable amb molt baixa latència (temps de resposta entre el
moment en què dones una ordre i quan la màquina l’executa) que augmenta la velocitat i
la qualitat del servei, com, per exemple, en el control de robots, drons, en la cirurgia remota
o en els cotxes autònoms, i 3) comunicació massiva màquina a màquina que permet la
generació, transició i processament automàtic de dades en diverses màquines sense
que hagin d’intervenir les persones, aspecte interessant, per exemple, en el seguiment de
mercaderies en una cadena de subministrament.
En la industria 4.0, la connectivitat és un element clau, però actualment les fàbriques tenen
algunes limitacions, com els problemes d’interferències en les xarxes wifi, especialment
en entorns d’alta densitat. Les connexions fixes tenen un cost d’instal·lació molt elevat
i són difícils d’escalar en entorns manufacturers. Per aquest motiu, les xarxes 5G són
una alternativa potencial que permetria la comunicació bàsica en moltes de les seves
aplicacions, com, per exemple, el control sense fils de màquines i robots.
Les xarxes 5G permetrien millorar l’eficiència de les línies de producció mitjançant la
monitorització a temps real del comportament de les màquines, les variacions de qualitat
dels bens produïts, les interaccions dels operaris i altres factors canviants de l’entorn. Un
exemple seria l’anàlisi a temps real de les dades de les càmeres amb sensors per tal de
rebutjar productes amb defectes visuals durant la producció.
La tecnologia 5G té una alta capacitat de contribució a la productivitat econòmica i a
la vertebració territorial, i suposarà una revolució en les comunicacions d’empreses i
particulars i una oportunitat d’innovar per a les PIMES.
Innovation Business Development Public Sector; Ind. 4.0
Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a
Catalunya & AMETIC Comisión Ind. 4.0
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Amb la col·laboració

Aquesta acció està subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
l’FSE en el marc dels Programes de suport
al desenvolupament local

