Amb la col·laboració de:

Àgora 22@Network bcn:
“5GBarcelona: impulsant els nous serveis de la Internet del futur”

CARLOS GRAU, CEO DE MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA:
“El 5G és una disrupció que obre noves oportunitats per a Barcelona i pel districte 22@”
L'Associació 22@Network bcn, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, ha
organitzat a l'Hotel Novotel Barcelona City el divuitè dinar-col·loqui del cicle de conferències
Àgora 22@Network bcn, que té com a objectiu apropar les últimes innovacions tecnològiques
al lideratge social i empresarial de la ciutat.
Aquest 18è Àgora 22@Network bcn, sota el títol “5GBarcelona: impulsant els nous serveis de
la Internet del futur”, ha comptat amb la participació com a ponent de Carlos Grau, CEO
de Mobile World Capital Barcelona. Durant la seva intervenció ha assegurat que “el 5G és una
disrupció que obre noves oportunitats per a Barcelona i pel districte 22@”. Ha explicat que
“els mòbils s’han convertit en el primer producte tecnològic universal i que el consum de
dades mòbils seguirà creixent exponencialment”.
Carlos Grau ha explicat que “la introducció del 5G suposarà assolir fins a 113.100 milions
d’euros d’impacte anual dins la Unió Europea el 2025 i generarà 2,39M de llocs de treball”. Ha
afegit que “Barcelona, capital mundial del mòbil i cinquena ciutat a nivell europeu pel que fa la
innovació per volum d’startups i d’inversió, ofereix un ecosistema idoni per a la introducció del
5G per la seva capacitat d’atracció de grans corporacions per instal·lar unitats d’innovació a la
ciutat”. “Barcelona ja compta amb 5 nodes d’infraestructura 5G i se n’afegiran d’altres fins a
arribar a cobrir el 20% del territori el 2020” ha afegit. Finalment ha assegurat que “el 5G
combinat amb la intel·ligència artificial trencarà barreres, especialment per a
videoconferències de negocis a nivell internacional, mitjançant hologrames i traducció
automàtica en diferents idiomes”.
5GBarcelona neix el passat 9 de gener i està impulsat per la Fundació Mobile World Capital
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació i2CAT, el
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Atos i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), amb la col·laboració del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital,
Red.es i GSMA.
Durant la benvinguda i presentació de l’acte, Xavier Monzó, president de 22@Network bcn, ha
destacat que “cal atraure la inversió que està alineada amb el model de ciutat compacta”. Ha
anunciat que “l’Associació 22@Network bcn ha assolit un rècord d’associats fins a 130
associats i s’ha creat un ecosistema, compartint reptes i projectes a través de les diferents
comissions de treball”. Ha afegit que “22@ és un laboratori on les empreses estan vivint la
nova economia i és també un punt de concentració, atracció i generació de talent”. Pel que fa
al 5G, ha assegurat que la seva adopció és un avantatge competitiu.
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Finalment, ha anunciat que la Comissió d’Emprenedoria ha iniciat la celebració del
22@Afterwork, que tindrà la seva primera sessió el proper dijous a les 19h. a Bcombinator”.
En finalitzar, ha tingut lloc el col·loqui del ponent amb els assistents, moderat per Sergi
Vicente, director de Betevé.
Àgora 22@Network bcn vol perdurar com una cita exclusiva per a la divulgació de les
tendències globals que condueixen el procés de canvi tecnològic, social i empresarial,
mitjançant el debat per l'acció davant les oportunitats de creixement econòmic, especialment
vinculades a les noves tecnologies. En anteriors col·loquis s'ha tractat sobre altres temes
d'actualitat en el sector tecnològic com són les smart cities, el big data, els drones, la
impressió 3D, les tendències post Mobile World Congress, la indústria 4.0the Cloud, la
Transformació Digital, la logística del futur, la robòtica, la mobilitat, el Machine Learning i la
Internet de les Coses.
Enllaç a fotografies de l’acte.
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