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Mobile World Capital Barcelona impulsa l'avenç digital de la
societat per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Juntament amb el sector públic i privat, MWCapital treballa per a posicionar
Barcelona, Catalunya i Espanya com a hub digital de referència en l’àmbit
global i maximitzar el llegat de la capitalitat fruit del MWC.

MWCapital
Mobile World Capital existeix per a inspirar i ajudar a construir una societat digital més inclusiva, equitativa i sostenible, a través d'un ús
humanista de la tecnologia.
La nostra raó de ser són les persones i treballem per a donar resposta a les seves motivacions, expectatives i necessitats. Amb suport
públic i privat, volem consolidar un llegat a través d'un impacte transcendent, durador i real en la societat.
Per a materialitzar la nostra visió, impulsem el progrés i l'impacte en diverses àrees d'acció: la connexió amb ecosistemes d'innovació
internacionals, el foment de la transferència del coneixement científic al mercat, promovent una indústria més competitiva a partir de la
col·laboració de ciència i empresa, la transformació de l'economia mitjançant la tecnologia, la promoció del talent i la formació digital dels
ciutadans, així com l'actuació activa per a abordar els reptes que presenta l'emergència digital.
Som facilitadors i fem que les coses passin gràcies a la generació del coneixement que ens permet anticipar els reptes digitals del
futur
Tots som part del canvi i, entre tots, dissenyem el present i el futur de la nostra societat.

Promovem l'ús humanista de la tecnologia per a:
Construir una
societat digital més
inclusiva

Promoure una
transició digital
sostenible

Transformar
l'economia i la
societat

Treballem per un món més
equitatiu, sostenible i
integrador i actuem per a
fer front a l'emergència
digital

Promovem la formació i el
talent dels ciutadans perquè
la transformació digital no
deixi a ningú enrere

Connectem agents clau per a
transformar l'economia i
acostem la tecnologia i la
innovació a la societat,
institucions i empreses

Promoure el territori i
la projecció a nivell
global

Generar aliances
innovadores amb un
model únic

Anticipar el futur
generant llegat i
coneixement

Impulsem el progrés social i
econòmic de tot el territori, a
través de la transferència del
coneixement, la tecnologia, la
formació i la divulgació, amb
vocació internacional.

Des de fa una dècada,
orquestrem acords amb un
model únic públic i privat de
gran envergadura per a
afrontar els desafiaments
globals de la disrupció digital.

Treballem per a construir el
futur d’internet i el progrés
tecnològic, posicionant a
Barcelona com a Hub de
referència del sud d’Europa

Impacte global
Programes

Innovació

Tecnologia

Talent

Connectem a la
comunitat emprenadora

Impulsem el canvi a través
de la tecnologia

Promovem la
competitivitat a través
del talent digital

Reflexionem sobre
l’impacte de la tecnologia
a la societat

The Collider
Un programa pioner en la
transferència tecnològica

5G programme
Validació i adopció de
tecnologia en un entorn real
de ciutat.

Barcelona Digital Talent
Una aliança per accelerar
el desenvolupament i
captació de talent digital a
Barcelona

Digital Future Society
Construïm una societat
digital més justa, inclusiva i
sostenible.

ON5G
Innovació, sinergies i
coneixement sobre
tecnologia 5G.

Societat

Mobile Week
Un espai obert de reflexió
entorn a l’impacte de la
tecnologia digital a la
societat.

Connectivitat
Intel·ligent
Connectivitat 5G

5G goes beyond the regular operator business;
it’s a business revolution.

Borje Ekholm, Ericson CEO

Tecnología 5G
Característiques bàsiques

Rendiment

•

Gran ample de banda

•

Hiperconnectivitat: 1 milió
de dispositius per qm2

•

Baixa latencia: temps real
(aprox 3 ms, similar FO)

Infraestructural

•

Introdueix la computació per a la

Ús de l’espectre

Tres bandes de freqüències

gestió de la pròpia xarxa.

•

•

●

Edificis 700-800 Mhz

i antenes

●

Mitja distància 3,5 – 3,8 Ghz

Combinació de grans antenes

●

Curta distància 26 – 29 Ghz

Xarxa amb “core” computacional

amb small cells (serveis
industrials i smart cities)

Tecnología 5G
Marc regulatori
Pla d’Acció
Europeu del 2016
Línies bàsiques a seguir pels
Estats de la Unió.

Plan Nacional
Español del 5G 2019

Licitació de les tres freqüències:
-

Any 2025 com la fita per a que totes
les àrees metropolitanes europees
tinguin cobertura 5G

Promovia les licitacions d’espectre

Estratègia 5G de la
Generalitat de
Catalunya del 2019:
Promoció 5G. Posicionar Catalunya

Edificis. Licitat al 2021

-

Mitja distància Licitat al 2019

-

Curta distància Pendent de reorganització

Infraestructura 5G. Col·laboració
públic-privada
Innovació 5G. Centres de R+D+T

Ecosistema 5G. Potenciar i dinamitzar
Talent 5G. Generar, retenir i atraure
talent

Desplegament 5G al món
La 5G s'està estenent a un ritme vertiginós per tot el món.
•

5G comercial en 58 països de 2021 (38 en 2020)

•

5G desplegat parcialment 12 països

•

5G Espanya (aprox.) 80% territori

•

5G Catalunya (aprox.) 83% del territori

•

Arribada a 1.000 milions d’usuaris
5G
4G
3G

3,5 anys
4 anys
12 anys

•

Corea del Sud és el país que va desplegar la primera xarxa 5G

•

Amèrica i Europa (on Espanya va ser un dels primers països a
desplegar la 5G comercial) estan a l'avantguarda de la implementació
de la 5G

Estat de l’Art
5G al mon

GSMA calcula que a finals de
2025 hi haurà 5.000 milions
d’usuaris Internet mòbil, amb
una penetració del 60% de la
població mundial.

L'informe de la GSMA preveu
que els operadors mòbils
europeus invertiran 120.000
M$ en xarxes entre el 2022 i el
2025, un 91% en 5G

*Informe The Mobile Economy 2022 MWC22

Desenvolupament de
pilots i nous serveis

5G a Espanya
Pla d’acció Europeu del 5G, impulsar la tecnologia a través del foment de proves pilot
*(dades ON5G)
✓

+ 305 iniciatives (casos d’ús, empreses, centres d’investigació, institucions)

✓

Es desenvolupen noves solucions sobre tecnologies finalistes com Intel·ligència artificial, realitat augmentada,
virtual i immersiva, blockchain, machine learning o robòtica.

✓

143 casos d’ús desenvolupats (25 5GBarcelona, 24 a Madrid, 24 a Vigo i 16 a València).

Futur implementació 5G:
✓ 1.500 M€ Fons Next Generation.
✓ (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per projectar Espanya com hub tecnologic)
✓ + 95 M€ per a recerca en 5G i 6G. Impulsar +115 projectes de recerca (El primer centre en recursos és CTTC i el tercer
la fundació I2Cat)

Laboratoris
5G Labs
The ThinX 5G Barcelona
Thinx 5GBarcelona és un laboratori que treballa com a accelerador de productes,
donant suport i facilitant la transferència de coneixement de LTEM i NBIoT que
formaran part del 5G i que actualment són les úniques tecnologies que admeten
els casos d'ús 5G LPWA.
El 2021, el ThinX va incorporar tecnologia 5G i està habilitat per suportar casos
d'ús basats en Blockchain.
El ThinX 5G Barcelona té la seva seu principal a Torre Telefónica i dues unitats
satèl·lits al Pier01 Barcelona i a la Cambra de Comerç de Lleida.
El ThinX 5G Barcelona ha rebut més de 80 visites i testers, i ha estat seu de més
de 40 workshops, sessions i tallers per a l'ecosistema 5G.

Pilots
5G vehicle connectat
Millora la seguretat a la ciutat
Aquest pilot va combinar els avantatges del 5G, com la baixa latència i la
computació a la vora, per a alertar al conductor en 3 casos d'ús diferents quan el
vehicle es troba en una curva cega a la dreta:
●
●
●

Detecció de vianants: el cotxe connectat rep una alerta d'un semàfor
intel·ligent quan un vianant està en un pas de vianants.
Detecció de bicicletes: a través d'un sistema de balises a la zona, el cotxe
connectat detecta les bicicletes connectades a un programa GPS.
Detecció d'obstacles: la infraestructura urbana connectada detecta un
cotxe bloquejant el camí i envia una notificació al cotxe connectat per a
advertir al conductor.

El projecte pilot també va proporcionar info entreteniment mitjançant la
descàrrega de continguts d'entreteniment d'alta qualitat

Pilots
5G Màquina autònoma
Serveis per a la Industria 4.0
Les tecnologies actuals, com la Wi-Fi, LTEM i NBIoT, són en gran mesura poc
fiables en entorns industrials a causa de les altes taxes d'atenuació i al risc de
talls de comunicació.
En aquest pilot es va utilitzar la tecnologia 5G:
•

Operar la maquinària a distància en temps real per a eliminar els
problemes de latència.

•

Intercanviar informació (com a paràmetres ambientals) entre robots
perquè puguin fer tasques de col·laboració de manera autònoma.

L'aplicació del 5G a la Indústria 4.0 pot reduir els riscos de seguretat a la
feina, els costos d'instal·lació i permetre temps d'execució més ràpids,
augmentant radicalment els actuals nivells de rendiment industrial.

Pilots
Cirurgia en remot 5G
Proporcionant teleasistencia en una cirurgia
El pilot va combinar la tecnologia 5G amb el programari de telestracció
quirúrgica en un dels quiròfans més avançats del món, on un grup de
cirurgians va poder veure, en temps real i sense cap retard perceptible, les
anotacions visuals i la informació d'un cirurgià especialista situat a Mobile
World Congress.
El 5G promourà la difusió del coneixement mèdic i canviarà radicalment la
velocitat i la qualitat de l'educació mèdica a tot el món.

Pilots
Robot Emocional 5G
Millorant la qualitat de vida dels avis
Aquest pilot combina 5G, intel·ligència artificial i robòtica per oferir serveis
d'assistència, suport i vigilància a través d'una plataforma connectada a un
robot emocional situat a l’habitatge de la persona gran.
Mitjançant el seguiment de l'activitat de les persones grans, interactuant amb
elles i actuant en temps real segons les seves necessitats, l’Emotional Robot
pot vetllar per la seva salut i seguretat, el desenvolupament de les activitats de
la vida diària i el seu equilibri emocional.

Pilots
5G Railway Labs
Laboratoris de ferrocarrils intel·ligents
Aquest pilot desplegarà una infraestructura 5G entre Plaça
Espanya (4YFN / Xside) i Europa Fira (MWC) que serà una
plataforma per provar solucions amb potencials deteccions i
interessos per les empreses ferroviàries.
Aquest Laboratori obert serà un dels espais interiors més
avançats del món ferroviari, totalment equipat amb el més
avançat en accés radio i tecnologies 5G CORE.

Pilots
5G Marítim
Millora seguretat en el trànsit portuari
Projecte pilot per a millorar la seguretat en els ports gràcies a l'ús de xarxes 5G per
a connectar grues, vehicles i persones fusionant diferents tecnologies de
comunicació i localització avançades. L'objectiu del projecte és minimitzar el risc
potencial de col·lisions entre la maquinària mòbil i elements fixos, vehicles i
persones en la terminal de contenidors.
Tota la informació que envien les grues, els camions i el personal a peu, s'envia de
manera segura a una aplicació allotjada en el Edge, que té la intel·ligència per a
poder coordinar aquesta conducció cooperativa entre els diferents actors, la qual
cosa es diu sistema intel·ligent de transport cooperatiu (C-ITS) i a més ofereix
un dashboard a APM Terminals de manera que puguin visualitzar en un mapa les
posicions de cadascun dels actors que participa en el projecte. Obtenir una
localització precisa és vital i per a això s'ha desenvolupat un sistema que permet
obtenir localitzacions precises a nivell de centímetre.

Innovacio
AllRead
AllRead solució de visió artificial
Startup del programa The Collider de Mobile World Capital Barcelona i el
Centre de Visió per Computador de Catalunya de la UAB, ofereix un
programari basat en deep learning per a la traçabilitat d'actius en
cadenes logístiques.
Seleccionada per projecte Ports 4.0 s'implantarà en ports i terminals
portuàries d'Espanya, com el Port de Barcelona, Hutchison Ports BEST,
la Terminal Marítima de Saragossa o l'Autoritat Portuària Badia
d'Algesires.
Programari basat en Intel·ligència Artificial i Deep Learning que usa
xarxes neuronals artificials. És capaç de detectar i llegir en temps real,
usant qualsevol de les cambres ja existents en el port, els textos, codis o
símbols dels vehicles i contenidors a partir de qualsevol imatge, fins i tot
en entorns complexos de pluja, moviment o, encara que estiguin danyats
o parcialment ocults.
Monitorar la cadena de subministrament sense els alts costos
d'adquisició, implementació manteniment, falta de precisió ni les altes
latències que tenen les solucions OCR tradicionals.

Gràcies

@MWCapital
@mwcapital

