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REPTES PER A LA INDÚSTRIA DIGITAL DE LA MOBILITAT 
ASSOCIATS A LA MOBILE WORLD CAPITAL 

 
Una reflexió conjunta de CTECNO i Barcelona Digital Centre Tecnològic - Febrer 2013 

Barcelona, Mobile World Capital, reptes per a l’aprofitament de 

l’oportunitat 

L’elecció de Barcelona com la capital mundial del mòbil des del 2013 i fins el 2018, 

representa una oportunitat i a la vegada un repte per tal que Barcelona i Catalunya 

esdevinguin un referent internacional de les tecnologies de la mobilitat, pel creixement del 

sector local i per liderar l’ús de les tecnologies digitals com a eina de competitivitat 

multisectorial, especialment en aquells sectors  que són usuaris intensius en tecnologia i els 

que tenen un major pes en el PIB català.  

 

Amb l’objectiu d’aprofitar amb la màxima eficiència les oportunitats que es derivaran 

d’aquesta Capitalitat és precís el màxim alineament dels agents de la Triple Helix: 

Administracions, Indústria i Coneixement (docència, recerca i tecnologia) i les necessitats 

dels ciutadans, permetent que la indústria de la mobilitat en el seu conjunt pugui 

desenvolupar-se d’una manera destacada i referencial, i així aportar riquesa a la societat 

que l’acull.  

 

Amb tot, caldrà superar diversos reptes per tal d’arribar a aquesta meta, alguns dels quals, 

referits a les infraestructures, a les empreses TIC i a la demanda, s’aborden a continuació .  

Reptes associats a les infraestructures  

La infraestructura és un element clau en el desplegament dels serveis de mobilitat, i a la 
vegada és un dels factors de cost més rellevants. Cal, per tant, abordar les consideracions 
que presentem a continuació: 
 

 Desplegar ordenadament infraestructures de telecomunicacions de banda 

ampla. Per donar servei als grans volums de dades requerits per les aplicacions 

mòbils avançades, per la internet dels objectes, per a les aplicacions que donaran 

resposta als pics de demanda localitzats associats a grans esdeveniments o 

circumstàncies singulars, es requereix el desplegament ordenat de noves 

infraestructures. Aquest desplegament ha de fer-se de forma coordinada amb el 

creixement de la demanda, donant resposta als requeriments de transmissió dels 

nous serveis i, a la vegada, aprofitant les noves infraestructures i evitant inversions 

prescindibles.   

 

 Desplegar les infraestructures necessàries en termes de capacitat de gestió de 

dades que permetin implementar i escalar la utilització del mòbil en el context de les 

smartcities i, al mateix temps, que permetin el desplegament de nous serveis basats 

en l’aprofitament de la informació i coneixement extret a partir de les dades 

obtingudes de l’ecosistema smart. En aquest cas l’administració pública ha de 
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prendre el lideratge, doncs aquestes iniciatives estan molt lligades a la implantació 

de la ciutat intel·ligent com a part d’una estratègia que es circumscriu a l’esfera 

municipal i regional. Amb tot, aquest tipus de desplegament és un exemple il·lustratiu 

de potencials acords público-privats. 

 

 Incentivar l’ús de les infraestructures existents. Adreçat tant al sector privat, 

operadors, com a l’administració, la superació d’aquest repte implica una bona 

col·laboració público-privada i convenis de compartició més flexibles per tal 

d’aconseguir un millor aprofitament de les infraestructures de comunicació 

desplegades a la ciutat de Barcelona. Per tal de potenciar aquest ús és recomanable 

que l’administració faci un inventari de les infraestructures disponibles1, tant dels 

serveis de telecomunicacions com les que s’utilitzen amb finalitats experimentals o 

de demostració via pilots. Al mateix temps, cal incentivar-ne l'ús per tal de 

rendibilitzar les inversions ja realitzades (per exemple la xarxa WIFI ciutadana) o per 

realitzar, tot i augmentant els proveïdors i l'oferta de serveis. En aquest darrer 

aspecte l’administració pública ha de jugar un paper impulsor en la definició 

d’aquests nous serveis i en veure com es poden oferir a través del mòbil cap al 

ciutadà. 

 

 Millorar la percepció dels ciutadans sobre les infraestructures que faciliten l'accés 

a serveis mòbils per tal de reduir la desconfiança en aspectes relacionats amb un 

possible impacte en la salut. Una percepció negativa pot limitar la velocitat de 

desplegament però, sobretot, pot generar situacions incòmodes amb alguns sectors 

ciutadans. Les administracions han de jugar un paper actiu en la millora d’aquesta 

percepció, assegurant la qualitat de les xarxes desplegades i, a la vegada, aportant 

tota la informació necessària al ciutadà. 

 

Reptes per a les empreses TIC 

Les empreses TIC que operen a Catalunya han de poder beneficiar-se de la tracció que la 
Capitalitat mundial del mòbil ha de conferir a la ciutat de Barcelona.   
 
En aquest sentit, és rellevant assenyalar el paper motor que poden fer les multinacionals TIC 
que operen a Catalunya. Aquestes han de poder enllaçar amb els respectius òrgans de 
decisió corporatius centrals en el sentit de posicionar Barcelona en el mapa tecnològic 
mundial, donar a conèixer les oportunitats que ofereix la Capitalitat i despertar l’interès per 
portar inversions i operacions relacionades amb les tecnologies mòbils a Barcelona.  
 
També la seva involucració amb projectes tractors emblemàtics que posin en valor les 
potencialitats de la Capitalitat del mòbil, com poden ser la posta en marxa de pilots de 
referència per al desplegament de la Internet del Futur, o la Internet dels Objectes.   
Això requereix una compartició de visions i una compatibilització d’objectius, de negoci per 
part del sector privat, i d’oferta de serveis a la ciutadania per part de les AAPP, per tal que 
les iniciatives público-privades puguin cristal·litzar. 

                                                        
1 De manera semblant al que està impulsant la comissió Europea per al desplegament de la Internet del Futur a través del 

projecte INFINITY, http://www.fi-infinity.eu 

http://www.fi-infinity.eu/
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Destaquem, també,alguns reptes rellevants especialment per a les pimes locals: 

 
 Internacionalització: Tot i que algunes empreses adopten un enfocament i 

estratègia globals, la internacionalització continua essent un clar repte pel conjunt de 

les empreses TIC, especialment per les pimes. Caldrà fomentar una cultura 

empresarial més col·laborativa, per tal de cercar complementarietats i buscar acords 

comercials per millorar l’accés als mercats internacionals. En aquest sentit, la 

Capitalitat del mòbil, juntament amb la continuïtat durant els propers anys del 

Congrés Mundial del Mòbil, representen una oportunitat excepcional per atacar 

aquest repte. Les empreses, i especialment les de producte,  han de tenir un paper 

proactiu i una aposta decidida per a la internacionalització, aprofitant el suport 

existent, sòlid i madur, que ofereixen les administracions i les associacions 

empresarials.  

 

 Disseny de nous productes innovadors, conjuntament amb els usuaris i 

seguint el model d’innovació oberta: les empreses TIC especialitzades en 

desenvolupaments de mobilitat han d’esforçar-se per aconseguir solucions que 

adrecin els problemes i necessitats detectats al mercat. Les empreses 

especialitzades han de vetllar per cercar col·laboracions amb tercers per tal de poder 

integrar les seves solucions tecnològiques parcials en paquets més amplis que 

responguin a les necessitats dels usuaris finals. En aquest sentit, és necessari que 

les empreses TIC catalanes acordin col·laboracions amb el competent i competitiu 

ecosistema català  per a la recerca i transferència tecnològica per tal d’utilitzar i 

valoritzar l’abundant capital de coneixement disponible.  

 

 Nínxols d’especialització: cal que les empreses TIC catalanes, i en especial les 

pimes, esdevinguin experts en els diversos àmbits (disseny de programari, 

experiència d’usuari, continguts digitals, gamificació, etc.) relacionats amb les 

tecnologies mòbils, per tal de desenvolupar aplicacions d’innovació per a l’usuari final 

i en termes de models de negoci. Cal afegir el fet de la creixent saturació de les 

diverses botigues d’aplicacions, la qual cosa obliga encara més a una major 

diferenciació i aportació real de valor a l’usuari. Això fomentarà la innovació en els 

diversos sectors verticals (turisme, salut, comerç, etc.) amb noves aplicacions i 

serveis basats en la mobilitat. Al mateix temps, aquesta especialització pot facilitar la 

col·laboració entre empreses complementàries entre sí per tal de construir les 

solucions més completes abans esmentades.  

  

 First mobile. Un aspecte important a considerar és el concepte de first mobile, és a 

dir pensar i dissenyar solucions que es puguin implementar en el món de la mobilitat. 

Els primers en assimilar aquesta nova manera d'entendre els productes TIC han de 

ser les pròpies empreses TIC. De la mateixa manera, el sector haurà de fer 

d'evangelitzador dels seus clients (de fora del sector però usuaris de la tecnologia) 

per tal de traslladar la necessitat de posar el mòbil com una eina central per arribar a 

l’usuari final.  
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 Creació i creixement de noves empreses intensives en coneixement, a l’àmbit 

de la mobilitat:  en un escenari únic, les noves tecnologies relacionades amb la 

mobilitat són una font de noves iniciatives empresarials, que han de néixer i créixer a 

Barcelona, impulsades per emprenedors i empreses locals o estrangeres que 

s’implanten a Catalunya . Administracions i agents que hi donen suport, empreses 

que generen els spin-off  o aporten el seu venture capital, inversors que accedeixen 

a noves iniciatives amb un alt potencial de creixement i la resta d’agents involucrats, 

amb el suport de  Fundació MWC, han de coordinar els seus instruments. Un impuls 

a noves iniciatives empresarials que es donaran en unes circumstàncies úniques en 

relació al creixement del mercat en termes globals,  a la qualitat de l’entorn català 

com a bressol per a aquestes empreses globals.  

 

 Facilitar la participació de l’usuari final per validar els productes: les empreses, 

han de poder incloure l’usuari final en el cicle de validació dels nous productes i 

serveis. En aquest sentit, la implementació de pilots en el marc de les iniciatives de la 

ciutat intel·ligent, ofereix una excel·lent oportunitat de col·laboració entre el sector 

públic i el privat. L’alineament dels agents, la clara, sòlida i pragmàtica estratègia de 

l’ Ajuntament de Barcelona en aquest sentit, i la maduresa resultat de les 

experiències dels Living Labs, del districte tecnològic 22@, entre d’altres, i, sobretot, 

de la decisió clara i determinada han de ser claus per a que Barcelona i Catalunya 

siguin el millor lloc del món, també, per a la validació de productes amb l’usuari final.  

Reptes associats a la demanda  

S’identifiquen també alguns reptes des de la perspectiva de l’usuari final que poden 
condicionar l’èxit de les solucions de mobilitat que es posen a la seva disposició. En 
destaquem els següents: 
 

 Proveir seguretat integral. L’usuari ha de percebre que els serveis que rep i utilitza 

des d’una plataforma mòbil són segurs i garanteixen la privadesa i anonimitat de les 

dades en funció del tipus de transaccions. Aquest factor és especialment crític i 

normatiu en aplicacions mHealth i les que impliquen transaccions monetàries. Tant 

els centres de competència de la MWC, com les empreses proveïdores i usuàries de 

les noves solucions, hauran d’assegurar o, fins i tot, crear, els estàndards i 

normatives que garanteixin la seguretat integral de la informació.  

 

 Fomentar el desenvolupament tecnològic de l’usuari i, en general, de tota la 

societat. Indiscutiblement, la universalització dels smartphones és un factor 

determinant en la reducció de “l’escletxa digital” i un facilitador de l’accessibilitat. 

Tanmateix, tot i que la societat catalana es demostra receptiva a la tecnologia, el 

grau de penetració de les tecnologies digitals es troba per sota de la mitjana de les 

regions europees capdavanteres, com demostren alguns estudis elaborats al 

respecte 2 . Per tant, d’una banda l’Administració haurà de seguir desplegant 

programes de suport a la disseminació de les tecnologies digitals i, de l’altra, les 

                                                        
2 Catalunya en el context de les euroregions capdavanteres en TIC (CEPREDE / KPMG). 2012. 



 

 

 5 

empreses proveïdores de serveis mòbils hauran d’oferir noves solucions innovadores 

i de qualitat, per tal d’estimular la demada.  

 

 L’usuari en el centre del procés. El món de la mobilitat permet ubicar l’usuari en el 

centre dels processos implicats, ja sigui com a receptor de la informació, com a 

emissor de la mateixa. Això fa que l’experiència d’usuari sigui clau per a l’èxit de les 

solucions mòbils desplegades i s'hagi de tenir en compte en tot el procés de disseny. 

 

 Les empreses davant la “privatització” de la tecnologia. Els hàbits privats fan 

que els usuaris utilitzin els seus terminals personals (smartphones, tablets) al seu lloc 

de treball, i això obliga a les empreses a adaptar-se. Els usuaris seleccionen les 

aplicacions personals, els serveis i els continguts, i sovint els prioritzen en front dels 

que proporcionen les seves empreses. Aquest procés comporta una major capacitat 

de resposta, flexibilitat i un ràpid accès a la informació contrastada, esdevenint 

avantatges per a les empreses.  Però també comporten amenaces com la seguretat i 

un notable dèficit d'aplicacions professionals. Molt sovint les aplicacions corporatives 

actuals no són adaptables als dispositius mòbils. 

  

 Fomentar l'accés a la banda ampla mòbil i la integració tarifaria multi-

dispositiu. Vivim en una societat hiper-connectada i la tendència és que cada 

vegada tindrem més dispositius mòbils amb connexió a Internet. Per poder 

desenvolupar solucions i estendre el seu ús és necessari disposar de connexió de 

banda ampla i d’una proposta tarifària adequada per parts dels operadors de 

telecomunicacions mòbils. L'objectiu és promoure la connectivitat amb una única 

tarifa integrada des de qualsevol dispositiu, evitant les limitacions de consum. 

 

 Resoldre el dèficit de professionals especialitzats en Mobile. La irrupció de la 

tecnologia mobile i el vertiginós trasllat del tràfic d’Internet als dispositius mòbils 

comporten la necessitat de traslladar el model de negoci d’un nombre molt important 

d’empreses a l’Internet Mòbil. I per aquesta tasca és fonamental disposar de 

professionals amb els coneixements i experiències idònies. Actualment és clar el 

dèficit d’aquests tipus de professionals, capacitats per a liderar el disseny de 

solucions de mobilitat, la definició de l’estratègia de mobilitat d’un negoci, la seva 

programació i desenvolupament i el seu manteniment i evolució. És estratègic aliniar 

els centres de formació reglats i no reglats per a donar resposta a aquesta necessitat 

de professionals d’aquest  


