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President, socis i amics del Propeller Club, gràcies per l'oportunitat d'explicar què és 
l'Associació Area8, els seus objectius, el seu àmbit territorial i la proposta de 
transformació que planteja. 
Els parlaré de l'ecosistema empresarial, de les seves potencialitats, tant les conegudes 
–Barcelona és sens dubte l'enclavament logístic estratègic i potencial eix global del 
mercat del sud d'Europa i del Mediterrani– com de les no tan conegudes –Barcelona-La 
Marina és l'origen de la connectivitat a Catalunya, el lloc on la proximitat a les 
infraestructures tecnològiques bàsiques del futur representa un 
enclavament IT estratègic–. En aquest territori entre el Port de Barcelona i l'Aeroport, 
amb la ZAL, el polígon de la Zona Franca i les zones industrials del Prat, L'Hospitalet i 
Barcelona Sants, sorgeix Associació Area8, amb l'objectiu d'impulsar una IT singular (I 
d'infraestructures i T de Talent). 
El seu origen està en l'Associació Empresarial Pedrosa (AEPe), una petita entitat de teixit 
empresarial d'àmbit metropolità i situada, com la major part dels seus socis, en el 
Districte Econòmic de L'Hospitalet de Llobregat. D'aquesta iniciativa neix el 
projecte Are@8, que culmina el 16 de febrer de 2017 amb la vista del President de la 
Generalitat a l'edifici de Sertram per a la primera prova mundial d'infraestructura 
bàsica 5G (un lot de 1GB en zero segons). Aquella prova documentada, que va requerir 
un ús de programari i de maquinari innovat en aquells dies, va servir per a visualitzar 
l'entorn, els reptes i un projecte des del teixit empresarial per a crear un valor compartit 
en un ecosistema singular. 
Area8 té tres eixos vertebrals: connectivitat, energia i sostenibilitat, i tres àrees 
d'innovació: tecnològica, socioeconòmica i de formació 4.0. 
La connectivitat que genera la superfície amb major concentració de datacenters de 
tota Espanya i Europa, que és també la infraestructura bàsica per a Indústria 4.0. 
L'energia des del punt de vista del canvi de paradigma, de la transició ecològica cap a 
una nova forma d'ús, de generació i de desenvolupament sostenible. També de garantia 
de creixement i d'electrificació de la mobilitat de persones i mercaderies. I la 
sostenibilitat des de la visió d'un món ple, on tot o gairebé tot està fet i només per a qui 
és eficient i sostenible, avui se'n diu gestió mediambiental o Economia Circular. 
Sobre la base d'aquests tres eixos, existeix la necessitat d'adaptació a les noves realitats 
d'Indústria 4.0 mitjançant nous cicles d'innovació. La innovació tecnològica ens permet 
implementar les dades com a fortalesa 4.0 i la connectivitat com a infraestructura (5G), 
des d'una acumulació tecnològicament eficient (nous equips, nous materials, nous 
sistemes com la impressió additiva, la robòtica, el cloud computer...). La innovació 
socioeconòmica és el repte dels recursos escassos, la RSC, la mobilitat, l'impacte 
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mediambiental de l'activitat empresarial, la corresponsabilitat social, en definitiva, que 
impliquen una transformació social en tots els àmbits empresarials. El cicle innovador 
de la formació 4.0, el repte de la gestió del temps, les noves i desconegudes professions, 
la continuïtat de les persones en l'ocupació generen un entorn de formació continuada 
(no només per als treballadors, sinó també per als empresaris i directius, sense els quals 
no serà possible assumir els canvis que Indústria 4.0 ens proposarà, dels quals no sabem 
ni la seva intensitat ni tan sols el seu abast). Una proposta de talent, l'existent, fixant-ho 
i desenvolupant propostes capaces d'atreure talent que alimenti les nostres empreses i 
el desenvolupament empresarial de l'ecosistema. 
Sabem segur que entrem en una nova era (no es tracta d'un cicle nou) que no serà millor 
ni pitjor, sinó diferent, i per a això el teixit empresarial d'Area8, de les grans empreses, 
així com el de les petites i mitjanes, necessita estar preparat per a afrontar el que 
anomenem la transformació empresarial, digital, social, energètica i de mobilitat 
sostenible. 
Area8 vol ser aquest valor compartit que ens faci forts, millors, competitius, eficients i 
sostenibles, en un ecosistema singular. Estem davant una nova era, una oportunitat, les 
empreses volem seguir aquí, adaptant-nos, acompanyades, impulsant els canvis en una 
nova era de les persones amb propostes, amb projectes i amb iniciatives de suma 
positiva. 
Davant els desafiaments que només poden ser afrontats col·lectivament, és fonamental 
poder comptar amb un lideratge solvent que vagi per davant afrontant una governança 
global, una capacitat de supervivència només possible mitjançant la unió pel bé comú, 
enfortint les nostres interconnexions, aportant projectes útils i òrgans de govern 
compromesos en les comunitats, en les associacions i especialment a les ciutats i sense 
la implicació de les empreses és impossible. 
En definitiva, els parlem d'un ecosistema singular: logística, transport, RSC, gestió del 
talent, re-industrialització, innovació social, tecnològica i mediambiental, mobilitat 
sostenible, mineria urbana, etc. Un ecosistema singular on estem i al qual la nostra 
associació Area8 els convida a participar, col·laborar i associar-se per a enfortir-lo, per 
una logística integral, per la interconnexió d'alta velocitat i alta capacitat, sostenible i 
eficient, per una zona de prova 5G, per l'electrificació de l'entorn, per un parc d'energies 
renovables que doni suport a una mobilitat sostenible, per la transformació empresarial, 
digital, ecològica, social i de la mobilitat empresarial en el territori Area8. 
Gràcies. 
 


