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01. Presentació
¿Qué és l’Are@8?



o Ubicat entre la Gran Via i el cinturó del litoral de
Barcelona

o Al costat del Port de Barcelona i de la Zona
Franca, en línia amb l’Aeroport

o Zona de molt alta connectivitat. Punt neuràlgic
de comunicacions a Catalunya

o Concentració d’empreses d’infraestructures
crítiques

o Concentració d’empreses de Cloud Computing,
Big Data i serveis de telecomunicacions avançats

Ecosistema econòmic-industrial

Impulsat per l’Associació Empresarial Pedrosa
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L’Associació Empresarial Pedrosa ha creat una Comissió per 
treballar en el desenvolupament de l’are@8

Connectivitat Energia Sostenibilitat

Tres eixos vertebrals 01
Presentació



Tecnològica Social-Econòmic Formació 4.0

Tres àrees d’innovació 01
Presentació

Àre@8 centra la seva activitat en tres pilars.



02. Objectius i abast
Transformem L’H?



Transformació tecnològica

Reindustrialització

Persones

Empreses / 
Institucions

Formació 4.0
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Reindustrialització

Creació de riquesa i Llocs de treball 4.0

Compromís amb la responsabilitat social

Ocupació sostenible de proximitat
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Impulsar iniciatives socials

Oportunitats per a 
Dones en el món de 

la  tecnologia

Pensant en les persones... 

Formació per a joves 
en nous llocs de 

treball 4.0

Reenfocar el model 
de negoci 

d’empresaris de l’H
cap a 4.0

Noves 
competències dels  
treballadors en risc 

d’exclusió
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03. Estratègia
Com ho volem fer?



Potenciar la 
connectivitat per 

garantir una 
concentració única

Sinèrgies en l’ús més 
sostenible de l’energia i 

eficiència: DHC i en l’ús de 
vehicle elèctric 

Accions Estratègiques 03
Estratègia

Eix Social 
(Desenvolupament econòmic basat en una realitat portada a la empresa) 

Business & Living Hub
de L’Hospitalet

B2LH



04. Projecte
Iniciatives, inversions i calendari



Impulsar iniciatives socials

Algunes iniciatives de formació a l’Are@8...
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� Potenciar formació per a dones i joves en llocs de treball
4.0.

� Certificacions per operació i Masters en Ciberseguretat
� Operació d’impressores 3D, modelatge, software

d’impressió en diferents tecnologies (metall, alimentació,
polímers)

� Operació en àrees de mobilitat elèctrica, monitorització
vehicles autònoms

� Plans de reciclatge de professorat i immersió tecnològica
� Plans de tutories i apropament a les escoles des de

Primària fins a Batxillerat



Impulsar iniciatives tecnològiques

Alguns serveis de valor afegit per a empreses ...

� Centre de producció 3D/ Fabricació Additiva al servei
de l’empresa:
� Fabricació en metall, polímers, altres materials.
� Impressió de menjar en 3D, tallers

� Servei 24x7 de Ciberseguretat
� Serveis de connectivitat compartida
� Centre BigData de tractament en temps real de dades

i anàlisi predictiu
� Servei de Gestió de Talent i recerca de perfils

digitals/4.0
� Plataforma d’ocupació i networking de proximitat
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Programa d’iniciatives 04
Projecte

Energia i Eficiència
SmartPolígon

Infraestructures Business & Living Hub L’H

Eix socialMobilitat elèctrica

Transformació digital
Connectivitat i Telecom
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El tamany del cercle indica la inversió a realitzar per el total d’iniciatives que representa.



Iniciatives Globals 2017 2018 2019 2020
Connectivitat i Telcom / 
Infraestructures / 
Transformació Digital / 
SmartPolígon

Encarregar informe, 
desenvolupar Pla 
Estratègic i campanya 
internacional

Campanya internacional i 
participació en 
esdeveniments

Inversió en la innovació 
constant d’infraestructures

Inversions privades a 
l’are@8

Atracció d’empreses amb 
requeriments d’alta 
connectivitat 

Atracció d’empreses Inversions privades a
l’are@8

Inversions privades a 
l’are@8

Inversions privades a 
l’are@8

Energia i Eficiència / 
Mobilitat elèctrica

Acord amb un promotor Instal·lació intercanviadors 
de bateries
Atracció inversors privats

Inversions empresarials Posada en marxa de noves 
empreses aprofitant 
l’energia portada del port

Business & Living Hub L’H 
(B2LH)

Acord amb un expert
gestor i amb un promotor 
immobiliari

Projecte tècnic i 
arquitectònic, aprovació 
municipal i compra 
terrenys

Inversió en l’immoble Acabament i posada en 
marxa

Eix social Acord amb les institucions Codisseny conceptual
Gestions de transferència 
social

Calendari 04
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Iniciatives Globals Agents

Connectivitat i Telcom / Infraestructures / 
Transformació Digital / SmartPolígon

Experts, promotors, Ministeri de Telecomunicacions

Atracció d’empreses amb requeriments d’alta 
connectivitat 

Inversors d’operadores, empreses de serveis, centres de dades, altres

Energia i Eficiència / Mobilitat elèctrica Inversors logístics privats

Business & Living Hub L’H (B2LH) Promotor privat, La Salle, ESADE (o IESE o EADA), UIB (Universitat Illes 
Balears), fabricants tecnologia, empreses de serveis

Eix social • Ajuntaments
• Conselleries d’Educació, Benestar, Treball i Empresa
• Sindicats, Patronals, Col·legis professionals, Cambres
• Teixit associatiu
• Centres educatius…

Agents 04
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Iniciatives Globals Inversió
2017-2020

Connectivitat i Telcom / Infraestructures / Transformació 
Digital / SmartPolígon

35 M€

Atracció d’empreses amb requeriments d’alta connectivitat 125 M€

Energia i Eficiència / Mobilitat elèctrica 100 M€

Business & Living Hub L’H (B2LH) 30 M€

Eix social 10 M€

TOTAL 300 M€

50% privat
25% public
25% retorn econòmic

Pla d’inversions

Origen de les 
inversions
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05. El nostre valor  
diferencial



¿Perqué L’Are@8? 05
El nostre valor 

diferencial

�Les empreses i els empresaris del Districte Econòmic volem ser
competitius a l’horitzó 2020.

�La Comissió Are@8 està compromesa amb la modernització de L’H,
el creixement econòmic i la millora social.

�Un equip de professionals referents, altament qualificats,
apassionats per les tecnologies, compromesos per empentar el
canvi.

�Basat en accions pràctiques, reals, operatives. Des de la formació a
les empreses.



06. Conclusions



La Mobilitat, benefici i estratègia
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Cap a un HUB tecnològic 
punter per Catalunya, 

Espanya i Europa

L’Àre@8 impulsa un nou
model de desenvolupament

econòmic i social



Persones, Compromís, Passió, Creativitat i Col·laboració
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