
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

La Generalitat de Catalunya estarà present en el Mobile World Congress 2019 en dos espais:  

1. Estand Catalonia * 

2. Catalan Zone*  

*S’adjunten plànols 

 

ANTECEDENTS 

El Mobile World Congress és avui el Congrés més gran del món de la indústria de telefonia 
mòbil i un referent mundial pel que fa la repercussió en la marca Barcelona i Catalunya així com 
el posicionament internacional de Catalunya com a hub tecnològic de referència mundial.  

https://www.mwcbarcelona.com/ 

El MWC 2019 tindrà com a eix central la connectivitat intel·ligent i abordarà la 
hiperconnectivitat, el 5G, l’Internet de les coses (IoT), la intel·ligència artificial i el Big Data.  

Es preveu la presència de més de 2.000 companyies del sector TIC i superar els 108.000 visitants 
de l’any passat.  

El govern de Catalunya té per primera vegada un  Departament de Polítiques Digitals que té com 
a objectiu impulsar una agenda digital per convertit Catalunya en un país capdavanter i un 
referent tecnològic mundial.  

Com recull el Pla de Govern 2018-2022, les polítiques digitals han de contribuir a fer de 
Catalunya el primer país nadiu digital i intel·ligent. Per això, es volen incrementar les 
competències digitals així com la infraestructura TIC on les aplicacions mòbils han de jugar un 
paper essencial en la digitalització i la connectivitat del país.  

 

1 ESTAND CATALONIA 

 

 

 Posicionar Catalunya en l’entorn mundial del mòbil des de tres àmbits diferents: el que s’està 
impulsant des del Govern; les empreses catalanes del sector i solucions desenvolupades a 
Catalunya.  

 Visualitzar la política digital del Govern de Catalunya com una eina al servei del progrés 
econòmic, tecnològic i social del país.  

OBJECTIUS: 

 

https://www.mwcbarcelona.com/


 

 Posicionar Catalunya com a hub tecnològic de referència i país digital capdavanter.  

 

 

La Generalitat de Catalunya disposa d’un espai de 652 m2 (81.5m x8m)  

Situació: Estand CS20. Entre els Halls 4 i 5, en l’anomenat “Congress Square”. Punt neuràlgic i 
d’alta visibilitat en el congrés. 

 

 

L’estand de “Catalonia” ha de contribuir a bastir un relat sobre el nou país digital i connectat 
que estem construint. Un projecte de Catalunya Digital basat en 5 eixos:   

1) Una ciutadania digital, apoderada, capacitada i protegida 

2) Un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents 

3) Un govern i una administració del segle XXI: oberta, digital i eficient 

4) Un país cibersegur, que protegeix la ciutadania, les empreses i les institucions 

5) La Innovació digital com a motor d’una nova economia 

Els materials, els colors i l’environament de l’stand ha de transmetre digitalització com un motor 
de progres econòmic, social i territorial de país. La connectitat i la tecnología són avui claus pel 
futur de Catalunya.  

Es busca un disseny atractiu i modern – respectant la identitat visual corporativa de la 
Generalitat – que convidi al visitant a entrar i faciliti la circulació dins l’stand.  

A part del logotip de la Generalitat  hi han d’estar presents: 

- El logotip de l’ EEN + ACCIÓ (només a l’espai del Brokerage). 

- El logotip de les empreses participants als seus respectius espais. 

 

L’estand del Govern de Catalunya ha de ser un espai atractiu que ha d’incloure els següents 
espais: 

 Àrea expositiva  

Espai diàfan de 8’75x8 per explicar les polítiques digitals del Govern de la Generalitat. 
L’espai ha de disposar de: 

 Vídeowall de grans dimensions amb megafonia incorporada i 2 micròfons de 
peu amb els peus corresponents.  

 L’espai versàtil per permetre fer presentacions a mitjans de comunicació i 
està equipat també amb Rac de premsa. 

L’ESPAI: 

 

NECESSITATS DE L’ESTAND: 

: 

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici


 

 Megafonia (altaveus + 3 micròfons de mà amb el peu corresponent) 

 10 catenàries per acotar l’espai en moments puntuals. 

 Àrea Empreses 

Zona on s’han d’ubicar 50 empreses catalanes amb un espai mínim per a cada empresa 
de 2m x 3m. 

Cada espai d’aquestes empreses haurà de disposar: 

- Logotip de l’empresa en lloc visible. 

- Vinil laminat, en la paret posterior de l’espai, amb la imatge que 
proporcionarà cada empresa. 

- Taula alta.  

- 3 tamborets.  

- Petit espai/moble amb clau per guardar documents cada    empresa.  
Important: la clau de cada moble haurà de ser diferent. 

-  6 endolls repartits entre sota la taula i el moble 

 
 Àrea EEN (Brokerage Event) 

Espai de reunions amb capacitat per 25 reunions alhora i que ha d’estar format per: 

 25 taules altes, d’uns 90cm de diàmetre 
 

 Numeració de cada taula en lloc ben visible. 
 

 13 de les taules amb 3 tamborets cadascuna i 12 de les taules amb 2 
tamborets cadascuna. 
 

 16 endolls al terra perimetrals l’espai. 
 

 Projector potent (no es necessari que estigui muntat de manera fixa). 
 

 Pantalla o paret on projectar 
 

 Faristol amb el logotip de Generalitat (no es necessari que estigui muntat de 
manera fixa) 
 

 Megafonia (altaveus + 3 micròfons de mà i 3 de diadema). L’espai ha d’estar 
sonoritzat per tal que, des de la recepció i amb el micròfon de mà, es pugui 
avisar de la finalització de les reunions. 
 

 Espai on posar fulletons/tríptics. 
 



 

 Dos mostradors: un de recepció/distribució reunions i l’altre per les 
incidències.  

  
El mostrador de recepció haurà d‘estar dissenyat en forma de L de manera 
que tingui visibilitat sobre les taules i al mateix temps es pugui controlar 
l’accés.  

El mostrador haurà de disposar de: 

- 4 ordinadors. 

- 4 tamborets. 

- 1 impressora làser color connectada als quatre ordinadors. 

- 6 endolls. 

- Moble amb armariet amb portes i clau 

 

  El mostrador d’incidències haurà de disposar de: 

- Paret trassera amb pissarra de l’estil “veleda”, i els seus corresponents 
retoladors, on poder anotar les possibles cancel·lacions de reunions.  

- 2 PC. 

- 2 tamborets. 

- Moble amb armariet amb portes i clau. 

 Magatzem/espai per al personal 

Dins del magatzem ha d’haver: 

o Lleixes i/o prestatgeries on poder posar material 

o 50 penjadors de paret pels abrics. 

o 4 Cubells deixalles mida industrials amb les bosses de plàstic corresponents. 

o 6 tamborets plegables on dinar l’staff 

o 8 endolls  

 

 Espai per a Turisme de Catalunya 

 Ha d’estar senyalitzat i comptar amb endolls. 

  



 

2 CATALAN ZONE 

 

 

Donar visibilitat a empreses catalanes del sector que hi seran presents. 

 

 

La Generalitat disposarà d’un espai de 196m2 (14m x14m) dins el Hall 8.1 anomenat: Digital 
Planet. 

Situació: Estand 8.1 A63. 

  

 

El disseny de l’estand serà el mateix que el de l’estand anterior. Haurà de seguir el mateix 
disseny i look&feel per permetre reconèixer que es tracta de l’estand del “Governament of 
Catalonia” dins del Hall 8.1. 

El disseny ha d’incloure elements tecnològics com ara pantalles de Leds 

La distribució de l’estand Catalonia haurà d’incloure 16 estands distribuïts de la següent 
manera: 

Una illa formada per 10 estands, on 5 d’aquests estands miren cap el passadís central, i 
els altres 5 miren cap al passadís intern del propi estand. 

Sis estands contra la paret interior de l’estand mirant cap aquest passadís interior. 

Tot l’espai estarà entarimat per tal que el cablejat de llum i internet vagi per sota. 

Cada un dels 16 estands haurà d’incorporar:  

- Nom de l’empresa i logotip. 

- Vinil laminat en la paret posterior de cada espai amb la imatge que   proporcionarà 
cada empresa. 

- 1 taula rodona alta. 

- 3 tamborets a cada espai. 

- 2 endolls sota cada taula. 

- Moble baix amb clau.  

Important: la clau de cada moble haurà de ser diferent per cadascun d’ells. 

NECESSITATS DE L’ESTAND DE LA CATALAN ZONE: 

: 

 

OBJECTIUS: 

 

L’ESPAI: 

: 

 



 

- 1 moble /buc amb calaixos i clau 

 

Tot el perímetre d’accés als dos estands haurà de ser amb rampa per tal d’evitar esglaons. 

Cal preveure un espai suficient pel cablejat d’Internet que ens proporcionarà i instal·larà Fira de 
Barcelona.  

Cal tenir present a l’hora de la construcció de l’estand del Congress Square (CS20) que GSMA 
habilita unes cortines tallafoc que afectaran a una part de l’estand. En la zona afectada, d’un 
metre d’amplada, l’alçada màxima construïble serà de 2.5m. Adjuntem planell  amb la 
localització de les cortines. 

El divendres abans del congrés el muntatge de tota l’estructura de l’estand haurà d’estar acabat. 
Només pot quedar per dissabte el vinilat i/o petits acabaments de pintures. 

El diumenge al matí les empreses hauran de poder instal·lar-se en els seus espais tenint tot el 
necessari a punt i funcionant. 

Els dos estands “Catalonia” (Congress Square i 8.1) han de tenir la mateixa imatge “Generalitat” 
excepte la part dedicada al Brokerage que haurà d’incorporar el logotip de l’EEN/ ACCIÓ. 

Es valorarà l’ús de sistemes d’il·luminació diferents als halògens. 

A mes de les pantalles de Leds on es projecten imatges de Catalunya, es valorarà també l’ús de 
pantalles superiors de leds per identificar els dos estands Catalonia. 

Tots els PC son portàtils i han de poder quedar lligats en els mostradors i/o taules on estan 
situats.  

Es tracta d’un projecte claus en mà: Gestió davant de MWC, Fira de Barcelona, o altres 
proveïdors. Així com la tramitació de tots els permisos necessaris: neteja, seguretat i els passis 
previs necessaris pels dies de muntatge /desmuntatge de tot l’estand. 

El pressupost, a més a més de tot el descrit anteriorment, ha d’incloure també: 

 Un tècnic de megafonia i assistència tècnica (in situ) per tots els dies del congrés (diumenge 
previ a la inauguració haurà d’estar també disponible per fer les proves pertinents). 

 La contractació de personal, pel cap de setmana previ, per descarregar i repartir el material 
de màrqueting als estands i ajudar en la seva distribució. Lloguer de la furgoneta i canons 
per entrar al MWC amb aquest material. 

 La contractació de seguretat des de les 18h de dissabte previ al congrés fins a la finalització 
del congrés pels dos estands Catalonia.Horari del personal de seguretat: cada dia a partir de 
les 18h fins a les 9h de l’endemà. 

 El servei de neteja de diumenge a dijous pels dos estands Catalonia. 

 Els punts de rigging necessaris per l’estand Catalonia del Hall 8.1 així com el certificat 
d’arquitecte corresponent. 

La contractació del servei d’internet anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya 

CONSIDERACIONS 

: 

 



 

  
ANNEXES 

: 

 



 

 

 

MAPA MWC 2019 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catalan Zone 

 

 
 

 

Cortina tallafocs (CS20) 
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