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1. Antecedents
El desplegament de la 5G ha començat i canviarà la vida de tothom. Aquest tipus de nova tecnologia,
coneguda en anglès com a “next generation wireless”, suposa sens dubte un gran salt cap a la quarta
revolució industrial (5G per a la Quarta Revolució Industrial). La seva velocitat i baixa latència permetran
connectar molts dispositius alhora. Així, encara que hi hagi molta gent a la mateixa àrea geogràfica, no
hi haurà congestions de la xarxa per descàrregues i es podran connectar dispositius que en aquests
moments encara s’estan desenvolupant, com els cotxes sense conductor. Tot això transformarà la
comunicació, la innovació i el desenvolupament econòmic i generarà molts nous llocs de treball, però
també suposarà grans reptes.
El ventall d’avantatges de la 5G va molt més enllà de la seva gran velocitat i capacitat. Tot i que el
seu desenvolupament es deu en part a la competitivitat que oferirà, també ajudarà a combatre la
despoblació, permetrà que més persones s’instal·lin a les zones rurals i abordarà reptes globals, com
ara la sostenibilitat. Cal destacar que l’actual pandèmia de la covid-19 ha fet evident que el teletreball,
si s’acompanya d’unes bones infraestructures de telecomunicació, té un impacte positiu en la vida de
les persones.
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La repercussió de la 5G a les zones rurals és clara, però no s’ha explorat del tot. La xerrada digital “Reptes
i oportunitats de la 5G a les zones rurals”, organitzada per DIPLOCAT, va ser el setè debat de la sèrie
que es va posar en marxa el 2020 per analitzar el món després de la pandèmia. Els experts van tractar
el tema de la 5G rural des del punt de vista de tres regions europees (Suïssa, Catalunya i Finlàndia), i
també hi va prendre part un representant de la Comissió Europea.
Suïssa és un cas de lideratge clau que ha donat importància a la 5G per assolir beneficis i
desenvolupaments notables. L’estratègia digital de Suïssa se centra en implementar diferents objectius
i la 5G n’és un (perfil de país 5G: Suïssa). En ser el país més muntanyós d’Europa, també és una de les
regions europees amb un desplegament més gran de la 5G comercial.

A Finlàndia, la ciutat septentrional d’Oulu està experimentant amb la 5G des de l’any 2017 i ha
esdevingut un pol d’innovació tant a Finlàndia com a Europa. El Centre de Comunicacions Sense Fil de
la Universitat d’Oulu ha investigat les possibilitats de la 5G a zones remotes poc poblades del Brasil i
l’Àrtic.
La Unió Europea, per la seva banda, disposa des del 2016 del Pla d’Acció 5G, que forma part de
l’estratègia digital de la Comissió Europea. El pla es va elaborar amb l’objectiu inicial de garantir la
cobertura 5G dels centres urbans i de transport al final de 2025, per tal d’impulsar la competitivitat de
la indústria en el Mercat Únic Digital. El 2021, la UE s’ha marcat l’objectiu de donar cobertura a totes
les zones habitades d’Europa l’any 2030. Per tal de monitorar el progrés, la UE va crear l’Observatori
Europeu de 5G, que supervisa l’evolució del mercat en el camp de la 5G, com també les estratègies de
desenvolupament dels estats membres de la UE.
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A Catalunya, el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, la Fundació i2CAT i la Fundació
Mobile World Capital estan duent a terme extenses proves pilot en l’àmbit de la 5G i el despoblament.
En el marc de l’estratègia 5G de febrer de 2019, el govern es va comprometre a establir polítiques per
afavorir-ne el desenvolupament, amb la finalitat d’evitar l’aparició de bretxes tecnològiques en zones
amb baixa densitat de població. És en aquest context que el govern ha dut a terme diverses iniciatives,
com el desplegament de laboratoris rurals de 5G i el Catalunya Rural Hub a la comarca de la Garrotxa,
amb l’objectiu d’afavorir el desplaçament de professionals digitals cap a zones rurals poc poblades. El
govern també ha creat diferents àrees 5G que serveixen de laboratoris d’innovació sobre el terreny i
el primer és a les Terres de l’Ebre.

2. Presentació
Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, va obrir l’acte assenyalant que la pandèmia de la
covid-19 ha generat oportunitats per a les zones poc poblades, sobretot gràcies a la tecnologia. Foraster
va explicar als assistents que sense totes les millores i innovacions que la tecnologia ha aportat a la nostra
vida quotidiana en els darrers anys, seria impossible debatre sobre les oportunitats del teletreball i
l’obertura d’empreses lluny de les grans àrees metropolitanes. La 5G és el proper gran fenomen tecnològic,
ja des d’avui, i sens dubte tindrà una repercussió en la nostra manera de treballar i viure.
Foraster va afirmar que el ventall d’avantatges d’aquesta tecnologia va molt més enllà de la seva gran
velocitat i capacitat. Tot i que el seu desenvolupament es deu a la competitivitat que ofereix, la majoria
de les proves que es fan a tot el món es duen a terme a zones urbanes, per la necessitat que les torres de
telecomunicacions de 5G estiguin a prop les unes de les altres. I això planteja als ponents una pregunta
oberta: hi ha marge perquè les zones rurals aprofitin allò que els ofereix la 5G?
Com ja s’ha exposat, el tema de la 5G és complex i ambiciós. Amb l’objectiu de centrar la xerrada, es van
exposar prèviament algunes qüestions:
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1. Com pot influir el desenvolupament de la 5G en la promoció econòmica de les zones rurals?
2. Fins a quin punt la 5G necessita que el desplegament de fibra òptica sigui efectiu per lluitar
contra el despoblament?
3. Fins a quin punt la necessitat de tenir nodes instal·lats a les torres de telecomunicacions
repartides per tot el territori dificulta el desenvolupament de la 5G a les zones rurals i muntanyoses?
4. Estan justificats els suposats riscos per a la salut?
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5. Hi ha marge perquè les zones rurals aprofitin allò que els ofereix la 5G?
A nivell global, l’objectiu principal d’aquesta xerrada digital era compartir bones pràctiques i explicar
la necessitat de conciliar conceptes com la urgència de desplegar la 5G amb els seus possibles efectes
positius sobre l’economia.

3. Debat
3.1. Moderador
La xerrada va ser moderada per Sergi Figuerola, expert en l’ecosistema 5G, que va presentar els ponents
i va oferir una visió general de l’estat actual del tema de debat. És un moment de canvi, va resumir. En
referència a les paraules de Foraster, va dir que el ventall d’avantatges que aporta la tecnologia 5G
va molt més enllà de la seva capacitat i possibilitats actuals, mentre que el repte més important serà
garantir que el desplegament de la 5G no crea una bretxa digital més gran. Des del punt de vista dels
proveïdors de serveis, les zones rurals no tenen el mateix nivell d’importància que les zones urbanes.
Això vol dir que encara queden molts reptes socials, econòmics i tècnics que cal afrontar.
La xerrada digital va tenir lloc durant la setmana del Mobile World Congress 2021, on el tema de la
5G rural també va formar part dels debats del congrés. Els participants al MWC van afirmar que els
costos són un tema clau malgrat que el 45 % de la població encara es troba a les zones rurals, per la

qual cosa la bretxa és enorme. Aquest paradigma es coneix com a bretxa de cobertura versus bretxa
de l’usuari. Es refereix al repte sobre la migració dels usuaris de les tecnologies de telefonia 2G a la
generació 5G. Es tracta d’un salt de tres generacions, així que no és només una qüestió de tecnologia,
sinó també d’evolució de la societat. És imprescindible donar a conèixer a aquestes persones quines
són les possibilitats i les oportunitats que els ofereix aquesta nova tecnologia, i aquest repte correspon
a governs, indústries, organitzacions i ciutadans.

3.2. Ponència principal: “La política de connectivitat de la UE
per a les zones rurals”
Robert Henkel, responsable de la política de banda ampla a la Direcció General de Xarxes de
Comunicació, Contingut i Tecnologia (DG CONNECT) de la Comissió Europea, va oferir una visió
general de la política de connectivitat, especialment pel que fa a la 5G a les zones rurals. Per fer-ho, va
presentar el marc general de la política de la DG CONNECT per a l’era post-covid, basada en la nova
estratègia per a la Dècada Digital. Consta de diversos punts:
— Dur un gigabit a totes les llars d’Europa i 5G a totes les zones poblades el 2030.
— Connectar els “petits”: sistemes IoT per desenvolupar una societat amb distància zero pel que fa
a la connexió a Internet.

— Continuum geogràfic: dels principals corredors a les ciutats, les comunitats locals i els pobles i les
zones rurals.
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— Connectar els “grans”: xarxes troncals transfrontereres i paneuropees i corredors 5G.

— Continuum tecnològic: integració vertical a través de l’ecosistema digital de la UE.
— Autonomia estratègica: fomentar la cadena de subministrament digital.

Des del punt de vista de Henkel, Europa no està tan desenvolupada si ens fixem en la cobertura 5G.
Això és normal, perquè es tracta d’una tecnologia nova que s’acaba de desplegar, però, tanmateix,
és important que Europa acceleri. Les xifres a Europa de 2020 indiquen que hi havia una cobertura
mitjana del 14 %, mentre que encara s’han d’acabar les licitacions de les freqüències d’espectre, amb
una disponibilitat de la 5G del 40 %. La situació de la 4G no és sorprenent, perquè la cobertura és molt
alta: 99,7 % de mitjana a Europa, amb una ocupació del 71 %. Per tant, hi ha una bretxa problemàtica
entre les zones rurals i les no rurals. Les raons d’aquesta bretxa són molt clares:
1. Costos de desplegament inaccessibles per al sector privat.
2. Cobertura/ocupació no coincidents (és a dir, manca de demanda i coneixement, entre altres), de
manera que les zones rurals quedaran molt enrere, especialment pel que fa a la 5G autosuficient.
Un exemple és la situació actual de la 4G (99,7 % de cobertura enfront del 71 % d’ocupació): la
manca de demanda es basa majoritàriament en la manca de coneixement i educació.
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Henkel va dir que la situació actual, per a xarxes de molt alta capacitat, suposa afegir fibra a la
instal·lació i connexions de cable DOCSIS 3.1. La cobertura rural el 2020 era del 28 %, en comparació
amb el 59 % total. Parlant de la connexió gigabit, hi ha una bretxa evident entre la cobertura mitjana i la
cobertura a les zones rurals. La millor situació es va produir amb la cobertura de la tecnologia d’accés
de pròxima generació (NGA), l’any 2020, que va suposar un mínim de 30 Mb de descàrrega, amb un
60 % de cobertura a les zones rurals d’un 87 % de mitjana total a Europa.

La CE està molt preocupada perquè les zones rurals no estiguin tan desenvolupades pel que fa a la
5G, que es desplega majoritàriament en ciutats grans o mitjanes amb una gran població. El principal
objectiu de la CE és la cobertura ininterrompuda de 5G a totes les zones urbanes i a les principals
rutes turístiques i de transport el 2025, mentre que un dels nous objectius de la Dècada Digital és la
cobertura de 5G a totes les zones poblades el 2030. Així, i per superar aquests riscos, la CE pretén
posar en marxa dos instruments importants: una inversió en infraestructures amb suport públic i
l’intercanvi de coneixement per implementar aquestes inversions.
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Aquests dos instruments són clau. En primer lloc, hi ha els instruments de finançament per a la
connectivitat digital. Es basen en un nou instrument anomenat CEF-Digital (Fig. 1). La CE invertirà dos
mil milions en ajuts estatals (diners públics per a la connectivitat) en combinació amb InvestEU, com
a banc públic amb préstecs, juntament amb els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (EIE), que es
podrien combinar amb els diners dels ajuts estatals per desenvolupar la connectivitat a les zones rurals.
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Fig.1 Accions digitals CEF per a l’instrument de 2.000 milions € (ref. CE)

Tot això està inclòs en el pressupost general per a la transició cap a una Europa més verda, ja que una
bona connexió de banda ampla també podria ajudar a estalviar energia i fer que la producció industrial
sigui més eficient energèticament. També serveix per tenir una Europa inclusiva, la qual cosa significa
que les persones haurien d’estar cobertes pel que fa a tots els objectius de connectivitat esmentats
(100 megabits a totes les llars i una actualització mínima de fins a 1 Gbps a tots els principals motors
socioeconòmics, escoles, governs, hospitals, etc. l’any 2025).
A més, hi ha el conegut programa de recuperació Next Generation EU, amb un 20 % dels 750.000
milions d’euros reservats per a l’àrea digital. Per tant, una xifra estimada de 50.000 milions ja es podria
utilitzar per a objectius digitals, com el desplegament de la banda ampla, especialment a les zones rurals.
La comunitat 5G està orientada a la demanda, la qual cosa significa que els diferents serveis d’interès,
motors socioeconòmics, governs, escoles i/o centres sanitaris haurien de sol·licitar aquesta ajuda. La CE
donarà suport a l’antena 5G i les seves connexions, suposant que ja hi hagi una xarxa troncal a lloc. Així,
la CE donarà suport, a més a més, a la connexió entre la xarxa troncal i l’antena 5G i els elements actius
5G. Això és molt interessant, perquè el finançament podria arribar al 75 % del total dels costos per al
desplegament de la 5G a les zones rurals. Una manera molt important de difondre aquest coneixement
és a través dels representants regionals. Henkel va fer un apunt i va reconèixer la competència dels
agents que hi ha a Catalunya. Hi ha prop de 120 representants regionals a tot Europa.
Henkel va dir que la combinació de recursos 5G pot integrar recursos digitals nacionals amb diners dels
fons de recuperació, perquè ja hi ha casos d’ús de 5G que demostren que es tracta d’un servei d’interès
general per als motors economicosocials. Tota la distribució del coneixement hauria d’estimular:

1. La cadena de subministrament digital i els estàndards.
2. L’impacte de la indústria en les zones rurals mitjançant l’ús d’agricultura intel·ligent i
agricultura de precisió.
3. La fabricació per a l’ús i la logística 5G a les zones rurals.
4. L’empenta indirecta o directa a la indústria en aquestes àrees.
5. Els serveis d’interès general (per exemple, assistència sanitària, monitoració del pacient i
assistència a domicili per part dels hospitals).
Les tasques de Henkel a Brussel·les inclouen fomentar la combinació d’aquest tipus de finançament,
definir les millors pràctiques i ajudar amb aspectes tècnics i referències a les arquitectures relacionades
amb els models de negoci i d’inversió i acords de col·laboració, que cobreixen tant la distribució del
finançament com del coneixement. Un exemple és el suport prestat dins del programa WiFi4EU
(anterior a la 5G), on Catalunya ha estat especialment activa. Té un objectiu de 8.900 comunitats (50 %
ja assolit), amb ajuts de 15.000 € per construir pals i antenes. Henkel va concloure que s’espera que la
5G repeteixi la mateixa història d’èxit de la WiFi4EU.

3.3. Perspectives
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El debat va continuar amb la participació de tres ponents convidats que van presentar l’estratègia 5G a les zones
rurals de diferents regions, alhora que van respondre algunes preguntes obertes plantejades pel moderador.

3.3.1. Catalunya
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Xavier Flores va assenyalar que abans de parlar sobre l’estratègia 5G de Catalunya que coordina, era
important explicar per què el govern va decidir posar en marxa aquesta estratègia en primer lloc. Va exposar
que la 5G aporta tres característiques principals (amplada de banda molt més àmplia, latència molt menor
i capacitat per gestionar fins a 1 milió de dispositius per quilòmetre quadrat) que la converteixen en una
tecnologia amb un clar caràcter disruptiu, en comparació amb les generacions anteriors de telefonia mòbil.
Aquestes tres característiques tindran un impacte en totes les activitats socials i econòmiques, pel que fa
a la mobilitat, d’una manera que els ciutadans no poden imaginar avui dia. Aquest és el motiu pel qual el
govern català va decidir que la 5G havia de ser una prioritat. Així, el govern català va crear l’estratègia 5G
catalana, que es va aprovar el 2019 i es va presentar al Mobile World Congress del mateix any.

L’estratègia catalana inclou un conjunt d’accions al voltant de 5 eixos: promoció, infraestructures,
innovació, ecosistema i talent. L’eix d’innovació inclou una actuació molt important per al govern, que és
la creació d’àrees 5G arreu de Catalunya. Ja s’han creat sis àrees 5G i al final del 2021 n’hi haurà dues
més per completar tot el desplegament. Totes les àrees tenen una extensió geogràfica d’entre 2.000 i
4.000 km2. Els objectius de cada àrea 5G són establir contactes amb entitats públiques, associacions
empresarials, centres de recerca, etc. per tal d’identificar quines són les verticalitats empresarials
prioritàries (sector de processament alimentari, salut, sector energètic, mobilitat, etc.) on la 5G podria
afegir valor segons els seus interessos socials i econòmics.
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S’estan organitzant diferents tallers vinculats a les verticalitats, perquè l’ecosistema de l’àrea pugui
trobar noves solucions i serveis 5G que puguin resoldre els seus reptes concrets. S’han desplegat
pilots i/o casos d’ús per validar aquests reptes. Un aspecte molt important per a cada àrea 5G és que
una determinada ubicació concreta obté cobertura 5G NSA, juntament amb el suport d’un proveïdor
de serveis, per crear els anomenats laboratoris 5G, on es proven i es validen tests reals de conceptes
i solucions. En la definició estratègica de les àrees 5G que representen tot el domini 5G participen
diferents tipus d’entitats: grups de recerca, l’administració pública, sectors empresarials representatius
de diferents verticalitats i empreses TIC, juntament amb representants de la ciutadania.
Al final, l’objectiu principal és que tot l’ecosistema de l’àrea comenci a pensar amb una mentalitat 5G,
per tal d’entendre i identificar millor com la 5G pot resoldre els reptes i les necessitats que té. Aquesta
estratègia permet que el territori es trobi en un millor avantatge competitiu, ja que els pilots i serveis
5G es posen a prova i es validen abans que s’ofereixin els serveis operatius 5G. Flores va explicar que
hi ha sessions i activitats de difusió sobre l’impacte de les tecnologies 5G durant tot l’any, per tal que el
coneixement de la tecnologia 5G arribi a tot el territori.
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3.3.2. Finlàndia
Marja Matinmikko-Blue, coordinadora de recerca del grup 6G Flagship i investigadora en cap de la Universitat
d’Oulu, va exposar el fet que un dels majors reptes per al desplegament de la 5G en zones poc poblades és la
necessitat d’una xarxa extensa de torres de comunicacions 5G. A partir de la seva experiència a zones rurals de
Brasil, on la xarxa mòbil és feble o no hi ha cap xarxa, i en referència al debat global sobre l’ús de l’espectre, el
moderador li va fer les preguntes següents: Quines creieu que són les solucions que es poden aportar perquè
aquestes zones tinguin una connectivitat de xarxa adequada? Podríeu explicar-nos el vostre enfocament
centrat en els microoperadors locals? Quins són els principals reptes d’aquestes solucions?
Matinmikko-Blue va afirmar que aquests eren temes complexos, però que hi donaria algunes respostes
basant-se en la seva experiència durant els últims 20 anys. Ha estat profundament implicada en el domini de
les comunicacions sense fil, gràcies al seu treball en el sector acadèmic i de recerca i a l’estreta col·laboració
amb la indústria i el sector públic, incloent-hi organismes reguladors de Finlàndia, Europa i mundials.
Segons Matinmikko-Blue, ens trobem en un moment de grans canvis, ja que l’ecosistema de la comunicació
mòbil s’està transformant ràpidament. Fins a la 4G, el mercat veia que els operadors de telefonia mòbils
(ORM) desplegaven les xarxes, obtenien un espectre sota llicència per a xarxes d’àmbit nacional dels
organismes reguladors i compraven els equips i les xarxes als venedors, alhora que tenien una relació
directa amb el client final. Per tant, els ORM tenien un paper important. Tanmateix, i des de fa 5 anys, la 5G
ha començat a esdevenir una realitat, i totes aquestes noves generacions de tecnologies sense fil, xarxes
sense fil i el seu desplegament depenen completament de la disponibilitat d’espectre. La 5G utilitza les ones
de ràdio i l’espectre està totalment regulat a diferents nivells: internacional, europeu i nacional. Existeixen
diferents règims, de manera que allò que es pot fer i allò que no es pot fer està estrictament regulat.
Darrerament hem vist com diferents organismes reguladors nacionals prenien decisions sobre
l’adjudicació d’espectre 5G. A Europa, en particular, hi ha tres bandes pioneres per a la 5G: 700

megahertzs, 3,5 gigahertzs i 26 gigahertzs. Aquestes bandes són molt diferents. Des del punt de vista
de l’enginyeria, les seves característiques de propagació són molt diferents, mentre que la capacitat
disponible en aquestes tres bandes també difereix completament. Resumint, les bandes són recursos
diferents i aquells que tenen accés a aquests recursos defineixen qui pot desplegar qualsevol xarxa
5G. Actualment, s’estan prenent aquests tipus de decisions a diferents països. Alguns ja han donat les
tres bandes, com Finlàndia, mentre que altres estan en procés de posar-les a disposició mitjançant
licitacions. Basant-se en la seva recerca, Matinmikko-Blue va dir que aquestes decisions generals sobre
l’espectre per a 5G són molt diferents, fins i tot dins la UE. Les mateixes bandes s’atorguen mitjançant
diferents mecanismes nacionals. Sovint es fan servir licitacions, però fins i tot aquestes tenen finalitats
diferents. Els governs nacionals decideixen els objectius d’aquestes licitacions amb mecanismes de
mercat i la quantitat de diners que volen obtenir-ne.

Per avançar en aquesta direcció, l’equip de Matinmikko-Blue està desenvolupant un projecte nacional
finlandès per treballar aquest tema, el qual reuneix el món acadèmic, els organismes reguladors i
la indústria. Van presentar aquestes idees el 2017 i des d’aleshores han sorgit moltes objeccions.
Tanmateix, la marea ha canviat gradualment i ara l’espectre 5G també està disponible a nivell local, tot i
que la tendència dominant és encara concedir-lo mitjançant licitacions. Hi ha llicències d’espectre local,
sobretot a les bandes superiors, encara que la cobertura és molt més limitada en aquestes bandes.
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Això també és un gran canvi. Cada desplegament de xarxes sense fil depèn de l’espectre disponible en
aquest punt específic. Pel que fa a aquestes xarxes locals, avui dia hi ha una gran demanda de xarxes
industrials privades a fàbriques, zones portuàries i diverses zones geogràfiques limitades. La disponibilitat
de l’espectre defineix quin tipus de connectivitat sense fil es pot proporcionar. El mateix passa a les zones
rurals i remotes. Aquells que tenen els drets per fer servir l’espectre en aquestes àrees, i només aquells,
són els que poden desplegar les xarxes. Per tant, la gran decisió rau en qui té accés a aquests recursos.
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L’objectiu és maximitzar l’eficiència de l’ús de l’espectre i els seus beneficis per a la societat, tot i que està
planificat de diferents maneres segons els diferents països. Si ens fixem en la zona rural i les bandes
inferiors, com 700, 800 i 900 megahertzs, ofereixen una gran cobertura i cobreixen grans àrees. Aquells
que tenen accés a aquestes bandes poden crear xarxes molt àmplies i amb molt bona cobertura. A
Finlàndia, per exemple, hi ha una gran cobertura 4G que funciona en aquestes bandes inferiors i els
ORM també tenen xarxes compartides. Només hi ha dues xarxes a les zones rurals i remotes amb bona
connectivitat. Però què passa amb la 5G? Matinmikko-Blue va dir que en la seva recerca, els organismes
reguladors i la indústria havien tingut extensos debats sobre aquests models d’operadors locals. Així, fa
quatre o cinc anys van reivindicar el fet que quan es tracta de la 5G, s’hauria de permetre que els diferents
grups d’interès poguessin desplegar les seves pròpies xarxes 5G. No es pot deixar només en mans dels
grans operadors de xarxes mòbils de cada país. De fet, hi havia moltes objeccions a aquesta idea.

En aquest sentit, Matinmikko-Blue va dir que el seu equip de recerca s’ha centrat durant molt de temps
a entendre els possibles models de compartició d’espectre. El model d’accés compartit a aquest valuós
recurs natural és clau. Així doncs, si s’han concedit drets a algunes empreses, i aquestes no els fan servir
i no construeixen una xarxa a cadascuna de les zones, per què s’aferren a aquest espectre? Aquest és
el problema. Quan es concedeixen drets i el propietari dels drets s’hi aferra sense l’obligació específica
de construir una xarxa com a inversor, ningú més pot utilitzar aquest dret. Aquesta situació és la que
actualment limita el progrés, ja que ningú més pot construir cap xarxa. Els organismes reguladors en
són conscients i comencen a prendre mesures en alguns països.
Al Regne Unit, per exemple, Ofcom ha avançat molt en fer disponibles aquestes bandes. Si les bandes no
es fan servir, s’han de posar a disposició de terceres parts. No obstant això, encara hi ha molta divergència
en aquest enfocament i la tendència dominant segueix sent ‘no compartir’. Aquest és el gran canvi que
Matinmikko-Blue espera veure en el futur. Forma part d’un gran triangle tècnic, normatiu i empresarial,
amb un fort accent en la part empresarial. Encara avui, els organismes reguladors podrien resoldre els
problemes de connectivitat a les zones rurals i remotes, ja que hi ha espectre disponible en les bandes
inferiors. Els operadors podrien desplegar xarxes si fossin econòmicament viables. Malgrat tot, això és el
que frena aquests grups d’interès, els quals no hi poden accedir. És una situació real i complexa.
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La situació és diferent a Europa i a diferents parts del món, per no parlar de Brasil. Matinmikko-Blue va explicar
que ha dirigit un projecte conjunt UE-Brasil. Brasil és un país enorme i hi ha molts reptes, fins i tot relacionats
amb transmissors il·legals, que no tenim a Europa. Al final, no hi ha una solució única per a tothom i la 5G tampoc
és l’única resposta. Tot el sistema TIC és complex. És complex perquè no es veuen les ones. Ni tan sols es veuen
els cables perquè passen sota terra. És una xarxa enorme i complexa, un sistema de sistemes.
En aquest punt, el moderador li va dir a Matinmikko-Blue que estava obrint una caixa de pandora amb
aquestes declaracions. Els diferents països tenen procediments diferents i no hi ha una visió europea
única per definir una manera estàndard de procedir a tot el continent. Com en qualsevol situació
complexa, cal tenir-hi una visió holística. Qui és el responsable d’establir una visió i una estratègia
úniques a Europa? La resposta és clara. És una configuració molt complexa i, alhora, és una interacció
entre els grups d’interès, els organismes reguladors globals amb la Comissió Europea desenvolupant
un paper clau i els organismes reguladors nacionals.
Robert Henkel va dir a Matinmikko-Blue que és per a aquest propòsit específic que hi ha una nova
regulació i un nou codi de la UE que fomenta l’espectre compartit. Va esmentar que el marc legal europeu
és molt flexible i molt conservador en el sentit d’utilitzar espectre limitat. La CE intenta empènyer els
governs a incloure algunes obligacions de cobertura a les licitacions, per exemple prohibir no fer servir
l’espectre. Henkel va afegir que hi ha alguns bons exemples, no només a Alemanya, on l’obligació de
cobertura té un efecte molt fort. Quan un proveïdor de serveis obté un espectre, ha de cobrir entre el
80 i el 90 % de les zones rurals. Això els obliga a fer-ho i, està clar, la CE ho considera una “bona pràctica”.
Henkel també va coincidir que hi ha molta veritat en les paraules de Matinmikko-Blue. Si bé els
organismes reguladors nacionals haurien d’implementar aquestes possibilitats, el codi europeu és
un marc, un marc legal que els governs nacionals i regionals han d’implementar per explotar-ne les
possibilitats. Henkel va donar suport clarament a les idees que va expressar Matinmikko-Blue, basades
en compartir l’espectre i obligar aquells grans jugadors que tenen l’espectre però no el fan servir. No
obstant això, també va expressar que hi ha una responsabilitat nacional i regional, sobretot pel que fa a
aquest tipus d’ús indegut de l’espectre.

3.3.3. Suïssa
Thomas Stemmler, responsable de xarxes, infraestructura i estratègia informàtica de Swisscom, va
parlar del sector privat a Suïssa. Pel que fa a Suïssa, en ser alhora el país europeu més muntanyós i el

que compta amb el major desplegament de 5G comercial, les primeres preguntes eren òbvies: Quin és
l’enfocament de Swisscom per proporcionar 5G a les zones rurals i muntanyoses menys poblades de
Suïssa? Quin és el paper de Swisscom en l’estratègia digital del país?
Stemmler va començar dient que les condicions marc a Suïssa han propiciat una situació de molt bona
qualitat de xarxa sense cap subvenció pública. L’estat no ha invertit cap euro ni cap franc suís en el
desplegament de fibra de xarxa fixa ni en el desplegament de mòbil. Tot és competència privada i els
ORM tenen una competència d’infraestructures molt ferotge per aconseguir la millor qualitat de
xarxa possible. Durant molt de temps, Swisscom va ser l’únic operador que oferia una bona qualitat
de xarxa. Ara, altres competidors privats s’han adonat que només es pot obtenir una quota de mercat
considerable amb una qualitat de xarxa molt bona, de manera que els nivells d’inversió en xarxes són
elevats. Això passa no només a les zones urbanes, on poden obtenir la major part dels diners, sinó
també a les zones rurals, sobretot pel que fa a les xarxes mòbils, ja que molts clients s’hi desplacen. Els
ciutadans no només es queden a les ciutats; es traslladen a la muntanya per fer activitats de lleure, i
també esperen gaudir d’una molt bona cobertura de xarxa.
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Segons Stemmler, la normativa hauria de fomentar les inversions en termes de regulació d’accés. Si s’ha
de compartir els beneficis de la inversió amb molts altres a través d’acords majoristes, s’atenua el nivell
d’inversió, això és evident. També va dir que un règim de regulació acceptable sobre l’accés a la xarxa els
ajuda a monetitzar les inversions. No obstant això, també va afirmar que hi ha alguns problemes específics
amb la regulació a Suïssa, ja que el país té un règim de protecció contra els camps electromagnètics molt
estricte. Aquest és un tema que més valdria no imitar. És molt difícil actualitzar a 5G als punts existents o
crear nous punts amb tecnologia 5G, ja que existeix molta por entre la població als efectes de la 5G sobre
la salut. Per tant, la regulació no ajuda i Swisscom no pot actualitzar fàcilment els seus punts.
Malgrat tot, el nivell de cobertura de xarxa ja és molt elevat gràcies a la pressió competitiva. A Suïssa,
aproximadament la meitat de la població ja està coberta amb 5G a la banda alta (3,5 gigahertzs), la qual és,
segons la seva opinió, la 5G real amb velocitat gigabit, mentre que al voltant del 96 % de la població està
coberta amb 5G a la resta de bandes, principalment les bandes de 2100 i 700. D’altra banda, la cobertura
4G és excel·lent, ja que gairebé tota la població disposa d’una cobertura amb 4G en el 97 % de la zona.
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Suïssa tenia un molt bon punt de partida amb bones xarxes mòbils. Per què? Per què va invertir
Swisscom també a les zones rurals? Les respostes solen estar relacionades amb el rendiment de la
inversió privada i això també s’aplica a la 5G. Swisscom va començar a les ciutats. Actualment, el 50 %
de cobertura a Suïssa significa que totes les grans ciutats estan cobertes, diguem-ne les 20 principals.
Tanmateix, Swisscom també va començar amb cobertura 5G a zones rurals, ferrocarrils i autopistes.
Això està relacionat amb el turisme i les estacions d’esquí, i els mitjans de transport per arribar-hi. A
més, Swisscom continua sent propietat de l’estat, ja que el 50,1 % és propietat de la Federació Suïssa,
per la qual cosa també ha de seguir els objectius estratègics que indica el país.

Segons Stemmler, Swisscom té un paper important en la història digital de Suïssa i contribueix a evitar
la bretxa digital entre les zones rurals i urbanes, bàsicament perquè la política té cert pes en els plans
d’acció. No hi ha una intervenció directa de l’estat, però sí un objectiu estratègic del govern per evitar la
bretxa digital. Pel que fa a la regulació a les zones rurals, és important entendre que al voltant del 7-10
% de la població suïssa hi viu. Però rural no sempre és igual a muntanya. Des del punt de vista de les
infraestructures, la cobertura és en realitat més difícil als terrenys muntanyosos entre ciutats que a les
muntanyes. Això es deu a la línia de visió i a la propagació de les ones. A la muntanya, és fàcil crear una
bona cobertura perquè es pot construir una antena força alta, mentre que als terrenys muntanyosos
de les zones rurals i a les zones més planes és molt més difícil a causa dels boscos i els arbres.
Swisscom té una obligació de servei universal pel que fa a la banda ampla, principalment la banda ampla
fixa. Ha de proporcionar 10 megabits per segon a tots els punts finals, cosa que ja ha aconseguit. Només
uns 4.000 o 5.000 clients han utilitzat aquest producte regulat d’obligació universal. No obstant això,
avui dia hi ha un debat polític a Suïssa, ja que els 10 megabits per segon probablement s’elevin a 80
megabits per segon. Aleshores, Swisscom estaria obligada a proporcionar 80 megabits a tot arreu on
hi hagi una llar o una empresa, independentment que es trobi als Alps a 4.000 metres o dins una cova.
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Swisscom tindrà una cobertura del 90% amb 80 megabits per segon a les xarxes fixes ja al final d’aquest
any. Es tracta de xarxes de fibra híbrida compostes per fibra fins a la llar, fibra fins a les xarxes d’edificis
i fibra fins al carrer, on normalment arriben de 300 a 500 megabits per segon. Hi ha un 7 % residual de
llars on encara no s’ha assolit aquest objectiu.
Per tancar la bretxa, Swisscom utilitza tres elements. En primer lloc, hi ha una tecnologia anomenada
bonding que combina la xarxa 5G i 4G amb la xarxa de línia de coure existent, de manera que el mòdem
rep dos fluxos de dades provinents de xarxes fixes i mòbils. D’aquesta manera s’arriba almenys a 80
megabits per segon, normalment molt més. Si això no és possible per la manca de cobertura de la xarxa
sense fil, Swisscom utilitza la connectivitat per satèl·lit com a segona opció. Així, la connectivitat per satèl·lit
s’adquireix mitjançant un acord majorista i després s’ofereix als usuaris en llocs llunyans de muntanya, on
fins i tot no hi ha connexió elèctrica. La tercera opció és el sistema sense fil fix pur. Quan les línies de coure
són molt llargues i antigues, Swisscom les substitueix per tecnologia sense fil fixa, també basada en 5G.
Així, aquesta és la caixa d’eines de Swisscom per crear cobertura a les zones de muntanya.
Per resumir, Stemmler va fer un últim comentari tècnic. Hom podria preguntar-se per què Swisscom fa
servir el bonding. Quan s’ofereix una bona qualitat de servei, cal capacitat i, quan es tracta de tecnologia
sense fil, la capacitat es comparteix en una cel·la, de manera que la qualitat depèn de quants usuaris es
troben a la cel·la. Si només es disposa de 10 o 20 megabits per segon a la xarxa fixa, per exemple, és una
idea que no s’hauria de descartar. Es pot fer servir una combinació de totes dues; per exemple, es pot
veure la televisió a través de la xarxa fixa i després, per aconseguir velocitats més altes, es pot utilitzar
la tecnologia sense fil. Des del punt de vista de Swisscom, és raonable reutilitzar allò que ja existeix en
termes de capacitat neta fixa.

3.4. Debat amb els ponents
El moderador va iniciar el debat amb algunes preguntes per a Xavier Flores sobre els objectius,
oportunitats i obstacles del projecte rural CoEbreLab 5G. Flores va respondre que el CoEbreLab és el
laboratori de l’àrea 5G de les Terres de l’Ebre, que va ser la primera àrea 5G presentada el juliol de 2020.
És una àrea 5G amb quatre verticalitats identificades: territori rural, agricultura, sector energètic i salut.
Tot i que el govern català ja fa anys que treballa en com haurien de ser els desplegaments rurals de
5G per garantir-ne la viabilitat i la ràpida implementació, encara hi ha una gran dependència envers la
propietat de l’espectre. Actualment depèn de cinc operadors que van comprar l’espectre a l’estat i van

adquirir compromisos sobre el percentatge de població al qual havien d’arribar. Com les generacions
anteriors de telefonia mòbil, el desplegament d’operadors mòbils comença a les grans ciutats, continua
a les zones més poblades i les zones rurals sempre són les darreres.
A causa del caràcter disruptiu de la 5G, que ja s’ha
comentat a l’inici de la sessió, la prioritat del govern
català és arribar al més aviat possible a tot el territori
i analitzar els principals aspectes que retarden,
o fins i tot impedeixen, l’arribada dels serveis de
telefonia mòbil a les zones rurals. El motiu principal
és, evidentment, la inversió que han de fer els ORM
per arribar a les zones rurals. Així, des del govern, els
interessa reduir els obstacles garantint que la inversió
que necessiten els operadors de telecomunicacions
en una ubicació rural sigui molt menor. En aquest
sentit, el govern treballa conjuntament amb la
Fundació i2CAT (un centre de recerca de referència
europeu sobre la 5G situat a Barcelona) per analitzar
com es podria introduir aquest model compartit de
desplegament de la 5G a les zones rurals, a partir d’un
model que hauria de ser bo, econòmic i molt eficient.

El govern treballa
conjuntament amb la Fundació
i2CAT (un centre de recerca
de referència europeu sobre
la 5G situat a Barcelona)
per analitzar com es podria
introduir aquest model
compartit de desplegament
de la 5G a les zones rurals, a
partir d’un model que hauria
de ser bo, econòmic i molt
eficient.

Un altre aspecte important, per descomptat, és el pressupost necessari per al desplegament rural de
la 5G, i aquí és on els fons Next Generation de la UE tindran un paper clau. Actualment, el govern està
analitzant com es distribuiran aquests fons per desplegar la 5G a les zones rurals. L’aposta és que les
administracions autonòmiques, com ara la Generalitat, gestionin directament aquests fons, pel seu
coneixement del territori i per totes les aliances que ja tenen amb les principals entitats representatives
d’aquests territoris. De fet, està previst participar en la licitació del contracte de construcció de les torres
i la fibra associada, de manera que el govern pugui invertir en el maquinari que cal instal·lar en aquestes
torres per oferir el servei 5G. El govern espanyol pretén destinar 2.000 milions d’euros dels fons Next
Generation de la UE per ajudar al desplegament de la 5G i arribar al 75 % de la població l’any 2025.
En resum, Flores va dir que el CoEbreLab 5G és l’exemple i el model de referència d’allò que el govern vol
que passi a totes les àrees 5G de Catalunya: crear laboratoris 5G al territori, on diferents organitzacions
puguin provar nous serveis i productes basats en la tecnologia 5G abans que la tecnologia 5G arribi al
territori.
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El principal obstacle, especialment relacionat amb el model de desplegament compartit de 5G, ha estat
aconseguir una estreta col·laboració entre els ORM. El model compartit que s’està estudiant ha de
tenir la seva aprovació tècnica per garantir que es puguin connectar i prestar fàcilment el servei. En
aquest sentit, el govern ja ha establert un conveni per treballar-hi sobre la base d’aquest model.
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El govern també necessitava un espai rural per treballar en aquest model de desplegament rural de
la 5G i va escollir l’àrea 5G de les Terres de l’Ebre (CoEbreLab), a la Catalunya sud. Aquest model de
desplegament rural de 5G s’executarà conjuntament amb diferents operadors mòbils. CoEbreLab 5G
serà el laboratori de referència per analitzar i implementar models de desplegament 5G compartits a
les zones rurals. També serà el punt de referència per a les proves de connectivitat fixa i sense fil d’alta
capacitat per tal d’apropar la connectivitat de banda ampla per ràdio a aquelles torres on, per la seva
dificultat orogràfica, no sigui factible fer-ho amb fibra. A més, i gràcies al fet que el CoEbreLab tindrà
cobertura 5G, l’empresa de drons més important d’aquest àmbit hi establirà la seva seu per provar
tecnologies 5G. La Fundació TIC Salut, del Ministeri de Sanitat, també hi crearà el seu laboratori d’atenció
domiciliària 5G. Flores va agrair la implicació del responsable local de l’àrea 5G de les Terres de l’Ebre i
del Consell de la Ribera d’Ebre, que s’han involucrat des del primer dia en la creació del CoEbreLab 5G.
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El moderador va preguntar després a Marja Matinmikko-Blue sobre la feina que va fer al Brasil. Es
podria implementar a Europa? Quin model de PPP s’hauria d’aplicar? Tenint en compte tot el que
sabem fins ara sobre la 6G, tindrem un debat similar quan arribi? Començant per l’última pregunta,
Matinmikko-Blue va assenyalar que la recerca sobre la 6G ja ha començat. El programa 6G Flagship,
impulsat per la Universitat d’Oulu, va ser el primer programa de recerca sobre 6G del món. Va començar
ja fa tres anys. A nivell mundial, s’han posat en marxa iniciatives similars, i tots estem mirant cap al
futur, a 10 anys vista. La 6G té com a objectiu iniciar el desplegament el 2030, el mateix any fixat per
a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Un acord comú
dins del domini 6G, que inclou els investigadors i la indústria, és que la sostenibilitat és el motor clau
per al desenvolupament de la propera generació de sistemes. La tecnologia, però també els models de
desplegament i els models de negoci, han de ser sostenibles econòmicament i mediambiental.
Per assolir els 17 ODS, hi ha 169 objectius individuals
adreçats a tots els sectors de la societat. Els
requisits de sostenibilitat seran molt estrictes i no
es poden complir sense l’adopció generalitzada de
les tecnologies TIC, especialment les tecnologies
sense fil. És aleshores que la igualtat esdevé una gran
qüestió. Si les solucions només estan disponibles per
a grans ciutats i grans metròpolis, no n’hi ha prou.
Hem d’assegurar-nos que aquestes solucions també
estiguin disponibles a les zones rurals i remotes.
Matinmikko-Blue va dir que veu un gran moviment
perquè ara ens adonem del que realment significa la
sostenibilitat en el desenvolupament del futur sense
fil, més que en les generacions anteriors de xarxes de
comunicacions mòbils.

Matinmikko-Blue va dir que veu
un gran moviment perquè ara
ens adonem del que realment
significa la sostenibilitat
en el desenvolupament del
futur sense fil, més que en
les generacions anteriors
de xarxes de comunicacions
mòbils.

Aquest repte global demana nous models de desplegament, nous models de col·laboració públicaprivada i nous models de negoci sobre qui desplega les xarxes, qui les opera i qui les utilitza. Fins i tot
les solucions tècniques són diferents. Què és el backhaul? O la solució fronthaul? Serà una barreja de
recursos aglutinats per diferents grups d’interès en diferents llocs. Ja sigui a Brasil, Finlàndia, Espanya o
qualsevol altre lloc. Es recombinaran les tecnologies, els grups d’interès i els models de negoci. Per tant,
tots hem de proporcionar aquests exemples, aquestes bones pràctiques, per guiar el desenvolupament.
Robert Henkel va dir que la CE intenta distribuir diferents models de finançament i cooperació entre les
institucions privades i públiques a través dels seus tallers de xarxa BCO (Broadband Competence Office).
Tots els BCO regionals i nacionals dels països europeus estan convidats a participar-hi. La nova guia de
la CE es publicarà el setembre-octubre de 2021. A la guia antiga, ja es presentaven molts models, però
ara s’hi inclouran models de cooperació actualitzats pel que fa al desplegament de la 5G. Aquesta nova
guia aportarà models per al finançament del desplegament de banda ampla, amb totes les experiències
i bones pràctiques conegudes per la CE. Va remarcar que això és molt important, ja que la comunitat no
només necessita diners, sinó també el coneixement per utilitzar els diners, per implementar els diners.
Hem de compartir coneixements i educació. Difondre el coneixement a les administracions locals i
regionals, que tenen la responsabilitat última de construir xarxes a les zones rurals, és clau. Aquesta és
una tasca molt important que haurien de fer els BCO i els investigadors.
El moderador va preguntar aleshores a Thomas Stemmler sobre els indicadors clau de rendiment
(KPI) que l’ajuden a assegurar que hi ha un bon desenvolupament de 5G a les zones rurals. També li
va preguntar sobre els reptes als quals s’ha enfrontat a l’hora de desplegar xarxes rurals 5G i sobre
allò que n’ha après. Stemmler va respondre que els principals KPI són la cobertura i la regressió de
suport vectorial (SVR) i haver combinat operadors fixos i mòbils ja presents. Va dir que Swisscom està
provant de cobrir els seus clients actius de xarxa fixa també amb 5G per permetre aquesta tecnologia

bonding. Per tant, només segueixen la densitat de la distribució d’aquests clients i això els està guiant
per saber on cal desplegar primer la 5G a les zones rurals. Això és fàcil. Va afegir que també observen
els competidors. De fet, una empresa privada molt activa ha aconseguit una cobertura de 5G similar a
Swisscom.
El pla de Swisscom és tenir cobertura nacional 5G
a la banda 3.5 el 2025. Tota la població i totes les
El pla de Swisscom és tenir
llars i empreses estarien cobertes. El repte més gran
durant el període d’implantació és la por de la gent,
cobertura nacional 5G a la
especialment a les zones rurals. La població té por dels
banda 3.5 el 2025.
efectes adversos per a la salut de la 5G. De fet, va dir
que hi va haver una gran campanya de desinformació
a les xarxes socials, a partir del 2018/19, en el moment en què es va concedir l’espectre. A Swisscom van
pensar: “És el mateix que va passar amb la 4G o la 3G i hem tornat a subestimar-ne la força!”. El terme
5G té una connotació negativa entre els suïssos, tal com mostren clarament les enquestes. La gent
simplement no vol 5G a la seva comunitat. No volen que s’actualitzin les antenes ni tampoc volen tenir
nous punts. Swisscom ha iniciat campanyes informatives, alhora que dona suport a entitats neutrals.
Fins ara, la gent no creu que la 5G es trobi dins els límits ni que sigui inofensiva. Stemmler va dir que
no sabia si la situació era tan dolenta en altres països, però sap del cert que a Alemanya i Àustria la
situació és similar. Va animar les autoritats locals i els governs a comunicar-se de manera molt positiva
i proactiva sobre la 5G i a oferir dades i informació científica. El govern suís es mostra dubtós respecte
d’això i aquest és el repte més gran que tenen, segons ell.

El debat va arribar al seu final i el moderador va agrair a tots els ponents la seva contribució i les seves
idees en nom de DIPLOCAT.
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Robert Henkel va confirmar que el problema no és gaire diferent en altres països europeus. La CE
té problemes amb les idees histèriques i irracionals de Suïssa, Àustria, Alemanya, Bèlgica i França.
Va dir que és molt interessant veure quins països són a la llista. La CE fa un any que lluita contra la
desinformació a nivell europeu i ha distribuït dades a través del seu lloc web i hi ha molts altres llocs
web amb estudis mundials disponibles. No hi ha motius per a la por. Un bon exemple és Bèlgica, on el
govern i la indústria estan treballant conjuntament per informar la gent i superar aquest hàndicap de
desinformació. Stemmler va estar d’acord amb Henkel i va aconsellar ser proactiu i començar al més
aviat possible amb aquestes campanyes. Va afegir que també hi va haver problemes al Regne Unit, on
fins i tot van patir algunes accions de sabotatge contra les antenes.
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Pel que fa a la infraestructura, és necessària la connectivitat de fibra a una antena 5G. Només en molts
pocs casos excepcionals, es pot utilitzar un enllaç de microones, però, en general, es necessita la fibra.
Per tant, la infraestructura ha de ser-hi. Swisscom l’ha finançat per ella mateixa i el 99 % dels punts estan
connectats per fibra. Si no es pot fer mitjançant inversions privades, s’ha de crear d’alguna manera un
fons per fer-ho; si no, no es podrà implementar la 5G de manera satisfactòria.

Annex. Participants
> ROBERT HENKEL
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SENIOR POLICY OFFICER A LA DG CONNECT. COMISSIÓ EUROPEA
Robert Henkel va començar com a investigador en el camp de l’astrofísica
entre els anys 1984 i 1990. Entre 1990 i 1995, va ser director de programes i
ciència del Ministeri Federal de Recerca i Tecnologia d’Alemanya i, entre altres,
responsable de la política de recerca espacial, energètica i mediambiental.
Entre 1995 i 2000, va ser assistent directe del subdirector general de la
Direcció General de Recerca de la Comissió Europea, del director general del
Centre Comú de Recerca i del president del Parlament Europeu. Després, va
ser assessor de política de recerca a la BDI (Federació d’Indústries Alemanyes)
entre 2000 i 2002. A més, va ser cap de sector responsable de la planificació
i la coordinació de les activitats de comunicació a la Unitat d’Informació i
Comunicació de la DG CONNECT de la Comissió Europea entre 2002 i 2006.
Entre 2007 i 2012, va ser adscrit per la DG CONNECT al govern alemany per
desenvolupar l’estratègia alemanya de banda ampla i implementar-la. Des del
2012 és responsable de la Política de Banda Ampla a la DG CONNECT.

> XAVIER FLORES
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GESTOR DE PROJECTES EN TECNOLOGIA 5G AL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Xavier Flores és Enginyer de Telecomunicacions i Electrònica, amb més de 20
anys d’experiència en projectes d’innovació basats en comunicacions sense fil.
Des de fa més de 10 anys treballa per a la Generalitat de Catalunya en diferents
projectes relacionats amb els serveis de comunicacions mòbils i des del 2019 és
el coordinador de l’Estratègia 5G per a Catalunya del govern.

> LAURA FORESTER

SECRETÀRIA GENERAL DE DIPLOCAT
Laura Foraster és la secretària general de DIPLOCAT. És llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en Humanitats per
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té un màster en Estudis Europeus
cursat a la Universitat Catòlica de Lovaina. També té formació específica en
diplomàcia pública i en missions d’observació electoral. Abans del seu càrrec actual
com a secretària general de DIPLOCAT, va ser directora executiva de l’entitat
fins al seu tancament temporal l’abril de 2018. Foraster va ser cap de gabinet del
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i del conseller de Comerç, Turisme i
Consum de la Generalitat de Catalunya durant dues legislatures consecutives i
es va responsabilitzar de la gestió del gabinet, l’assistència política i els assumptes
internacionals i de la Unió Europea. La seva experiència professional anterior inclou
l’assistència parlamentària de diputats catalans al Parlament Europeu a Brussel·les i

Estrasburg i, abans, a la Comissió d’Afers Exteriors, Drets Humans, Política Exterior
i Seguretat Comuna i a la Comissió d’Afers Constitucionals. A Brussel·les, també
va treballar per a la Comissió Europea, el Comitè de les Regions i la Delegació del
Govern de Catalunya a la UE.

> MARJA MATINMIKKO-BLUE

COORDINADORA DE RECERCA DE 6G FLAGSHIP I INVESTIGADORA EN CAP AL
CENTRE DE COMUNICACIONS SENSE FIL DE LA UNIVERSITAT D’OULU

RESPONSABLE DE L’ESTRATÈGIA DE XARXES, INFRAESTRUCTURA I TI A
SWISSCOM
Thomas Stemmler ha treballat tota la seva carrera professional en el negoci de
les telecomunicacions amb un enfocament cap a les xarxes mòbils. Té un màster
en física i va treballar al CERN de Ginebra als anys noranta. A Alemanya i Suïssa,
va participar en l’època d’expansió de la comunicació mòbil amb l’establiment
de xarxes 2G, 3G i 4G per a diferents operadors mòbils. En unir-se a Swisscom,
la principal companyia de telecomunicacions suïssa, el 2016 va desenvolupar
l’estratègia 5G i recentment ha esdevingut responsable de l’estratègia de xarxes,
infraestructura i TI. S’encarrega de la cerca de solucions per abordar els reptes
de les telecomunicacions: oferir volums de dades cada cop més creixents a
velocitats cada cop més ràpides, millors serveis amb la màxima fiabilitat i amb
un cost en contínua disminució; explorar nous models de negoci i ofertes amb
tecnologia innovadora per permetre un nou creixement; i transformar les
organitzacions tradicionals en equips BizDevOps àgils, dinàmics i diversos.
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> THOMAS STEMMLER
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Marja Matinmikko-Blue és coordinadora de recerca de 6G Flagship i
investigadora en cap al Centre de Comunicacions Sense Fil de la Universitat
d’Oulu (Finlàndia), on ocupa el lloc de professora adjunta en gestió de l’espectre.
Porta a terme investigacions multidisciplinàries sobre aspectes tècnics,
empresarials i reguladors dels sistemes de comunicacions mòbils en estreta
col·laboració amb la indústria, el món acadèmic i els organismes reguladors.
Té un doctorat en Enginyeria de Telecomunicacions i un altre en Ciències
de la Gestió per la Universitat d’Oulu de 2012 i 2018. Ha coordinat diversos
consorcis nacionals de projectes de recerca que han demostrat amb èxit els
primers assaigs de compartició d’espectre amb llicència d’accés compartit
(LSA) del món. Ha publicat més de 150 articles científics i ha preparat més de
150 contribucions per a organismes reguladors a nivell nacional, europeu i
internacional. Va coordinar la preparació de dotze llibres blancs sobre 6G a 6G
Flagship i va dirigir l’elaboració del llibre blanc sobre els motors de la 6G i els
ODS de l’ONU. La seva investigació s’ha centrat en el desenvolupament d’un
nou concepte d’operador local 5G per permetre als diferents grups d’interès
desplegar xarxes pròpies en edificis geogràficament confinats o zones rurals. Va
publicar el primer document sobre microoperadors locals de 5G el 2017 i un
document de seguiment sobre la normativa per a la introducció del model de
llicència d’espectre local de 5G el 2018. Des d’aleshores, la recerca sobre xarxes
5G locals ha augmentat i, a poc a poc, nous models d’operadors locals esdevenen
possibles en molts països mitjançant llicències d’espectre local.

> SERGI FIGUEROLA
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MODERADOR. CTIO DE LA FUNDACIÓ I2CAT I CTO DE LA INICIATIVA 5G
BARCELONA
Sergi Figuerola és CTIO de la Fundació i2CAT des del maig de 2013 i membre
fundador, i CTO de la iniciativa 5G Barcelona. Ha estat el coordinador
de la definició de l’estratègia catalana NewSpace. És doctor enginyer en
Telecomunicació pel departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la
UPC, Programa de Direcció General per l’IESE Business School i té un màster
en Direcció de Projectes per La Salle. A la Fundació i2CAT supervisa diferents
àrees: desenvolupament d’innovació empresarial, política i estratègia d’R+D de
la CE, màrqueting de coneixement i tecnologia i diferents àrees d’R+D (5G/6G,
IA, ciberseguretat, comunicacions espacials i xarxes de mitjans). Durant els
darrers 18 anys, ha actuat com a coordinador de projectes (5GCity, 5GPPP
i H2020, entre altres), director tècnic i líder de paquets de treball en diversos
projectes de recerca de la CE. Ha participat en més de 50 articles científics
amb avaluació d’experts i ha actuat com a TPC de diferents conferències (OFC,
TNC), com a revisor de projectes TIC, president de grups de treball, ponent i
moderador en diverses conferències. Els seus principals interessos de recerca
estan relacionats amb la 5G/6G, les noves arquitectures, l’Internet del futur, el
nou espai i la innovació oberta.

Entitats membres de DIPLOCAT
Institucions públiques i entitats municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Conselh Generau d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

Entitats de l’àmbit empresarial
- Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
(PIMEC)

- Confederació de Cooperatives de Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)

- 20 -

Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

- Universitat de Vic · Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)
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Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics

