NOVA EXPOSICIÓ

Mobile World Centre inaugura A MOBILE STORY, una
mostra sobre l’evolució de la tecnologia mòbil i del seu
impacte en la societat


La peça central de l’exposició és un Virtual Escape Room, el primer joc d’estratègia
amb realitat virtual gratuït i per a tots els públics a Barcelona



La mostra planteja un recorregut pel present i el futur de la tecnologia a través de 10
instal·lacions que fomenten la reflexió i l’apropament a les últimes tendències digitals

Barcelona, 24 de novembre de 2016.- Mobile World Centre inaugura A MOBILE STORY, una
exposició sobre l’evolució de la tecnologia mòbil, els avenços tecnològics més importants de la
història contemporània i l’impacte que tot això genera en el nostre dia a dia. Impulsada per
Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb Movistar, i amb la participació d’Eurecat,
el centre tecnològic de Catalunya, i Advanced Leisure Services, la mostra s’obrirà al públic demà
divendres 25 de novembre.
A MOBILE STORY planteja un recorregut per 10 instal·lacions que transporten al visitant per
diferents situacions en la que la tecnologia actua com a eix transformador.
L’element central de la mostra és una proposta pionera en la ciutat, gratuïta i per a tots els
públics: el Virtual Escape Room. La instal·lació consisteix en un joc d’estratègia que planteja
diversos enigmes a resoldre mitjançant l’ús d’unes ulleres de realitat virtual. Aquesta
experiència interactiva, que té lloc en un laboratori virtual, apropa als usuaris a 3 tecnologies
que estan revolucionant la indústria mòbil actual: el grafè, la e-SIM i la connexió 5G. En tan sols
5 minuts, cada participant haurà de seguir una sèrie de pistes i trobar la fórmula per aconseguir
escapar de la sala abans que s’esgoti la bateria del mòbil.
En paral·lel, A MOBILE STORY promou la reflexió del visitant a través d’instal·lacions que mostren
com ha evolucionat la tecnologia i quin impacte té en la vida de les persones. Un exemple d’això
és ‘Convergència Tecnològica’, una proposta que ens permet veure com hem passat d’una taula
carregada de papers, l’ordinador, el telèfon o la calculadora, a gestionar-ho tot directament des
d’un únic element: el dispositiu mòbil.
En ‘Professions del futur’ es mostra a l’espectador nous perfils professionals directament
relacionats amb la transformació digital de la nostra societat. Aquestes noves professions, que
requereixen de noves capacitats i habilitats digitals, són només una mostra del canvi en l’àmbit
laboral en el que estem immersos. En aquest sentit, ‘La indústria 4.0’ planteja diversos formats
interactius amb els que el visitant pot veure com el Big Data, l’Internet de les Coses (IoT), la
tecnologia sensorial o la computació avançada, estan millorant l’eficiència de la indústria i
generen nous models de negoci en sectors estratègics.

A MOBILE STORY també compte amb instal·lacions que plantegen un anàlisi a nivell més global.
Per exemple, mitjançant ‘Els números dels smartphones’, l’espectador s’endinsa en una
instal·lació audiovisual de gran format que repassa totes les interaccions que fem cada dia amb
els nostres dispositius mòbils i mostra les grans xifres que es generen amb aquesta activitat.
La instal·lació ‘De la trucada a la gestió integral’ planteja un recorregut per l’evolució dels
dispositius mòbils que neix amb l’aparició del primer telèfon mòbil com eina massiva de consum
fa tant sols 30 anys. A partir d’aquest punt, es planteja una revisió interactiva de 10 models claus
que ens han permès arribar fins als dispositius actuals.
A MOBILE STORY també compte amb un espai itinerant amb les últimes tendències del mercat.
En aquest entorn es mostraran diferents projectes d’empreses i institucions, que permetran que
el visitant interactuï amb ells.

La transformació digital de la societat
Aquesta nova proposta interactiva, amb un alt component tecnològic, crea un espai de reflexió
sobre l’impacte de la transformació digital de la societat. Amb aquesta exposició, el Mobile
World Centre reforça el seu paper com espai d’aprenentatge i intercanvi de coneixement sobre
les últimes tendències en el món de la mobilitat.

Mobile World Capital Barcelona
Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, amb
l’objectiu de millorar la vida de les persones a nivell global.
Amb suport públic i privat de Barcelona, Catalunya i Espanya, MWCapital treballa en tres àrees:
la capacitació de noves generacions, professionals i ciutadans en l’ús de tecnologies digitals; la
transformació digital d’indústries; i l’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria
digital.
Els nostres programes estan transformant positivament l’educació, la indústria i l’economia.
MWCapital acull Mobile World Congress i organitza 4 Years From Now [4YFN], plataforma de
negocis per la comunitat de startups global.
www.mobileworldcapital.com
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