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Apps per a smart glasses i transmissió de dades a 

través de la llum, novetats d’i2CAT al MWC 
 

 La Fundació i2CAT demostrarà les possibilitats per a desenvolupadors i empreses 

TIC de participar en el Centre de Competències Moverio que acaba de posar en 

marxa amb Epson per a aplicacions per a smart glasses. 

 

 També mostrarà amb un exemple d’app desenvolupada amb una start-up de San 

Francisco les possibilitats del projecte Sentilo BCN realitzat amb l’Ajuntament de 

Barcelona amb l’objectiu de fer de la capital catalana un laboratori de proves en 

temes d’smart cities i sensorització. 

 

 Una alternativa a la saturació de l’espectre radioelèctric i a les deficiències del WiFi 

en interiors, la transmissió de dades a través de la llum, ha estat estudiada amb èxit 

per i2CAT. L’estand comptarà amb una demostració de com, amb una simple càmera 

de mòbil, es pot rebre un missatge gràcies a les intermitències d’un llum LED. 

 

 

26 de febrer de 2015 - La Fundació i2CAT serà present un any més al Mobile World 
Congress, que tindrà lloc del 2 al 5 de març de 2015 a Fira Gran Via de Barcelona. 
Enguany la Fundació presentarà els seus avenços en mobilitat, concretament en l’àrea 
de les aplicacions d’àmbit industrial per a smart glasses, de les aplicacions per a 
smart cities i de la transmissió de dades a un mòbil a través de la llum. 

La primera demostració d’aquest centre tecnològic permetrà donar, a través d’un 
agent virtual, una ullada per l’estand de què disposa al congrés, gràcies a una 
aplicació desenvolupada per a les smart glasses Moverio d’Epson. Aquesta serà una 
prova de les possibilitats que i2CAT i Epson posen a l’abast del teixit empresarial 
nacional i internacional en aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual 
(Mixed Reality) per a smart glasses en l’àmbit industrial. La Fundació ha signat un 
acord recentment amb la multinacional per ubicar a Catalunya el Centre de 
Competències Moverio, obert a totes aquelles empreses i desenvolupadors que 
vulguin treballar en aquest àmbit. Malgrat que el centre es va posar en marxa el passat 
mes de gener, ja són moltes les empreses que s’hi volen adherir, d’entre les que 
destaquen T-Systems, Droiders, Zerintia, LTC Group, Labs4Glass o Aumenta 
Solucions, entre d’altres. 

D’altra banda, la Fundació i2CAT, en col·laboració amb Xona (consultora estratègica 
amb base als Estats Units i Singapur) i dues entitats catalanes (Barkeno i Outsight), 
està impulsant la creació d’un hub tecnològic a Barcelona (Barcelona Validation 
Lab) que permeti fer el test i validació de noves solucions i productes d’start-ups dins 
de l’entorn del projecte Urban Lab de l’Ajuntament de Barcelona, seguint un model 
basat en l’experiència de Silicon Valley. Com a exemple, a l’estand d’i2CAT es 
mostrarà una demo realitzada conjuntament amb Network 42, una start-up ubicada a 
San Francisco, que consisteix en un sistema de gestió que permet analitzar els nivells 
de qualitat i de servei (SLA’s) d’una infraestructura Smart City. El prototip que es 
mostrarà utilitzarà informació obtinguda de la plataforma de sensors de la ciutat 
de Barcelona, anomenada Sentilo. 

Finalment, la Fundació i2CAT mostrarà una demo d’una de les tecnologies de futur 
que universitats de tot el món estan començant a valorar com a alternativa al WiFi, 
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sobretot en localitzacions d’interiors, i que i2CAT porta anys fent recerca juntament 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta del sistema VLC (visual light 
communication) o comunicacions sense fils a través de la llum, amb un espectre 
radioelèctric desenes de vegades més gran que el de radiofreqüència (emprat pel WiFi 
i el 3G/4G/5G), que amb l’Internet de les Coses es pot arribar a saturar. A més, el 
sistema no representa cap perill per a la salut, es pot aïllar per evitar interferències 
i es pot implementar fàcilment, ja que les llums LED es poden convertir en 
transmissors i els propis smartphones en receptors.  

Això és el que demostrarà i2CAT a l’estand del MWC: amb una lluminària LED 
comercial i un ordinador Raspberry Pi, que encendrà i apagarà la llum del LED a 
una velocitat inapreciable per a l’ull humà, s’enviarà un missatge, que serà captat 
per la càmera d’un smartphone Android (en aquest cas, un Nexus 5), que 
descodificarà el missatge i el mostrarà a la pantalla del mòbil. Aquesta tecnologia 
permetrà casos d’ús com, per exemple, una aplicació per a l’assistència en 
navegació a invidents en edificis (la llum l’informarà dels obstacles d’una habitació, 
que es captarà per mòbil a través de missatges de veu) o navegació assistida en 
museus (un llum al costat del quadre emetrà informació del mateix, permetent a la 
vegada una localització exacta de l’usuari). 

També cal destacar que un altre dels projectes de la Fundació, T-NOVA, que també es 
disposarà de demo a l’estand i que permet la virtualització dels recursos de xarxa i que 
l’usuari pugui accedir-hi a la carta, també tindrà presència a l’estand de la Comissió 
Europea com un dels exemples de projectes innovadors finançats per aquest 
organisme dins la temàtica de les xarxes de nova generació (5G). 

 
 

 

 

La Fundació i2CAT és un centre tecnològic que impulsa activitats d’R+D+i en 
tecnologies d’Internet dins la indústria de les TIC. El centre té una àmplia experiència 
en múltiples projectes d’R+D a nivell nacional i internacional, liderant la introducció i la 
integració de les TIC en els principals sectors econòmics (sanitat, educació, 
audiovisual, indústria, cultura, telecomunicacions) com a mitjà per millorar la 
productivitat i la competitivitat de les empreses i el benestar de les persones. 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2015 

 
 
Per a més informació:   

 

Per veure les demostracions, podeu dirigir-vos a l’estand d’i2CAT al 
Mobile World Congress: 

Pavelló App Planet - Hall 8.1 Stand K48 
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