
84
06/19

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s
.p

.a
.  

Sp
ed

izi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0 

%
 - 

DC
B 

 L
O/

BG
”

TLC DEVELOPEMENT  02

GROWTH  03

POLO 900 EVENT  04

CHINA TECHMISSION   08

SPEED SERVICE  12

NOW  14

INNOVATIVE PROJECTS  18 

3W AWARDS  20 

5

1

2 3

7

4

6



a cura di Cesare Valtellina

Sviluppo delle reti 
e infrastrutture TLC: 
occorre  più 
programmazione

VALTELLINA CONTINUA 
A CRESCERE IN UN MERCATO 
COMPLESSO
I MERCATI DI RIFERIMENTO DI VALTELLINA, LE TLC IN PARTICOLARE, MOSTRANO 
NOTEVOLE DINAMISMO MA RESTANO CARATTERIZZATI DA ELEMENTI DI 
INCERTEZZA STRATEGICA, PRIMA FRA TUTTE LA CREAZIONE O NON CREAZIONE 
DI UNA RETE UNICA NAZIONALE IN FIBRA (BANDA ULTRALARGA).

Da sottolineare inoltre come Valtellina 
ha implementato ulteriormente la 
business unit dedicata al settore 
radiomobile; l’obiettivo è quello 
di essere pronti a livello tecnico-
organizzativo quando inizieranno 
i forti investimenti previsti nel 
settore in ottica 5G. Inoltre l’azienda 
si sta attrezzando per intercettare 
le opportunità infrastrutturali che 
serviranno per creare condizioni di 
guida assistita prima e guida autonoma 
successivamente. Importanti poi gli 
sviluppi su clienti per i quali Valtellina 
è il principale System Integrator per 
le opere di telecomunicazioni su loro 
specifiche reti. 
In tutte le importanti dinamiche 
evolutive ora ricordate, Valtellina 
mantiene come proprio focus 
principale essere partner dei propri 
clenti, con servizi di qualità basati sul 
binomio efficienza e affidabilità. Valori 
riconosciuti dai principali player delle 
telecomunicazioni, così come dalle 
multiutility dell’energia e da società 
ai vertici internazionali nel campo del 
networking strutturato. 

poco todos los sectores, alcanza a veces verdaderos picos en el 
ámbito de las telecomunicaciones. En Valtellina no solo somos 
conscientes de esto sino que además estamos preparados 
para enfrentar las diferentes situaciones. Sin embargo la 
planificación, que va desde la incorporación y formación de 
los recursos humanos hasta la inversión en equipamiento 
e instrumental, sigue siendo un factor clave en la actividad 
empresarial. Hacer frente a las emergencias y a las exigencias 
“just in time” es posible, pero no tiene que convertirse en una 
costumbre, ser considerado una normalidad. La posibilidad de 
planificar crearía beneficios para toda la cadena de trabajo y 
de producción del sector de las infraestructuras TLC. Además 
porque los límites entre los diferentes sectores tecnológicos 
son cada vez más fluidos y las "contaminaciones" son cada 
vez más frecuentes y atractivas. Solo por citar un ejemplo: 
ocuparse hoy de infraestructuras TLC significa trabajar 
contemporáneamente con el mundo IdC. Así como también los 
conceptos Fábrica Inteligente y Ciudad Inteligente están cada 
vez más interrelacionados y justamente "Interconectados". Para 
crear innovación, impulsar la investigación y producir óptimos 
resultados se necesitaría poder planificar la administración de 
los recursos de la empresa. El tema también condiciona el 4.0. 
El fuerte desarrollo de todo lo relacionado con las TLC -redes 
de fibra 5G, Manufactura Inteligente, IdC- hace que el mercado 
le solicite a las empresas especializadas en infraestructuras 
como Valtellina que ayuden en este impetuoso crecimiento. 
Para Nosotros como para otras empresas del sector esto 
significa ante todo realizar inversiones. Cabe recordar que los 
imponentes cambios relacionados con las redes obligaron a las 
empresas del sector infraestructuras a que invirtieran en todos 
los ámbitos: ante todo en recursos humanos, a nivel numérico, 
formativo y cualitativo. Empleados que, justamente, deben 
ser remunerados mensualmente, mientras que el mercado 
alarga los plazos de pago a las empresas y a menudo reduce 
los márgenes operativos. Esperemos que este esfuerzo que 
están haciendo las empresas sea reconocido en términos 
económicos y también mediante una planificación más 
estructurada de licitaciones y obras, para que las empresas 
puedan tener la tranquilidad de saber que las inversiones 
que realizan tendrán continuidad y podrán ser amortizadas 
en plazos razonables. Sobre todo ahora que los desafíos son 
cada vez más amplios pero al mismo tiempo más focalizados 
y por lo tanto requieren personal competente y equipamiento 
adecuado. Hablamos ampliamente acerca de esto en la 
presente edición de NoiMille, con artículos que reúnen varias 
opiniones y testimonios, a través de un trayecto imaginario que 
va desde el aeropuerto de Milán-Bérgamo hasta China.

VALTELLINA SIGUE 
CRECIENDO EN UN MERCADO 
COMPLEJO 
Los mercados más importantes para Valtellina, 
especialmente las tlc, demuestran un notable 
dinamismo pero siguen caracterizándose por  
elementos que poseen una  estrategia incierta, ante 
todo la creación o la no creación de una red única 
nacional de fibra (banda ultra ancha).
Aún en este marco de incerteza, las principales empresas 
de TLC siguen incrementando sus planes de expansión, 
especialmente con respecto al cableado de las ciudades para 
la banda ultra ancha. Previendo este aumento de volumen en 
el desarrollo de redes de fibra, Valtellina sigue reorganizando 
su plantilla de personal y reforzando las relaciones de 
colaboración con socios externos; por ejemplo se le pidió 
una colaboración específica para ayudar en el mercado 
italiano a la empresa rumana del Grupo.  Por otra parte hay 
que evidenciar que Valtellina ha mejorado aún más la Unidad 
de Negocios dedicada al sector Radio-Móvil; el objetivo es 
el de estar preparados a nivel técnico y organizativo cuando 
comiencen las grandes inversiones que están previstas para el 
sector debido al desarrollo del 5G. Además la empresa se está 
preparando para aprovechar las oportunidades vinculadas con 
las infraestructuras que servirán para crear las condiciones 
necesarias para la conducción asistida en una primera fase 
y sucesivamente para la conducción autónoma. También es 
importante la evolución de las obras de telecomunicaciones 
en las redes de aquellos clientes para los que Valtellina es su 
principal Integrador de Sistemas. Pero hay que destacar que 
en todas estas importantes dinámicas evolutivas, Valtellina 
se presenta siempre como socio de sus clientes, ofreciendo 
servicios de calidad basados en la eficiencia y la confiabilidad. 
Valores reconocidos por las principales compañías de 
telecomunicaciones así como por las empresas multiservicios 
de energía y por las sociedades líderes a nivel internacional en 
el ámbito de redes estructuradas.         

PORTUGUÊS 

DESENVOLVIMENTO DAS 
REDES E INFRAESTRUTURAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES: 
É PRECISO TER MAIS PLANEJAMENTO 
CESARE VALTELLINA
Já faz anos que o mundo político, independentemente do 
partido e da orientação que seja, repete como um “mantra” 
que os desdobramentos das redes de telecomunicações, em 
especial as de ultra banda larga, são fundamentais para o 
desenvolvimento da economia e da sociedade.
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DESARROLLO DE LAS REDES Y DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS TLC: 
SE NECESITA MÁS PLANIFICACIÓN 
POR CESARE VALTELLINA
Ya hace años que los políticos, de todos los partidos e 
ideologías, repiten como un "mantra" que el desarrollo de las 
redes de telecomunicaciones, y en especial el de la banda ultra 
ancha, es fundamental para el desarrollo de la economía y de 
la sociedad. El mismo concepto es sostenido por las grandes 
empresas de las TLC, que complementan su visión de negocios 
con argumentos que hablan acerca de lo importante que es 
fomentar el acceso a las redes de nueva generación ya que son 
un factor "esencial" para el crecimiento tanto de la comunidad 
como de cada uno de los ciudadanos. Esto sucede en Italia 
como en muchos otros países del mundo. Reducir la brecha 
digital seguramente es una de las prioridades de cualquier 
nación que desee ser realmente moderna y competitiva. Por 
lo tanto todos están de acuerdo pero después, cuando hay 
que pasar de las prospectivas ideales a la realización práctica 
de los proyectos, a nivel político se observan ralentizaciones y 
notables diferencias.  Otra de las dificultades es que estamos 
en presencia de un mercado que a menudo es difícil de 
descifrar y que posee dinámicas demasiado rápidas. El factor 
más preocupante es justamente la dificultad para establecer 
planes de acción incluso a corto plazo. Obviamente no es 
posible volver a los modelos que eran típicos hace algunos 
años, donde todo era más lento y estaba más planificado. El 
creciente dinamismo, por no decir el estrés que domina un 

os investimentos pesados previstos no setor, na ótica 5G. 
Além disso, a empresa vem se preparando para conseguir 
aproveitar as oportunidades, no que tange às infraestruturas, 
que deverão contribuir para criar condições de direção 
assistida em um primeiro momento, e de direção autônoma 
em uma fase sucessiva. São ainda certamente importantes os 
desdobramentos para aqueles clientes em relação aos quais 
a Valtellina é o principal System Integrator para as obras de 
telecomunicações em suas redes específicas. 
Em todas as importantes dinâmicas evolutivas 
supramencionadas, a Valtellina mantém como seu foco 
principal o de ser parceira de seus clientes, com serviços de 
qualidade baseados no binômio eficiência e confiabilidade. 
Trata-se de valores reconhecidos pelos principais operadores 
do campo das telecomunicações, assim como pelas empresas 
da área de multiutility da energia, e ainda por Sociedades que 
ocupam posições de destaque ao nível internacional na área do 
networking estruturado.

Sono ormai anni che il mondo politico, di 
ogni schieramento e tendenza, ripete come 
un “mantra” che gli sviluppi delle reti di 
telecomunicazione, ed in particolare quelle 
in banda ultralarga, sono fondamentali per lo 
sviluppo dell’economia e della società.
Gli stessi concetti vengono sostenuti dai 
principali player delle TLC, che aggiungono 
alla loro visione di business degli argomentati 
e condivisibili contenuti sull’importanza 
di favorire l’accesso alle reti di nuova 
generazione come fattore “essenziale“ di 
crescita sia per le comunità, sia per i singoli 
cittadini.  Questo avviene in Italia come in 
molte altre nazioni nel mondo. Abbattere 
il digital divide è infatti sicuramente fra 
le priorità di ogni nazione che desidera 
essere veramente moderna e competitiva. 
Tutti d’accordo quindi, ma poi, quando 
bisogna passare dalle prospettive ideali 
all’attuazione pratica dei progetti, si notano 
a livello politico dei rallentamenti e dei 
distinguo non di poco conto.  Sul fronte delle 
difficoltà si aggiunge poi uno scenario di 
mercato che spesso appare complesso da 
decifrare e fin troppo incalzante nelle sue 
dinamiche. L’elemento più preoccupante 
risulta essere proprio la difficoltà a stabilire 
programmazioni anche a breve termine. 
Chiaramente è impensabile immaginare di 
tornare a quei modelli che erano tipici alcuni 
anni fa, dove tutto era più lento e pianificato. 
Il crescente dinamismo, per non dire lo 
stress che dominano un po’ tutti i settori 
raggiungono a volte dei veri e propri picchi 
nel campo delle telecomunicazioni. Di questo 
in Valtellina siamo non solo consapevoli, ma 
anche preparati a gestire le varie situazioni. 
Resta però il fatto che la programmazione, 
dall'acquisizione e formazione delle risorse 
umane agli investimenti in mezzi e strumenti, 
costituisce un fattore determinante per 
l’attività imprenditoriale. Confrontarci con 
le emergenze e le richieste “just in time” 
è possibile, ma non può diventare una 
consuetudine. Essere considerata una 
normalità. La possibilità di programmare 
porterebbe benefici all’intera filiera del 
lavoro e della produzione nel settore delle 
infrastrutture per le TLC. Anche perché i 
confini tra i vari settori tecnologici sono 
sempre più fluidi e le “contaminazioni” 
sempre più frequenti e coinvolgenti. 
Un esempio per tutti: operare sulle 
infrastrutture TLC significa oggi sempre 
più frequentemente lavorare anche nel 
mondo IoT. Così come i concetti di smart 
manufacturing e smart city sono fra loro 
collegati e, appunto, “Interconnessi”. 
Per creare innovazione, fare ricerca e 
produrre ottimi risultati bisognerebbe 

Pur in questo quadro di incertezza, 
comunque i principali player delle TLC 
hanno ulteriormente rafforzato i loro 
programmi espansivi, in particolare per 
quanto riguarda i cablaggi delle città 
per la banda ultralarga. In previsione 
di questo incremento di volumi sulla 
parte di sviluppo rete in fibra, Valtellina 
continua ad implementare l’organico 
interno e i rapporti di collaborazione 
con i partner esterni; è stata chiesta 
anche una collaborazione specifica a 
supporto del mercato Italia alla società 
rumena del Gruppo. 
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poter programmare come gestire le proprie 
risorse. Il tema caratterizza anche il 4.0. 
Il forte sviluppo di tutto ciò che riguarda 
le TLC, dalle reti in fibra al 5G, dalla smart 
manufacturing allo IoT, sta portando il 
mercato a chiedere agli infrastrutturalisti 
come Valtellina di coadiuvare questa 
impetuosa crescita. Per Noi come per altre 
aziende del settore questo significa prima 
di tutto investimenti. Vi è infatti da ricordare 
che gli imponenti sviluppi riguardanti le 
reti hanno imposto alle aziende del settore 
infrastrutturale di investire su tutti i fronti: 
si pensi prima di tutto al personale, a livello 
numerico, formativo e qualitativo. Dipendenti 
che, giustamente, vanno remunerati 
mensilmente, mentre il mercato ha allungato 
i tempi di pagamento alle aziende e spesso 
“limato” i margini operativi. 
Sarebbe auspicabile che questo sforzo 
delle aziende venga riconosciuto sia 
a livello economico, sia tramite una 
programmazione più strutturata di gare 
e commesse, in modo tale che le aziende 
siano poste nella tranquillità di sapere che i 
propri investimenti genereranno continuità 
e potranno essere ammortizzati in tempi 
ragionevoli.   Soprattutto ora che le sfide 
sono sempre più ampie ma anche più mirate. 
Richiedono persone competenti e mezzi 
adeguati. Ne parliamo diffusamente anche 
su questo numero di NoiMille, con articoli e 
approfondimenti che si avvalgono di pareri 
e voci a confronto, in un asse ideale che 
dall’aeroporto di Milano-Bergamo si muove 
fino in Cina. 

Os mesmos conceitos são sustentados pelas principais 
operadoras da área de telecomunicações, que - à sua visão 
de business - acrescentam argumentos bem fundamentados 
e compartilháveis no tocante à importância de favorecer o 
acesso às redes de nova geração como um fator “essencial“ 
de crescimento, tanto para as comunidades quanto para 
cada cidadão como indivíduo. Isto ocorre na Itália assim como 
em muitas outras nações no mundo. Abater o "digital divide" 
é certamente uma das prioridades de cada país que deseje 
ser verdadeiramente moderno e competitivo. Portanto, em 
relação a isso, todo mundo de acordo, contudo - na hora 
de passar da fase das perspectivas meramente ideais para 
a atuação prática dos projetos - se podem notar, ao nível 
político, desaceleradas e dúvidas nada pequenas.  No que 
tange às dificuldades, há de se acrescentar ainda um cenário 
de mercado que parece, amiúde, difícil de ser decifrado, e 
que vem pressionando bastante em suas dinâmicas internas. 
O elemento mais preocupante acaba por ser justamente a 
dificuldade em estabelecer certo planejamento, mesmo no 
curto prazo. Está claro que não dá para imaginar uma volta 
àqueles modelos típicos de alguns anos atrás, onde tudo ia 
mais devagar e acabava sendo mais, e melhor, planejado. 
O dinamismo crescente, por não falar no estresse, que vêm 
dominando basicamente todos os setores, às vezes atingem 
certo ápice no campo das telecomunicações. Na Valtellina nós 
sabemos disso, e estamos bem preparados para enfrentar 
da melhor forma possível as diversas situações contingentes. 
No entanto, o planejamento - tanto pelo que diz respeito à 
parte de contratação e treinamento dos recursos humanos da 
empresa, quanto no que tange aos investimentos em meios 
e ferramentas - constitui um fator realmente determinante 
para a atividade empreendedora. O atendimento da demanda 
decorrente das emergências e dos pedidos “just in time” é 
possível, mas não deve se tornar um hábito. Isso não tem como 
ser considerado algo normal. A possibilidade de planejar traria 
benefícios para todo o processo do trabalho e da produção no 
setor das infraestruturas para as telecomunicações. Até porque 
as fronteiras existentes entre os vários setores tecnológicos 
vêm se tornando a cada vez mais fluidas, e as “contaminações” 
resultam a cada vez mais frequentes e envolventes. Há um 
exemplo acima de todos: atuar no setor das infraestruturas 
de telecomunicações significa, hoje com uma frequência 
cada vez maior, trabalhar também no mundo IoT. Assim como 
os conceitos de "smart manufacturing" e "smart city" são 
interligados entre si, e, justamente, “Interconectados”. Para 
criar inovação, fazer pesquisa e produzir ótimos resultados, 
seria preciso ter a possibilidade de planejar no que tange 
à forma de gerir os seus próprios recursos. Esse tema 
caracteriza também o 4.0. O acentuado desenvolvimento de 
tudo que diz respeito às telecomunicações, incluindo nisso 
as redes de fibra assim como o 5G, a "smart manufacturing" 
e a IoT, está levando o mercado a pedir para os operadores 
no setor das infraestruturas, como é o caso da Valtellina, de 
apoiar esse crescimento impetuoso. Para nós, assim como 
para as demais empresas do setor, isto significa - antes de 
mais nada - investimentos. Vale lembrar que os importantes 
desdobramentos atinentes às redes, acabaram por impor às 
empresas do setor de infraestruturas, a necessidade de investir 
em todas as frentes: nesse sentido, em primeiro lugar vês os 
recursos humanos, do ponto de vista numérico, formativo 
e qualitativo. Trata-se de funcionários que, justamente, 
são remunerados mensalmente, enquanto por outro lado o 
mercado tem alongado os prazos de pagamento às empresas e, 
amiúde, tem ainda limitado as margens operacionais de lucro.  
Seria desejável que esse esforço por parte das empresas fosse 
reconhecido tanto do ponto de vista econômico, quanto através 
de um planejamento mais estruturado pelo que diz respeito às 
licitações e às relativas encomendas e pedidos, de modo que as 
empresas estejam nas condições de tranquilidade de saber que 
seus investimentos irão gerar certa continuidade e poderão 
ser amortizados dentro de prazos razoáveis. Sobretudo agora 
que os desafios são a cada vez mais amplos e específicos. Isto 
demanda pessoas competentes e meios adequados. Fala-se 
amplamente nisso também na presente edição do NoiMille, com 
artigos e aprofundamentos que se valem de pareceres e vozes 
em um confronto dialético entre si, em um eixo ideal que do 
aeroporto de Milão-Bérgamo se movimenta rumo à China. 

A VALTELLINA CONTINUA 
CRESCENDO DENTRO DE UM 
MERCADO COMPLEXO 
Os mercados de referência da Valtellina, em 
especial o das telecomunicações, mostram um 
notável dinamismo, entretanto continuam sendo 
caracterizados por elementos de incerteza 
estratégica, como a questão da criação ou não de 
uma rede única nacional de fibra (ultra banda larga).
Mesmo neste cenário de incerteza, os principais operadores 
da área de telecomunicações têm reforçado seus programas 
de expansão, em especial pelo que diz respeito aos 
cabeamentos das cidades para a ultra banda larga. Em 
previsão desse incremento de volume no que tange à parte 
de desenvolvimento da rede em fibra, a Valtellina continua 
reforçando o quadro interno de funcionários, além das relações 
de colaboração com parceiros externos; foi solicitada ainda 
uma parceria específica, a fim de dar suporte ao mercado Itália 
- à Sociedade romena do Grupo. 
Ademais, há de se salientar a forma como a Valtellina reforçou 
ulteriormente a "business unit" dedicada ao setor rádio-
móvel; o objetivo é de estarmos prontos do ponto de vista 
técnico-organizacional, para o momento em que irão iniciar 

3



4

PRESENTATO A TORINO PRESSO LA PRESTIGIOSA LOCATION 
DI SPAZIO ‘900 IL LIBRO “IL RAGAZZO CHE PORTAVA IL 
TELEFONO NELLE CASE”, 80 ANNI DI VITA E LAVORO NARRATI 
DA GIANPIETRO VALTELLINA. MOLTO PIÙ CHE UNA STORIA 
D’AZIENDA: LO SVILUPPO DELLE TLC, DAI PIONIERI DELLA 
TELEFONIA FINO ALLE STRAORDINARIE EVOLUZIONI 4.0 
CONTEMPORANEE. 

del suo curatore, “…desidera essere 
lontano da intenti celebrativi, per portare 
un contributo significativo al dibattito su 
temi oggi particolarmente sentiti a livello 
storico generale, fra cui appunto spicca 
la ricostruzione postbellica e il boom 
economico degli anni Sessanta, solo per 
fare due esempi”. 
Durante l’evento è stato inoltre ricordato 
come il “punto di vista Valtellina” costituisce 
un eccellente osservatorio per comprendere 
cosa eravamo e cosa siamo diventati, 
nel rapporto e dialogo con il settore delle 
telecomunicazioni. Oggi abbiamo tutti 
uno smartphone in tasca o navighiamo 
quotidianamente in rete, ma alle spalle c’è 
stata tanta storia e tanto duro lavoro, anche 
e soprattutto da chi le reti telefoniche le ha 
installate e tenute in funzione con interventi 
di assistenza e manutenzione.
Il volume nasce con l’apporto documentale 
da parte dell’Archivio Storico TIM-Telecom 
di Torino. Inoltre si avvale di contributi 
documentali ricevuti anche dall’Archivio 
Storico nazionale ENEL, struttura che ha 

sede a Napoli. Il volume si propone come 
il primo saggio in Italia che parla dello 
sviluppo delle reti telefoniche con la voce 
degli “infrastrutturalisti”, cioè delle aziende 
che si sono occupate e si occupano 
di questo fondamentale settore, oggi 
caratterizzato dalle realizzazioni di reti in 
fibra ottica (banda ultralarga).
Proprio per le sue caratteristiche e i 
numerosi riferimenti socio-economici, 
il volume si propone con il taglio e la 
piacevolezza di lettura di un saggio storico. 

INTERVENTI AUTOREVOLI IN 
UNO SPAZIO D’INCONTRO IDEALE
Considerando i contenuti e l’unicità del 
volume, all’incontro presso Polo del ‘900 
di Torino sono intervenuti due autorevoli 
specialisti come Daniele Cerrato, Direttore 
dell’archivio storico TIM–Telecom e Gabriele 
Elia, Ead and Open Innovation and Research 
Telecom (Responsabile Comunicazione 
Scientifica TIM). Sia Cerrato che Elia hanno 
sottolineato come lo sviluppo storico 
delle telecomunicazioni merita sempre 

È stato presentato lo scorso 9 maggio in 
uno specifico incontro tenutosi presso il 
“Polo del ‘900” di Torino il volume “Il ragazzo 
che portava il telefono nelle case” (Edizioni 
Sestante - 2018), che traccia i momenti 
salienti di un progresso fondamentale per la 
società e l’economia: le telecomunicazioni. 
Il libro si basa sulla testimonianza di un 
vero e proprio protagonista del settore: 
il nostro Presidente Gianpietro Valtellina. 
Particolarmente significativi i capitoli 
riguardanti il dopoguerra e la ricostruzione, 
periodo appassionante e sempre più 
all’attenzione tanto degli storici come del 
grande pubblico. 
Le testimonianze di Gianpietro 
Valtellina, dei suoi famigliari e di alcuni 
fra i collaboratori “storici” dell’azienda, 
accompagnate da precise documentazioni 
di carattere storico, sono state raccolte 
da Marco Sorelli che da molti anni 
svolge la professione di consulente in 
comunicazione, oltre ad essere addetto 
stampa di Valtellina e coordinatore 
editoriale di NoiMille. Il libro, nella visione 
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EL DESRROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES
NARRADO EN "VOZ ALTA" 
El libro "El muchacho que llevaba el teléfono a las 
casas", 80 años de vida y de trabajo narrados por 
Gianpietro Valtellina,  fue presentado en Turín en el 
prestigioso Espacio ‘900.  Mucho más que la historia 
de una empresa: el desarrollo de las TLC, desde la 
etapa pionera de la telefonía hasta la extraordinaria 
evolución 4.0 contemporánea. 
El libro "El muchacho que llevaba el teléfono a las casas" 
(Edición Sestante -2018), que narra los hitos de un 
progreso fundamental para la sociedad y la economía -las 
telecomunicaciones-, fue presentado el pasado 9 de mayo 
durante un encuentro que tuvo lugar en el "Polo del ‘900” de 
Turín. El libro está basado en el testimonio de un verdadero 
protagonista del sector: nuestro Presidente Gianpietro 
Valtellina. Algunos de los capítulos más importantes 
son los que se refieren al postguerra y al período de la 
reconstrucción, momentos apasionantes de nuestra historia 
que despiertan el interés de los historiadores y del público 
en general. Los testimonios de Gianpietro Valtellina, de 
sus familiares y de algunos de los empleados "históricos" 
de la empresa, que se complementan con documentos 
históricos, fueron recolectados por Marco Sorelli quien 
desde hace muchos años trabaja como consultor en el 
ámbito de la comunicación, además de ocuparse del área 
de prensa de Valtellina y de coordinar la edición de NoiMille. 
El libro, desde la perspectiva del autor, "...no pretende ser 
un homenaje sino que desea ser un aporte importante al 
debate sobre temas históricos en general que actualmente 
despiertan interés, como por ejemplo la reconstrucción de la 
postguerra y el auge económico de los años sesenta". Durante 
el evento se evidenció que "el punto de vista Valtellina" es 
un excelente observatorio que permite comprender cómo 
éramos y en qué nos hemos convertido en relación con el 
sector telecomunicaciones. Hoy todos tenemos un teléfono 
inteligente en el bolsillo y navegamos diariamente por internet, 
pero detrás de esta evolución hay mucha historia y un duro 
trabajo de quienes instalaron e hicieron funcionar -brindando 
asistencia y mantenimiento- las redes telefónicas. El libro 
nace gracias a la contribución de documentación por parte 
del Archivo Histórico TIM-Telecom de Turín. Además se avala 
de documentos aportados por el Archivo Histórico Nacional 
ENEL, organismo que tiene sede en Nápoles. El libro es el 
primer ensayo en Italia que habla del desarrollo de las redes 
telefónicas desde la perspectiva de los "infraestructuristas", 
es decir de las empresas que se ocuparon y se ocupan de 
este fundamental sector, actualmente caracterizado por 
la realización de redes de fibra óptica (banda ultra ancha). 
Justamente por sus características y por las numerosas 
referencias socioeconómicas que posee,  el volumen se 
presenta como un ensayo histórico que puede ser leído 
placenteramente. 

PARTICIPACIÓN DE INVITADOS PRESTIGIOSOS EN UN LUGAR 
DE ENCUENTROS IDEAL.
Teniendo en cuenta los contenidos y la peculiaridad del 
libro, en el encuentro que tuvo lugar en el Polo del ´900 de 
Turín participaron dos prestigiosos especialistas: Daniele 
Cerrato, Director del Archivo Histórico TIM-Telecom, y 
Gabriele Elia, Ead and Open Innovation and Research Telecom 
(Responsable de Comunicación Científica TIM). Tanto Cerrato 
como Elia evidenciaron que el desarrollo histórico de las 
telecomunicaciones merita cada vez más atención y un 
trabajo de investigación y de recolección de testimonios 
como el que se realizó para la elaboración del libro "El 
muchacho que llevaba el teléfono a las casas". El objetivo 
de estas investigaciones no debe ser la realización de obras 
nostálgicas para museos, sino que deben servir para poder 
entender mejor el presente y el futuro: el actual escenario de 
las TLC y las prospectivas para el mañana de hecho son parte 
integral de los procesos históricos de evolución del sector. 
El encuentro fue coordinado por Andrea Montorio, fundador 
de Promemoria, sociedad de Turín especializada en la 
recolección y archivo de las memorias históricas de 
importantes empresas, por ejemplo Lavazza e Intesa San 
Paolo. Promemoria se especializa en la recuperación, 
conservación y valorización a 360° del patrimonio histórico de 
grandes empresas, instituciones y coleccionistas. Su misión 
es la de transformar los archivos históricos en instrumentos 
de innovación estratégica y cultural, con el objetivo de 
conectar el pasado con el presente y el futuro. "El valor de la 
memoria histórica de las empresas y la importancia de sus 
archivos - explica Andrea Montorio- consiste ante todo en 
no perder los recuerdos de los empresarios. Precisamente 
el libro "El muchacho que llevaba el teléfono a las casas" se 
enmarca en este importante trabajo de investigación basado 
en la recolección de testimonios que permiten reconstruir 
la historia del mundo del trabajo".  La obra se puede comprar 
a través de la Editorial (www.sestantedizioni.com), en las 
principales plataformas on-line y en las librerías. 

POLO DEL ‘900 DE TURÍN: UNA ORGANIZACIÓN HISTÓRICO-
CULTURAL ÚNICA EN ITALIA, UN ÓPTIMO ESPACIO PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE VALTELLINA. 
Generar un debate sobre temas contemporáneos desde una 
perspectiva histórica, económica, social, cultural, que valorice 
las fuentes de documentación, con el fin de desarrollar una 
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O DESENVOLVIMENTO DAS 
TELECOMUNICAÇÕES
CONTADO EM “VIVA VOZ””
Apresentado em Turim, na prestigiosa location 
de "Spazio ‘900", o livro “O menino que levava o 
telefone nas casas”, 80 anos de vida e trabalho 
narrados por Gianpietro Valtellina. Muito mais que 
a história de uma empresa: o desenvolvimento das 
telecomunicações, começando pelos pioneiros da 
telefonia, até chegar às extraordinárias evoluções 
contemporâneas 4.0. 
Foi apresentado no último dia 9 de maio, por ocasião de um 
encontro ad hoc que aconteceu no “Polo do ‘900” de Turim, 
o livro “O menino que levava o telefone nas casas” (Edizioni 
Sestante - 2018), que traça os momentos mais marcantes de 
um progresso fundamental para a sociedade e a economia: 
as telecomunicações. A obra baseia-se no testemunho de 
um verdadeiro protagonista do setor: o nosso Presidente, 
Gianpietro Valtellina. São particularmente significativos os 
capítulos relativos ao pós-guerra e à reconstrução, tratando-se 
de um período apaixonante, que chama cada vez mais a atenção 
tanto dos historiadores quanto do grande público em geral.  
Os depoimentos de Gianpietro Valtellina, de seus familiares 
e de alguns dos colaboradores "históricos" da empresa, 
acompanhados por uma precisa documentação de caráter 
histórico, foram coletados por Marco Sorelli, que há vários anos 
exerce a profissão de consultor em comunicação, além de ser 
assessor de imprensa da Valtellina e coordenador editorial 
do NoiMille. O livro, na visão de seu redator, “…deseja ficar 
longe de qualquer intuito de mera celebração, visando trazer 
uma contribuição significativa ao debate sobre assuntos hoje 
particularmente relevantes ao nível histórico geral: dentre eles, 
querendo mencionar dois exemplos, sobressaem os temas da 
reconstrução do pós-guerra e do boom econômico dos anos 
Sessenta”. Durante o evento destacou-se ainda o fato de que o 
“ponto de vista Valtellina” constitui um excelente observatório 
para compreender o que éramos e o que nos tornamos, na 
relação e no diálogo com o setor das telecomunicações. Hoje, 
nós todos temos um smartphone no bolso, e navegamos 
quotidianamente na rede, mas por trás disso tudo tem bastante 
história e muito duro trabalho, protagonizado também e 
principalmente por parte de quem instalou as redes telefônicas 
e as vem mantendo em função através de intervenções 
de assistência e manutenção. O livro nasce com o aporte 
documental do Acervo Histórico TIM-Telecom de Turim. E ainda 
se valeu de contribuições documentais recebidas ainda pelo 
Acervo Histórico Nacional ENEL, uma estrutura que tem sede 
em Nápoles. O livro se propõe como o primeiro ensaio na Itália 
falando sobre o desenvolvimento das redes telefônicas através 
da voz dos operadores do campo das infraestruturas, ou seja, 
das empresas que se ocuparam e ainda ocupam-se desse 
fundamental setor, hoje caracterizado pela realização de redes 
de fibra ótica (ultra banda larga). Justamente graças às suas 
características e às inúmeras referências socioeconômicas, 
o livro se propõe com o estilo e a tendência a favorecer uma 
leitura prazerosa, típica de um ensaio histórico. 

PARTICIPAÇÕES PRESTIGIOSAS EM UM ESPAÇO DE ENCONTRO 
IDEAL
Considerando o conteúdo e a unicidade da obra, participaram 
do encontro acontecido junto ao Polo do ‘900 de Turim, dois 
renomados especialistas como Daniele Cerrato, Diretor do 
Acervo Histórico TIM–Telecom, e Gabriele Elia, Ead and Open 
Innovation and Research Telecom (Responsável Comunicação 
Científica TIM). Tanto Cerrato quanto Elia sublinharam o fato 
de que o desenvolvimento histórico das telecomunicações 
merece a cada vez mais atenção e atividades voltadas a juntar 
depoimentos, como as que foram realizadas para a redação do 
livro “O menino que levava o telefone nas casas”. O intuito não 
deve ser simplesmente histórico ou, menos ainda, nostálgico, 
mas precisa ser direcionado a melhor entender o presente e o 
futuro: o cenário atual das telecomunicações e as perspectivas 
futuras, constituem parte integrante dos processos históricos 
de evolução do setor. O encontro foi coordenado por Andrea 
Montorio, fundador de "Promemoria", uma Sociedade de Turim 
especializada em coletar e arquivar as memórias históricas de 
importantes empresas e Grupos, como por exemplo a Lavazza 
e o banco Intesa San Paolo. "Promemoria" é especializada em 
recuperar, conservar e valorizar em 360° o patrimônio histórico 
de grandes empresas, instituições e colecionadores. A sua 
missão consiste em transformar os acervos históricos em 
instrumentos de inovação estratégica e cultural. O objetivo 
é fazer dialogar entre si o passado, o presente e o futuro. “Os 
valores da memória histórica das empresas e a importância 
de seus acervos - fez questão de ressaltar Andrea Montorio - 
passam em primeiro lugar pela capacidade de não desperdiçar as 
recordações dos empreendedores. O livro “O menino que levava 
o telefone nas casas” se encaixa nesse importante compromisso, 
no empenho de coletar os depoimentos e saber garantir uma 
adequada colocação histórica ao mundo do trabalho”.  O livro 
pode ser comprado contatando o editor (www.sestantedizioni.
com), nas principais plataformas online, e nas livrarias.

POLO DO ‘900 DE TURIM: UMA REALIDADE HISTÓRICO-
CULTURAL ÚNICA NA ITÁLIA, UMA LOCATION IDEAL PARA A 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA VALTELLINA
O debate sobre os temas da contemporaneidade, o pensamento 
histórico, econômico, social, cultural, e a valorização das 
fontes documentárias para o crescimento de uma cidadania 
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RACCONTATO IN “VIVA VOCE”
LO SVILUPPO DELLE TELECOMUNICAZIONI

 Un momento del talk show in occasione della 
presentazione del libro "Il ragazzo che portava il 
telefono nelle case", incontro svolto presso il Polo 
del '900 di Torino. Da sinistra a destra nella foto: 
Andrea Montorio, Marco Sorelli, Cesare Valtellina, 
Daniele Cerrato, Gabriele Elia e Giorgio Cattaneo.
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più attenzioni e attività di raccolta di 
testimonianze come quelle svolte per la 
realizzazione del volume “Il Ragazzo che 
portava il telefono nelle case”. L’intento non 
deve essere semplicemente museale o tanto 
meno nostalgico, ma invece proiettato a 
capire meglio il presente e il futuro: l’attuale 

scenario delle TLC e le prospettive per il 
domani sono infatti parte integrante dei 
processi storici di evoluzione del settore. 
Ha coordinato l’incontro Andrea Montorio, 
fondatore di Promemoria, società torinese 
specializzata in raccolta e archiviazione delle 
memorie storiche di importanti aziende, fra 

cui ad esempio Lavazza e Intesa San Paolo. 
Promemoria è specializzata nel recuperare, 
conservare e valorizzare a 360° il patrimonio 
storico di grandi aziende, istituzioni 
e collezionisti. La mission è quella di 
trasformare gli archivi storici in strumenti di 
innovazione strategica e culturale. L’obiettivo 
è quello di fare dialogare passato, presente 
e futuro. “I valori della memoria storica delle 
aziende e l’importanza dei loro archivi – ha 
tenuto a precisare Andrea Montorio – passano 
prima di tutto nel non disperdere i ricordi 
degli imprenditori. Il libro “Il ragazzo che 
portava il telefono nelle case” si inserisce in 
questo importante impegno di raccolta delle 
testimonianze e storicizzazione del mondo del 
lavoro”. 
Il volume è acquistabile contattando l’editore 
(www.sestantedizioni.com), sulle principali 
piattaforme on line e nelle librerie.

ciudadanía responsable: estos son los principios claves que 
caracterizan las actividades desarrolladas en el Polo ´900. 
Los Socios fundadores de la Fundación Polo del ´900 son la 
Región Piamonte, la Ciudad de Turín y la Compañía de San 
Paolo. Gracias a las obras de reestructuración efectuadas 
en los Cuarteles Militares Juvarra, el Polo se inserta en una 
zona de Turín ya reconocida por la presencia de importantes 
instituciones que se dedican a la conservación, investigación 
y difusión de material histórico-cultural. En el Polo del ´900 
se encuentran las sedes de 19 Entes que constituyen un 
punto de referencia para la investigación histórica, social, 
cultural del novecientos. La pluralidad de las experiencias 
y de las competencias de las distintas organizaciones que 
conforman dicho Ente, la concentración y la integración de 
sus archivos y bibliotecas, la voluntad de interrelacionar los 
recuerdos con el presente, la historia con los grandes temas 
contemporáneos, hacen que el Polo sea un lugar innovador 
destinado a todos los que desean acercarse a los grandes 
temas del ´900 y de la actualidad.

ARCHIVO HISTÓRICO TIM Y VALTELLINA: 
UNA RELACIÓN QUE SE FORTALECE TENIENDO EN CUENTA 
EL FUTURO A TRAVÉS DEL IOT OPEN LAB TIM. 
La relación de recíproca estima y colaboración entre el 
Archivo Histórico TIM y Valtellina se reforzó aún más con la 
realización del libro "El muchacho que llevaba el teléfono a 
las casas", obra que cuenta con documentación aportada 
por el Archivo. La organización TIM observa cada vez con 
mayor atención el desarrollo histórico del trabajo relacionado 
con las infraestructuras de red, sector en el que Valtellina 
ha ocupado y sigue ocupando un rol estratégico. En el 
marco de esta relación el pasado 1 de julio Cesar Valtellina, 
Filippo Panzavolta y Luca Contato se reunieron en el Archivo 
Histórico con el Director Daniele Cerrato, para identificar 
algunos nuevos y posibles proyectos que serán desarrollados 
de manera conjunta. En dicha ocasión la delegación 
Valtellina visitó también la sede de IoT Open Lab de TIM que 
se encuentra en el mismo polo logístico de Turín. Gabriele 
Elia, Responsable de Comunicación Científica de TIM, guió 
la visita. IoT Open Lab, que es un espacio de investigación 
e innovación, se fundó en 2018 y tiene como objetivo 
desarrollar soluciones originales en el ámbito que entrelaza 
cada vez más los sectores Telecomunicaciones, Industria 
4.0 y Ciudad Inteligente. Propuestas que sean capaces de 
fomentar el desarrollo de soluciones IdC para aprovechar 
plenamente las nuevas tecnologías de transmisión TIM, en 
particular integrar el acceso celular a un abanico muy amplio 
de campos de aplicación, como por ejemplo la movilidad con 
conducción asistida y autónoma. Todos estos campos son 
interesantes para el futuro de Valtellina. Por lo que es lógico 
que este encuentro haya generado inmediatamente ideas 
comunes que se relacionan concretamente con el progreso 
de las telecomunicaciones y que generan sinergias de 
colaboración en los recíprocos ámbitos de trabajo.   

consciente: são esses os princípios e os conceitos-chave em 
direção aos quais a atividade do Polo do ‘900 é orientada. Os 
Sócios fundadores da Fundação Polo do ‘900 são a Região 
Piemonte, a Cidade de Turim e a "Compagnia di San Paolo". 
Graças às intervenções de reforma realizadas nos "Quartieri 
Militari juvarriani", o Polo se insere em uma área de Turim já 
caracterizada pela presença de importantes institutos de 
conservação, pesquisa e divulgação.  No Polo do ‘900 são 
hospedados 19 Entes participantes, que representam um 
ponto de referência no que tange à pesquisa histórica, social, 
econômica e cultural do Novecentos. A concentração e a 
integração dos acervos e das bibliotecas, a pluralidade de 
experiências e competências dos entes parceiros, a vontade 
de conectar memória e presente, a história com os grandes 
temas da contemporaneidade, fazem do Polo um sujeito 
inovador voltado para todos que desejam se aproximar dos 
grandes temas do ’900 e da atualidade.

ACERVO HISTÓRICO TIM E VALTELLINA: 
UM DIÁLOGO QUE CONTINUA TAMBÉM OLHANDO PARA O 
FUTURO ATRAVÉS DE IOT OPEN LAB TIM
A relação de mútua estima e colaboração entre o Acervo 
Histórico TIM e a Valtellina, acabou por consolidar-se mais 
ainda graças à realização do livro “O menino que levava 
o telefone nas casas”, tratando-se de uma obra que se 
valeu da documentação fornecida pelo próprio Acervo. A 
estrutura TIM vem olhando com atenção a cada vez maior 
para o desenvolvimento histórico do trabalho atinente 
às infraestruturas de rede, setor em que a Valtellina 
desempenhou e continua desempenhando um papel 
estratégico. No âmbito desse diálogo, no último dia 1 de julho 
Cesare Valtellina, Filippo Panzavolta e Luca Contato foram para 
o Acervo Histórico e ali encontraram o seu Diretor, Daniele 
Cerrato, pontuando alguns novos, possíveis desdobramentos 
colaborativos. Na ocasião, a delegação Valtellina visitou 
também a sede de IoT Open Lab da TIM, situada no mesmo polo 
logístico de Turim. A visita foi conduzida e guiada por Gabriele 
Elia, Responsável Comunicação científica TIM. Inaugurado em 
2018, IoT Open Lab é uma realidade de pesquisa e inovação 
que se propõe de desenvolver soluções originais no âmbito 
da relação cada vez mais estreita entre telecomunicações, 
indústria 4.0 e smart city. Propostas capazes de sustentar o 
desenvolvimento de soluções IoT que possam aproveitar em 
cheio as novas tecnologias de transmissão TIM, em particular 
integrando um acesso celular em um leque bastante amplo 
de campos aplicativos, como por exemplo a mobilidade 
com direção assistida e autônoma. Todos esses campos 
são outros tantos focos para o futuro da Valtellina. É lógico, 
portanto, que também essa visita tenha gerado imediatamente 
ideias comuns que olham concretamente para o progresso 
das telecomunicações e para sinergias colaborativas nos 
recíprocos âmbitos de trabalho.  La pagina che il  Corriere della Sera 

ha dedicato alla pubblicazione del 
volume “Il ragazzo che portava il 
telefono nelle case”.

POLO DEL ‘900 DI TORINO: 
UNA REALTÀ STORICO-
CULTURALE UNICA IN ITALIA, 
UNA LOCATION OTTIMALE 
PER LA PRESENTAZIONE DEL 
VOLUME VALTELLINA

Il dibattito sui temi della contemporaneità, il 
pensiero storico, economico, sociale, culturale 
e la valorizzazione delle fonti documentarie 
per la crescita di una cittadinanza 
consapevole: questi sono i princìpi e i concetti 
chiave verso cui è orientata l’attività del Polo 
del ‘900. I Soci fondatori della Fondazione Polo 
del ‘900 sono la Regione Piemonte, la Città di 
Torino e la Compagnia di San Paolo. Grazie 

Il rapporto di reciproca stima e 
collaborazione fra l’Archivio Storico TIM 
e Valtellina si è ulteriormente rafforzato 
con la realizzazione del volume “Il Ragazzo 
che portava il telefono nelle case”, opera 
che si è avvalsa di documentazioni fornite 
dall’Archivio. La struttura TIM sta guardando 
con sempre maggiore attenzione anche 
allo sviluppo storico del lavoro riguardante 
le infrastrutture di rete, settore nel quale 
Valtellina ha svolto e continua a svolgere 
un ruolo strategico. Nell’ambito di questo 

dialogo lo scorso 1 luglio Cesare Valtellina, 
Filippo Panzavolta e Luca Contato si sono 
recati all’archivio Storico ed hanno incontrato 
il Direttore Daniele Cerrato, puntualizzando 
alcuni nuovi e possibili sviluppi collaborativi. 
Nell’occasione la delegazione Valtellina ha 
visitato anche la sede di IoT Open Lab di 
TIM che si trova nello stesso polo logistico 
di Torino. La visita è stata condotta e 
guidata da Gabriele Elia, Responsabile 
Comunicazione scientifica TIM. Inaugurato 
nel 2018, IoT Open Lab è una realtà di ricerca 

e innovazione che si propone di sviluppare 
soluzioni originali nell’ambito del sempre 
più stretto rapporto fra telecomunicazioni, 
industria 4.0 e smart city. Proposte capaci 
di sostenere lo sviluppo di soluzioni IoT che 
possano sfruttare a pieno le nuove tecnologie 
di trasmissione TIM, in particolare integrare 
un accesso cellulare in un ventaglio molto 
ampio di campi applicativi, come ad esempio 
la mobilità con guida assistita e autonoma. 
Tutti questi campi sono altrettanti fucus per 
il futuro Valtellina. Logico quindi che anche 
questa visita ha generato immediatamente 
idee comuni che guardano concretamente al 
progresso delle telecomunicazioni e sinergie 
collaborative nei reciproci ambiti di lavoro.  

agli interventi di ristrutturazione effettuati 
sui Quartieri Militari juvarriani, il Polo si 
inserisce in un’area di Torino già connotata 
dalla presenza di importanti istituti di 
conservazione, di ricerca e di divulgazione. 
Al Polo del ‘900 trovano casa 19 Enti 
partecipanti che rappresentano un punto 
di riferimento nella ricerca storica, sociale, 
economica e culturale del Novecento. La 

concentrazione e l’integrazione degli archivi e 
delle biblioteche, la pluralità delle esperienze 
e delle competenze degli enti partner, la 
volontà di mettere in connessione memoria 
e presente, la storia con i grandi temi 
della contemporaneità, rendono il Polo un 
soggetto innovativo rivolto a tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi ai grandi temi del ’900 
e dell’attualità. 

Daniele CerratoGabriele Elia

ARCHIVIO STORICO TIM E VALTELLINA: 
UN DIALOGO CHE CONTINUA ANCHE GUARDANDO AL FUTURO TRAMITE IOT OPEN LAB TIM

Un’interessante testimonianza è stata 
quella esposta da Roberto Armando 
Valtellina, che inoltre ha portato i saluti 
di suo fratello Gianpietro. Il Presidente 
di Valtellina SpA, protagonista del 
volume, non ha infatti purtroppo potuto 
partecipare all’evento di Torino per un 
fastidioso stato influenzale.
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DIÁRIO DE VIAGEM
TECHMISSION NA CHINA
“A China viaja forte, mas não pode perder esse 
trem…”: eis, em síntese extrema, o comentário 
mais repetido entre os que participaram desse 
importante tour na realidade empresarial e de 
pesquisa tecnológica chinesa. Na delegação de 
Techmission, esteve presente também Cesare 
Valtellina, que pôde averiguar em primeira pessoa 
a forma como o país mais dinâmico do planeta 
está se movendo em setores estratégicos. 
Oito dias de imersão em um país que tem mais de um bilhão 
e quatrocentos milhões de habitantes, tem um crescimento 
de quase sete porcento, e sobretudo demonstra em todos 
os setores uma visão e uma velocidade de mudar, sem 
precedentes. As perspectivas da iniciativa Techmission, 
organizada e promovida pela "Confindustria Varese", eram 
certamente estimulantes. 
Não é por acaso que no tour "União dos industriais da 
província de Varese", estavam presentes - junto com 
o diretor Vittorio Gandini - o coordenador das áreas 
econômicas Marco De Battista e o "innovation manager" 
Giuseppe Catalfano.
Logicamente, oito dias apenas não poderiam fornecer um 
quadro geral de uma realidade tão articulada e complexa, 
no entanto essa pequena experiência soube revelar “o 
sabor” do significado intrínseco da expressão “milagre 
Chinês”.  O Grupo dos participantes desse giro, do qual fez 
parte Cesare Valtellina, puderam constatar em primeira 
pessoa alguns aspectos particularmente significativos 
que vêm caracterizando o sistema industrial chinês, além 
da maneira como esse país, no topo mundial em diversos 
setores, está enfrentando essa fase de passagem à nova 
economia digital. Em especial, com os novos paradigmas 
tecnológicos, estamos redesenhando a estrutura de todos 
os âmbitos econômicos, com efeitos particularmente 
relevantes para a indústria manufatureira. Participar do 
tour fez com que se tivesse a chance de aprofundar a forma 
como as novas tecnologias são os agentes de profundas 
mudanças, nos modelos organizacionais, na abordagem ao 
mercado, e ainda na criação de novos modelos de business. 
Sobre as perspectivas e sobre o significado desse tour pela 
China, Cesare Valtellina ressaltou: “Techmission foi uma 
oportunidade importante, para mim pessoalmente e para a 
realidade empresarial da Valtellina como um todo. Permitiu 
conhecer melhor e diretamente aspectos significativos 
dos modelos de pensamento e do modus operandi de uma 
nação e de um contexto socioeconômico com o qual a 
nossa empresa tem relações estratégicas de parceria. Isto 
é, mais ainda considerando o fato de que muitos de nossos 
principais clientes utilizam frequentemente tecnologias 
made in Cina, e mantêm um diálogo econômico bastante 
relevante com as empresas e os grupos mais inovadores 
da China. Paralelamente, o tour ofereceu a possibilidade 
de entrar em contextos empresariais conotados por 
um forte cunho 4.0, onde TI e TIC estão a cada vez mais 
conectadas com a evolução de smart manufacturing e 
smart city. Trata-se de outros âmbitos de desenvolvimento 
e crescimento, onde a empresa Valtellina deseja melhorar e 
ser competitiva nos respectivos mercados”.
Não foi por acaso que participou do tour também Gianlugi 
Viscardi, Presidente de Intellimech, Consórcio de empresas 
do qual faz parte a própria Valtellina, e Presidente de 
Digital Innovation Hub Lombardia. A participação de 
Viscardi, com sua grande competência no âmbito de 
projetos institucionais para a smart manufacturing, indica 
quais foram os principais aspectos que caracterizaram 
a iniciativa, assim como percebidos por inúmeros 
empresários provenientes do território de Varese, e não 
só. Foi o próprio Viscardi que, durante o tour, lembrou que 
as empresas têm a necessidade de sair da mentalidade 
provinciana que amiúde as caracteriza, sendo que tal 
abertura pode-se dar justamente olhando para o que 
vem acontecendo em uma realidade como é a chinesa.  
Observando a velocidade evolutiva de determinados 
processos, tudo resulta ser mais urgente ainda. Sobretudo, 
é preciso ir além do particularismo - onde cada um acaba 
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DIARIO DE VIAJE  
TECHMISSION EN CHINA
“La China viaja velozmente, pero no podemos 
perder este tren...": sintéticamente este es el 
concepto que más repitieron quienes participaron 
en la importante gira  que recorrió las empresas y 
los centros de investigación tecnológicos chinos. 
Cesare Valtellina formó parte de la delegación de 
Techmission, y pudo observar directamente cómo 
se está moviendo en sectores estratégicos la 
nación más dinámica del planeta.
Ocho días en un país que cuenta con más de 1.400 millones 
de habitantes, que crece casi un 7%, y sobre todo que 
demuestra en todos los campos una visión y una velocidad 
de cambio sin precedentes. Las prospectivas del Tour 
Techmission, organizado y auspiciado por Confindustria 
Varese, eran por lo tanto estimulantes. Por ese motivo 
la Unión de Industriales de la provincia de Varese estuvo 
representada en la gira por su Director Vittorio Gandini, el 
coordinador de las áreas económicas Marco De Battista y el 
Gerente de Innovación Giuseppe Catalfano. 
Lógicamente ocho días no son suficientes para tener un 
cuadro completo de una realidad tan compleja y articulada, 
pero este pequeño acercamiento permitió descubrir "el 
sabor" de lo que significa el "milagro chino". Los miembros 
del grupo que participaron en la recorrida, uno de ellos Cesar 
Valtellina, pudieron observar de manera directa algunos 
aspectos muy importantes que caracterizan el sistema 
industrial chino y se dieron cuenta de cómo este país que es 
líder mundial en muchos sectores está afrontando el pasaje 
a la economía digital. Especialmente pudieron observar 
de qué manera los nuevos paradigmas tecnológicos están 
modificando la estructura de todos los ámbitos económicos, 
causando efectos importantes en la industria manufacturera. 
La participación en este Tour permitió comprender cómo las 
nuevas tecnologías son los agentes de profundos cambios en 
los modelos de organización, en la relación con el mercado y 
en la creación de nuevos modelos de negocios. 
Al referirse a las prospectivas y al significado que tuvo la gira 
por China, Cesar Valtellina evidenció que: "Techmission fue 
una importante oportunidad tanto para mí personalmente 
como para la empresa Valtellina. De hecho nos permitió 
conocer mejor y directamente aspectos importantes de los 
modelos de pensamiento y de la manera de trabajar de un 
país y de un contexto socioeconómico con el que nuestra 
empresa mantiene relaciones comerciales estratégicas. 
Además no hay que olvidar que muchos de nuestros 
principales clientes utilizan tecnología hecha en china 
y que ellos mismos mantienen relaciones comerciales 
importantes con las sociedades más innovadoras de dicho 

“LA CINA VIAGGIA FORTE, MA NON SI PUÒ 
PERDERE QUESTO TRENO…”: 
ECCO, IN MASSIMA SINTESI, IL COMMENTO 
PIÙ RIPETUTO FRA CHI HA PARTECIPATO 
A QUESTO IMPORTANTE TOUR NELLA 
REALTÀ IMPRENDITORIALE E DI RICERCA 
TECNOLOGICA CINESE. 
NELLA DELEGAZIONE DI TECHMISSION 
ANCHE CESARE VALTELLINA, CHE HA POTUTO 
VERIFICARE DIRETTAMENTE COME SI STA 
MUOVENDO IN SETTORI STRATEGICI LA 
NAZIONE PIÙ DINAMICA DEL PIANETA. 

Otto giorni di full immersion in una nazione che ha oltre un miliardo 
e 400 milioni di abitanti, cresce quasi del sette percento, ma 
soprattutto dimostra in ogni campo una visione e una velocità 
di cambiamento senza precedenti. Le prospettive dell’iniziativa 
Techmission, organizzata e promossa da Confindustria Varese, 
erano certamente stimolanti. 
Non a caso nel tour l’Unione degli industriali della provincia di Varese 
era presente con il direttore Vittorio Gandini, il coordinatore delle 
aree economiche Marco De Battista e l’innovation manager Giuseppe 
Catalfano.
Logicamente otto giorni non potevano dare un quadro complessivo 
di una realtà così articolata e complessa, ma anche questo piccolo 
tassello ha saputo rivelare “il sapore” di ciò che significa “miracolo 
Cinese”.  Il Gruppo dei partecipanti al Tour, di cui ha fatto parte 
anche Cesare Valtellina, hanno potuto verificare direttamente alcuni 

aspetti altamente significativi che stanno 
caratterizzando il sistema industriale cinese 
e come questa nazione ai vertici mondiali 
in tanti settori stia affrontando il passaggio 
alla nuova economia digitale. In particolare 
come i nuovi paradigmi tecnologici stiano 
ridisegnando la struttura di tutti gli ambiti 
economici, con effetti particolarmente 
rilevanti per l'industria manifatturiera. 
Partecipare al tour ha permesso di 
approfondire come le nuove tecnologie 
siano gli agenti di profondi cambiamenti, 
nei modelli organizzativi, nell'approccio al 
mercato e nella creazione di nuovi modelli 
di business. 
Sulle prospettive e il significato del tour 
in Cina, Cesare Valtellina ha sottolineato: 
“Techmission è stata un’importante 
opportunità per me personalmente e 
per la realtà aziendale Valtellina. Ha 
permesso infatti di conoscere meglio 
e direttamente aspetti significativi dei 
modelli di pensiero e dei modus operandi 
di una nazione e di un contesto socio-
economico con il quale la nostra azienda 
intrattiene rapporti collaborativi strategici. 
Considerando inoltre come molti dei nostri 
principali clienti utilizzano frequentemente 
tecnologie made in Cina e loro stessi 
hanno in essere dialoghi economici molto 
rilevanti con le società più innovative della 
Cina. Parallelamente il tour ha permesso 
di entrare in contesti imprenditoriali 
spiccatamente 4.0, dove IT e ICT sono 
sempre più connessi all’evoluzione di smart 

TECHMISSION in Cina
DIARIO DI VIAGGIO

Nella foto in basso, Il gruppo dei 
partecipanti a Techmission all’ingresso 
della sede di Baidù, il principale motore 
di ricerca web in lingua cinese ed una 
realtà molto articolata, che si occupa di 
networking e innovazione hi-tech.
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manufacturing e smart city. Altrettanti ambiti di sviluppo dove 
l’azienda Valtellina desidera crescere ed essere competitiva sui 
mercati di riferimento”.
Non è casuale che al tour ha partecipato anche Gianlugi Viscardi, 
Presidente di Intellimech, Consorzio di imprese del quale fa parte 
anche Valtellina, e Presidente del Digital Innovation Hub Lombardia. 

La partecipazione di Viscardi, con la sua grande competenza in 
ambito di progetti istituzionali per la smart manufacturing, indica 
i contenuti che hanno animato l’iniziativa, recepiti da numerosi 
imprenditori del territorio di Varese e non solo. È stato lo stesso 
Viscardi che durante il tour ha ricordato come le impese hanno 
la necessità di uscire dal localismo, proprio guardando a cosa sta 
succedendo in una realtà come quella cInese. Osservando la velocità 
evolutiva di determinati processi, tutto è ancora più urgente. 
Soprattutto è  necessario andare oltre i particolarismi dove ognuno 
si sviluppa il proprio laboratorio, il proprio piccolo progetto, e 
lavorare insieme con una visione comune.
Al tour ha partecipato anche il Direttore del Digital Innovation 
Hub Lombardia, Giuseppe Linati. L’iniziativa Tech mission è stata 
anche un’originale e positiva occasione di confronto tra tanti 
soggetti coinvolti nel progetto del Digital Innovation Hub. Linati ha 
sottolineato come guardare da vicino i cambiamenti profondi che 
vive la Cina sia un'occasione per riflettere sugli scenari mondiali a un 
anno e mezzo dalla nascita del progetto. Considerando che il primo 
compito per le imprese, soprattutto le PMI, è capire dove andare. 
Sempre nel gruppo dei partecipanti al tour ha avuto un ruolo di 
“narratore” dell’interessante programma di visite Marco Giovanelli, 
Direttore della testata Varese News, quotidiano on line del territorio. 
Giovannelli ha seguito l’iniziativa da giornalista esperto e curioso,  
attento a cogliere ciò che caratterizza oggi lo scenario cinese, e nel 
contempo raccogliere testimonianze “in diretta” e in viva voce da 
parte degli imprenditori italiani partecipanti al tour. 

“Gli occhi si sono riempiti di meraviglie e 
la testa di stimoli da rielaborare – scrive 
Giovanelli in una sua cronaca dalla Cina 
- I commenti dei trenta partecipanti alla 
Techmission in Cina hanno sfumature 
diverse, ma tutti sono uniti da un fil rouge 
fatto di stupore. Il paese asiatico viaggia 
a un ritmo incredibile, o impressionante, 
come hanno sottolineato in tanti.
Siamo partiti da Pechino con una serie 
di visite iniziate a Kpmg per poi andare 
a conoscere iFLYTEK e Baidu, il Google 
cinese. Da lì un tour a Shanghai in quattro 
realtà italiane: MTA, Riello, Elemaster e 
Jesa. Il passaggio a Shenzhen ci ha portato 
nel cuore del distretto dell’innovazione con 
BYD, Tencent. 
E ancora: “Il distretto di  oggi è una delle 
zone con la maggiore concentrazione di 
aziende innovative non solo in Cina, ma 
a livello mondiale. La città è un esempio 
perfetto di cosa sia stato capace di fare 
questo paese negli ultimi trent’anni. Da 
villaggio di pescatori, faceva tra 20 e 
30mila abitanti ancora nel 1979 quando 
venne nominata città, oggi ha un numero 
di residenti che oscilla tra i 12 e i 15 milioni. 
Fuori da Tencent la vita scorre frenetica, 
ma tutti hanno in mano uno smartphone 
e la vita fluisce anche lì dentro mentre la 
natura si prende, come ogni giorno, il gusto 
di regalare scenari di colori e luci facendo 
capolino tra gli immensi e modernissimi 
palazzi. Shenzhen continuerà a crescere, 
così come le nostre domande su quale sarà 
il mondo dei prossimi anni.
Anni non decenni, perché ormai è chiaro 
che quel “tutto” di cui parla Alessandro 
Baricco nel suo ultimo libro The game, non 
può riferirsi solo alla globalità legata al 
mondo occidentale. 
La Cina sembra viaggiare ancora in un altro 
campo. Per chi non ci crede basti guardare 
quante poche righe dedichi Wikipedia in 
italiano alla Tencent. 
Per quanto tempo ancora?”

por desenvolver seu pequeno laboratório, seu pequeno 
projeto -, começando em vez a trabalhar juntos, com uma 
visão comum.
Participou do tour também o Diretor de Digital Innovation 
Hub Lombardia, Giuseppe Linati. A iniciativa Techmission 
representou ainda um original e positivo ensejo de 
confronto entre os vários sujeitos envolvidos no projeto 
"Digital Innovation Hub". Linati salientou que olhar de perto 
as profundas mudanças que o país China vem atravessando, 
representa uma ocasião para refletir sobre os cenários 
mundiais, um ano e meio após o nascimento do projeto. Isto 
é, considerando que a primeira tarefa para as empresas, 
sobretudo as pequenas e médias, é entender qual deve ser 
o rumo a ser tomado, o caminho a ser trilhado. 
Ainda no grupo dos participantes do tour, quem 
desempenhou o papel de “narrador” do interessante 
programa de visitas, foi Marco Giovanelli, Diretor do jornal 
"Varese News", diário online do território. Giovannelli 
participou da iniciativa na qualidade de jornalista 
experiente e curioso, atento a perceber os aspectos 
que caracterizam hoje em dia o cenário chinês, e ainda 
interessado em procurar depoimentos “ao vivo”, prestados 
em primeira pessoa por parte dos empresários italianos 
participantes.  "Os olhos se encheram de maravilhas e 
a cabeça de estímulos a serem reelaborados - escreve 
Giovanelli em uma sua crônica da China - Os comentários 
dos trinta participantes da Techmission na China têm 
diversas nuances, no entanto resultam todos unidos por um 
elemento comum, a sensação de surpresa. O país asiático 
funciona em um ritmo inacreditável, ou "impressionante", 
como sublinhado por muitos dos presentes.
Partimos de Pequim, com uma série de visitas iniciadas 
em Kpmg, conhecendo em seguida iFLYTEK e Baidu, o 
Google chinês. Depois demos uma volta em Shanghai, 
visitando quatro realidades corporativas italianas: MTA, 
Riello, Elemaster e Jesa. A passagem por Shenzhen, nos 
levou dentro do coração do distrito da inovação com BYD, 
Tencent".  Mais ainda: “O distrito de hoje é uma das áreas 
com a maior concentração de empresas inovadoras não 
só na China, mas ao nível mundial. A cidade é um exemplo 
perfeito do que esse país tem sido capaz de fazer ao longo 
dos últimos trinta anos. Era um vilarejo de pescadores, 
tinha entre 20 e 30 mil habitantes em 1979, quando 
começou a ser chamado de cidade, enquanto atualmente 
tem um número de residentes que oscila entre 12 e 15 
milhões. Fora de Tencent a vida corre frenética, todo 
mundo tem um smartphone na mão, e a vida flui também ali 
dentro, enquanto a natureza se dá, como todo dia, o gosto 
de proporcionar cenários de cores e luzes, se infiltrando 
entre os imensos e moderníssimos prédios. Shenzhen vai 
continuar crescendo, assim como nossas perguntas sobre 
como será o mundo nos próximos anos.
Falamos em anos, não em décadas, pois já está claro que 
aquele “tudo” ao qual se refere Alessandro Baricco em seu 
último livro, "The game", não pode fazer referência apenas à 
globalidade atrelada ao mundo ocidental. 
A China parece viajar ainda em um outro campo. Para quem 
não acredita nisto, é só observar quão poucas palavras 
sejam dedicadas à Tencent por parte da Wikipédia em 
italiano. Por quanto tempo ainda?”

Alcune significative immagini del tour 
cinese del gruppo di  imprenditori e 
manager che hanno voluto conoscere 
più direttamente la realtà socio-
economica della nazione con il più 
elevato dinamismo espansivo.

Il viaggio ha permesso di incontrare i 
responsabili operativi di alcune delle più 
importanti aziende cinesi che stanno 
sviluppando innovazione soprattutto in 
ambito 4.0.

Particolare attenzione è stata inoltre 
rivolta a scoprire come funzionano 
alcuni centri di ricerca che uniscono 
teoria e pratica applicativa soprattutto 
in ambito meccatronico.

país. Paralelamente la gira nos permitió entrar en contextos 
empresariales claramente 4.0, donde TI y TIC están cada 
vez más interconectadas con la evolución de la Manufactura 
Inteligente y la Ciudad Inteligente. Mercados en los que la 
empresa Valtellina desea crecer y ser competitiva". No es 
casual que también haya participado en el Tour Gianlugi 
Viscardi, Presidente de Intellimech - Consorcio de empresas 
del que forma parte Valtellina-, y Presidente del Digital 
Innovation Hub Lombardía. La participación de Viscardi, 
teniendo en cuenta la gran competencia que posee en 
proyectos institucionales destinados a la Manufactura 
Inteligente, demuestra la importancia de los contenidos que 
conformaron este proyecto y que despertaron el interés 
de numerosos empresarios del territorio de Varese y de 
otros lugares. El mismo Viscardi fue quien durante la gira 
recordó que las empresas deben salir de una visión local 
para justamente observar lo que está sucediendo en una 
realidad como la china. Al observar la velocidad evolutiva de 
determinados procesos, todo es aún más urgente. Sobre todo 
es necesario superar los individualismos en donde cada cual 
desarrolla su laboratorio, su pequeño proyecto, para trabajar 
juntos con una visión común. En la gira participó también 
el Director del Digital Innovation Hub Lombardía, Giuseppe 
Linati. La idea Techmission constituyó una original y positiva 
ocasión que permitió la interacción de diferentes sujetos 
involucrados en el proyecto del Digital Innovation Hub. Linati 
subrayó que observar de cerca los profundos cambios 
que experimenta China permite reflexionar acerca de los 
escenarios mundiales, después de un año del nacimiento del 
proyecto. Teniendo en cuenta que la primera tarea de una 
empresa -sobre todo de una PyME- es saber dónde ir. 
Dentro del grupo de participantes de la gira se encontraba 
Marco Giovanelli, Director del periódico on-line Varese 
News, quien desempeñó el rol de "narrador" del interesante 
programa de visitas. Giovannelli participó en el tour 
brindando el enfoque de un periodista experto y curioso, 
captando los aspectos que caracterizan actualmente el 
escenario chino, y paralelamente recogió el testimonio 
directo de los empresarios italianos que participaron en 
la gira. "Los ojos se llenaron de maravillas y la cabeza de 
estímulos que deben ser reelaborados- escribe Giovanelli en 
una de sus crónicas sobre China - Los comentarios de los 
30 participantes de la Techmission de China tienen matices 
diferentes pero todos están unidos por un hilo de asombro. 
El país asiático viaja a un ritmo increíble, o impresionante, 
como lo han evidenciado muchos. Salimos desde Pequín 
con algunas visitas que comenzaron en Kpmg, después 
fuimos a conocer iFLYTEK y Baidu, el Google chino. Después 
realizamos un tour por  Shanghai, visitando 4 empresas 
italianas: MTA, Riello, Elemaster y Jesa. Luego visitamos 
Shenzhen que nos permitió entrar en el corazón del distrito 
de la innovación a través de BYD, Tencent: “el distrito que 
vemos hoy es una de las zonas con la mayor concentración 
de empresas innovadoras no solo de China sino a nivel 
mundial. La ciudad es un ejemplo perfecto de lo que ha sido 
capaz de hacer este país en los últimos 30 años. Pasó de 
ser una aldea de pescadores, contaba con entre 20 y 30 mil 
habitantes todavía en 1979 cuando fue denominada ciudad, 
mientras hoy posee un número de residentes que varía entre 
los 12 y los 15 millones. Afuera de Tencent la vida transcurre 
frenética, pero todos tienen en la mano un teléfono 
inteligente y la vida fluye también ahí adentro mientras la 
naturaleza regala todos los días escenarios de colores y luces 
que se infiltran entre los inmensos y modernísimos edificios. 
Shenzhen seguirá creciendo, tanto como nuestras preguntas 
sobre cómo será el mundo en los próximos años.
Años no décadas, porque ya está claro que ese "todo" del 
que habla Alessandro Baricco en su último libro The game, 
no se refiere solo a la globalización relacionada con el 
mundo occidental. Parece que China viajara todavía en otra 
dimensión. Quienes no nos crean pueden simplemente ver 
los pocos renglones en italiano que Wikipedia le dedica a 
Tencent. ¿Todavía por cuánto tiempo?". 
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ILUMINACIÓN A LED PARA   
LA MOLE ANTONELLIANA
Comisionada por Iren Rinnovabili, Valtellina se ocupó 
de la renovación de los sistemas de iluminación 
decorativa de la Mole Antonelliana.
En el marco de la licitación para la realización del 
Mantenimiento Ordinario y Extraordinario de los 
Sistemas de Iluminación Pública de la ciudad de Turín, 
Valtellina por cuenta de Iren Rinnovabili, se ocupó de 
la renovación del sistema de iluminación decorativa de 
la Mole Antonelliana. En la primera fase se realizaron 
excavaciones para efectuar la conexión con las 
infraestructuras pre-existentes, se complementó 
con la realización de una dorsal de alimentación 
eléctrica de nuevos proyectores y la creación de una 
nueva infraestructura de comunicación mediante 
la instalación de un microtubo y de la Fibra Óptica 
24/48 monomodo. La segunda fase en cambio se 
caracterizó por la reconstrucción de las subidas de 
cables hasta el punto de instalación, la sustitución de 
los soportes de apoyo de los proyectores, la conexión, 
orientación y prueba de los mismos. Valtellina también 
se ocupó de completar el sistema de comunicación 
de datos, conectando las fibras ópticas del lado de los 
proyectores con la ayuda de cajas ópticas y del lado de 
la cabina central mediante bastidores que contienen 
todo el sistema de telecontrol de los escenarios 
proyectados. El software de control y gestión de cada 
grupo de proyectores fue instalado y configurado 
por una sociedad tercerizada.  Las fases de trabajo, 
que duraron algunas semanas, se terminaron con 
anticipación respecto al calendario establecido no 
obstante la particularidad del proyecto y las dificultades 
relacionadas con la ubicación de las infraestructuras, 
permitiendo que el proyecto fuera inaugurado el día 4 
de diciembre de 2018, en pleno período navideño, con la 
obvia satisfacción de todas las partes involucradas. 

IREN RINNOVABILI
Iren Rinnovabili es la Sociedad del Grupo Iren que 
trabaja en el sector de la Eficiencia Energética y 
de la producción de energía de fuentes renovables. 
Desarrolla proyectos y realiza instalaciones en el sector 
fotovoltaico, hidroeléctrico, biomasas y eólico. Iren 
Rinnovabili fundamentalmente ofrece asesoramiento 
para mejorar la eficiencia energética, con el objetivo 
de unir las estrategias industriales y productivas con 
las exigencias de tutela y valorización del patrimonio 
medioambiental, además de ocuparse del ámbito de la 
investigación y del desarrollo.

SÍMBOLO DE TURÍN, ACTUALMENTE 
MUSEO NACIONAL DEL CINE.
La Mole Antonelliana es el símbolo arquitectónico de 
la ciudad de Turín. Al principio fue concebida como 
Sinagoga y posteriormente fue adquirida por la 
Municipalidad para realizar un monumento a la unidad 
nacional. El arquitecto Alessandro Antonelli fue quien la 
diseñó y comenzó a construir en 1863, pero se terminó 
recién en el año 1889. En aquella época, con sus 167,5 
metros de altura, era el edificio más alto de Europa. En 
1961, para conmemorar la celebración del Centenario 
de la Unidad de Italia, fue inaugurado el ascensor 
panorámico, renovado en 1999, que aún hoy permite 
subir hasta el templo, ubicado a 85 m de alto desde 
donde se puede admirar la extraordinaria vista de la 
ciudad y el panorama alpino que la rodea. En el año 
2000 se convirtió en sede del Museo Nacional del Cine.

PORTUGUÊS

ILUMINAÇÃO DE LED PARA A 
“MOLE ANTONELLIANA”
A pedido da “Iren Rinnovabili”, Valtellina ocupou-se 
da renovação do sistema de iluminação decorativa 
da “Mole Antonelliana”..
No âmbito da licitação atinente à gestão da Manutenção 
Ordinária e Extraordinária do sistema de Iluminação 
Pública da cidade de Turim, a Valtellina, per conta da 
“Iren Rinnovabili”, ocupou-se da renovação do sistema 
de iluminação decorativa da “Mole Antonelliana”.  Em 
uma primeira fase as atividades previam, através da 
realização de escavações, a junção com as estruturas 
preexistentes, completada pela realização de um novo 
sistema de alimentação elétrica dos novos projetores e 
de uma nova infraestrutura de comunicação mediante 
a instalação de micro tubulações e Fibra Ótica de 24/48 
fibras “monomodo”. A segunda fase foi caracterizada 
pela reconstrução dos condutos dos cabos até o ponto 
de instalação, além da substituição dos suportes dos 
projetores e de sua conexão, da orientação e dos 
vários ajustes e testes necessários. A Valtellina cuidou 
também da realização do sistema de comunicação dos 
dados, fixando as fibras óticas do lado dos projetores 
com o auxílio de quadros óticos, e do lado da cabine 
central em racks onde situa-se todo o sistema de 
controle remoto dos cenários a serem projetados.  O 
software de controle e gestão de cada um dos grupos 
de projetores, foi instalado e configurado por uma 
empresa terceirizada.  As várias fases do processo, 
que se estenderam por algumas semanas, concluíram-
se com antecedência em relação ao prazo previsto 
(apesar das peculiaridades do projeto e das criticidades 
atreladas à colocação das infraestruturas), sendo que 
isto fez com que a inauguração pudesse acontecer no 
dia 4 de dezembro de 2018, em pleno período de Natal e 
final de ano, com a consequente satisfação de todos os 
sujeitos envolvidos. 

IREN RINNOVABILI
“Iren Rinnovabili” é a Sociedade do Grupo Iren que atua 
no setor da Eficiência Energética e da produção de 
energia de fontes renováveis: desenvolve projetos e 
realiza sistemas no setor fotovoltaico, hidroelétrico, das 
biomassas e eólico. “Iren Rinnovabili” é fortemente ativa 
pelo que diz respeito à consultoria para a otimização 
e aumento da eficiência energética, com o objetivo de 
conjugar as estratégias industriais e produtivas com 
as exigências de tutela e valorização do patrimônio 
ambiental: além disso, a “Iren Rinnovabili” resulta 
profundamente ativa também no setor de pesquisa e 
desenvolvimento.

SÍMBOLO DE TURIM, AGORA 
MUSEU NACIONAL DO CINEMA.
Símbolo arquitetônico da cidade de Turim, a “Mole 
Antonelliana” foi inicialmente concebida como 
Sinagoga, antes de ser adquirida pela Prefeitura a 
fim de torná-la um monumento à unidade nacional. 
Projetada e iniciada pelo arquiteto Alessandro Antonelli 
em 1863, foi finalizada em 1889. Na época, tendo 167 
metros e meio de altura, se apresentava como o edifício 
de construção civil, obra de alvenaria, mais alto da 
Europa. Em 1961, no âmbito das celebrações para o 
Centenário da Unificação da Itália, foi inaugurado o 
Elevador panorâmico que, renovado em 1999, até hoje 
permite subir até o pequeno templo, situado a 85 
metros de altura, e admirar a extraordinária vista da 
cidade e dos Alpes que a cercam. Desde o ano de 2000 
é sede do Museu Nacional do Cinema.
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reti elettriche
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INTERVENTO 
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LE CAPACITÀ DI 
INTERVENTO DEL 
TEAM VALTELLINA 
IN CASO DI 
EMERGENZE SU RETI 
ELETTRICHE SONO 
STATE CONFERMATE 
IN UN SIGNIFICATIVO 
EPISODIO 
ACCADUTO NELLO 
SCORSO MESE DI 
GIUGNO. 

La caduta di un albero su un tratto della 
linea di E-Distribuzione (Gruppo Enel) nel 
Comune di Gorno (Bergamo) ha messo alla 
prova le capacità di pronto intervento degli 
specialisti Valtellina, che hanno dimostrato 
cosa significa essere rapidamente “problem 
solving” in un settore così delicato come 
quello della distribuzione di energia 
elettrica.
L’intervento è avvenuto lo scorso 19 giugno 
e il problema è stato risolto in poche ore, 

grazie anche all’ausilio di un elicottero. Nello 
specifico è intervenuta una nostra squadra 
del centro operativo G7 di Gorle, che ha 
ripristinato in tempi record le condizioni 
operative della rete. 
L’intervento rientra nel contratto in 
essere fra Valtellina e E-Distribuzione 
riguardante l’aggiornamento/sviluppo 
delle infrastrutture di rete, l’assistenza 
e la manutenzione (compreso appunto il 
servizio “Pronto Intervento”) nel territorio 

bergamasco. Il dialogo con E-Distribuzione, 
che si attua anche in diverse altre aree 
territoriali italiane, è la logica prosecuzione 
della lunga e  importante collaborazione 
che Valtellina ha da decenni instaurato e 
consolidato con Enel per quanto riguarda le 
infrastrutture di rete. 
E-Distribuzione è la più grande società 
in Italia nel settore della Distribuzione e 
Misura di energia elettrica al servizio di 
oltre 31,5 milioni di Clienti connessi alle sue  

reti. Gestisce oltre 1.100.000 Km di rete sul 
territorio nazionale raggiungendo più di 
7.400 Comuni.  Rientra nella sua missione 
generare e distribuire valore al servizio 
del Paese con la massima attenzione alle 
esigenze dei clienti, garantendo anche 
la continuità del servizio distributivo di 
energia. La professionalità e l’efficienza del 
team Valtellina rientrano concretamente 
nell’assicurare questo obiettivo.

PORTUGUÊS

PRONTA INTERVENÇÃO 
REDES ELÉTRICAS
As capacidades de intervenção da equipe Valtellina 
em caso de emergência nas redes elétricas, foram 
confirmadas por ocasião de um significativo episódio 
que aconteceu no último mês de junho.
A queda de uma árvore num trecho da linha de E-Distribuzione 
(Grupo Enel) no município de Gorno (Bérgamo), pôs à prova as 
capacidades de pronta intervenção dos especialistas Valtellina, 
que demonstraram o que significa ser rapidamente “problem 
solving” em um setor tão delicado como é o da distribuição de 
energia elétrica.
A intervenção aconteceu no último dia 19 de junho, sendo que 
o problema foi resolvido em poucas horas, também graças 
à ajuda de um helicóptero. Na ocasião, interveio uma nossa 
equipe do centro de operações G7 de Gorle, que restabeleceu 
em tempo recorde as condições operacionais da rede. 
Esse tipo de intervenção está previsto pelo contrato vigente 
entre Valtellina e E-Distribuzione, atinente à atualização e ao 
desenvolvimento das infraestruturas de rede, à assistência 
e à manutenção (inclusive o próprio serviço de “Pronta 
Intervenção”) no território de Bérgamo e arredores. O diálogo 
com E-Distribuzione, que se desenvolve também em diversas 
outras áreas territoriais italianas, é o lógico prosseguimento 
da longa e importante colaboração que a Valtellina instaurou e 
têm mantido e consolidado com a Enel há décadas, pelo que diz 
respeito às infraestruturas de rede. 
E-Distribuzione é o principal Grupo na Itália no setor da 
Distribuição e Medição de energia elétrica, a serviço de 
mais de 31,5 milhões de Clientes conectados às suas redes. 
Mantém a gestão de mais de 1.100.000 Km de rede no território 
nacional, alcançando mais de 7.400 municípios. Faz parte de 
sua missão, a tarefa de gerar e distribuir valor a serviço do 
país, com a máxima atenção para as exigências dos clientes, 
garantindo ainda a continuidade do abastecimento de energia. 
O profissionalismo e a eficiência da equipe Valtellina dão conta 
concretamente, garantindo que esse objetivo seja atingido.

ESPAÑOL

EMERGENCIAS
REDES ELÉCTRICAS 
La capacidad de respuesta  en caso de emergencias 
del equipo de trabajo Valtellina en redes eléctricas 
quedó confirmada en un signifiativo episodio que 
ocurrió el pasado mes de junio.
La caída de un árbol en un tramo de la línea de E-Distribución 
(Grupo Enel) en la Municipalidad de Gorno (Bérgamo) puso a 
la prueba la capacidad de reacción de los especialistas de 
Valtellina, que demostraron lo que significa saber solucionar 
problemas en un sector tan delicado como el de la distribución 
de energía eléctrica. El episodio ocurrió el pasado 19 de junio 
y el problema fue resuelto en pocas horas, también gracias 
al auxilio de un helicóptero. En concreto ha actuado uno de 
nuestros equipos de trabajo del centro operativo G7 de Gorle, 
que ha restablecido en breve tiempo las condiciones de trabajo 
de la red. La acción se enmarca en el contrato que Valtellina 
tiene con E-Distribución que incluye la modernización/
desarrollo de las infraestructuras de red, asistencia y 
mantenimiento (incluido el servicio de "Emergencias") 
en el territorio bergamasco. La relación comercial con 
E-Distribución, que incluye también otras áreas del territorio 
italiano, es el resultado de la larga e importante colaboración 
que Valtellina ha entablado y consolidado desde hace años con 
Enel en el ámbito de las infraestructuras de red. 
E-Distribución es la sociedad más grande en Italia del 
sector de la Distribución y la Medición de energía eléctrica 
y ofrece servicio a más de 31,5 millones de Clientes que 
están conectados a sus redes. Administra más de 1.100.000 
Km de red en el territorio italiano cubriendo más de 7.400 
Municipios. Su misión es generar y distribuir valor al servicio 
del país prestando la máxima atención a las exigencias de sus 
clientes, garantizando también la continuidad del servicio de 
distribución de energía. La profesionalidad y la eficiencia del 
equipo Valtellina permiten que cumpla concretamente con 
este objetivo.  
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ILUMINACIÓN A LED PARA   
LA MOLE ANTONELLIANA
Comisionada por Iren Rinnovabili, Valtellina se ocupó 
de la renovación de los sistemas de iluminación 
decorativa de la Mole Antonelliana.
En el marco de la licitación para la realización del 
Mantenimiento Ordinario y Extraordinario de los 
Sistemas de Iluminación Pública de la ciudad de Turín, 
Valtellina por cuenta de Iren Rinnovabili, se ocupó de 
la renovación del sistema de iluminación decorativa de 
la Mole Antonelliana. En la primera fase se realizaron 
excavaciones para efectuar la conexión con las 
infraestructuras pre-existentes, se complementó 
con la realización de una dorsal de alimentación 
eléctrica de nuevos proyectores y la creación de una 
nueva infraestructura de comunicación mediante 
la instalación de un microtubo y de la Fibra Óptica 
24/48 monomodo. La segunda fase en cambio se 
caracterizó por la reconstrucción de las subidas de 
cables hasta el punto de instalación, la sustitución de 
los soportes de apoyo de los proyectores, la conexión, 
orientación y prueba de los mismos. Valtellina también 
se ocupó de completar el sistema de comunicación 
de datos, conectando las fibras ópticas del lado de los 
proyectores con la ayuda de cajas ópticas y del lado de 
la cabina central mediante bastidores que contienen 
todo el sistema de telecontrol de los escenarios 
proyectados. El software de control y gestión de cada 
grupo de proyectores fue instalado y configurado 
por una sociedad tercerizada.  Las fases de trabajo, 
que duraron algunas semanas, se terminaron con 
anticipación respecto al calendario establecido no 
obstante la particularidad del proyecto y las dificultades 
relacionadas con la ubicación de las infraestructuras, 
permitiendo que el proyecto fuera inaugurado el día 4 
de diciembre de 2018, en pleno período navideño, con la 
obvia satisfacción de todas las partes involucradas. 

IREN RINNOVABILI
Iren Rinnovabili es la Sociedad del Grupo Iren que 
trabaja en el sector de la Eficiencia Energética y 
de la producción de energía de fuentes renovables. 
Desarrolla proyectos y realiza instalaciones en el sector 
fotovoltaico, hidroeléctrico, biomasas y eólico. Iren 
Rinnovabili fundamentalmente ofrece asesoramiento 
para mejorar la eficiencia energética, con el objetivo 
de unir las estrategias industriales y productivas con 
las exigencias de tutela y valorización del patrimonio 
medioambiental, además de ocuparse del ámbito de la 
investigación y del desarrollo.

SÍMBOLO DE TURÍN, ACTUALMENTE 
MUSEO NACIONAL DEL CINE.
La Mole Antonelliana es el símbolo arquitectónico de 
la ciudad de Turín. Al principio fue concebida como 
Sinagoga y posteriormente fue adquirida por la 
Municipalidad para realizar un monumento a la unidad 
nacional. El arquitecto Alessandro Antonelli fue quien la 
diseñó y comenzó a construir en 1863, pero se terminó 
recién en el año 1889. En aquella época, con sus 167,5 
metros de altura, era el edificio más alto de Europa. En 
1961, para conmemorar la celebración del Centenario 
de la Unidad de Italia, fue inaugurado el ascensor 
panorámico, renovado en 1999, que aún hoy permite 
subir hasta el templo, ubicado a 85 m de alto desde 
donde se puede admirar la extraordinaria vista de la 
ciudad y el panorama alpino que la rodea. En el año 
2000 se convirtió en sede del Museo Nacional del Cine.

PORTUGUÊS

ILUMINAÇÃO DE LED PARA A 
“MOLE ANTONELLIANA”
A pedido da “Iren Rinnovabili”, Valtellina ocupou-se 
da renovação do sistema de iluminação decorativa 
da “Mole Antonelliana”..
No âmbito da licitação atinente à gestão da Manutenção 
Ordinária e Extraordinária do sistema de Iluminação 
Pública da cidade de Turim, a Valtellina, per conta da 
“Iren Rinnovabili”, ocupou-se da renovação do sistema 
de iluminação decorativa da “Mole Antonelliana”.  Em 
uma primeira fase as atividades previam, através da 
realização de escavações, a junção com as estruturas 
preexistentes, completada pela realização de um novo 
sistema de alimentação elétrica dos novos projetores e 
de uma nova infraestrutura de comunicação mediante 
a instalação de micro tubulações e Fibra Ótica de 24/48 
fibras “monomodo”. A segunda fase foi caracterizada 
pela reconstrução dos condutos dos cabos até o ponto 
de instalação, além da substituição dos suportes dos 
projetores e de sua conexão, da orientação e dos 
vários ajustes e testes necessários. A Valtellina cuidou 
também da realização do sistema de comunicação dos 
dados, fixando as fibras óticas do lado dos projetores 
com o auxílio de quadros óticos, e do lado da cabine 
central em racks onde situa-se todo o sistema de 
controle remoto dos cenários a serem projetados.  O 
software de controle e gestão de cada um dos grupos 
de projetores, foi instalado e configurado por uma 
empresa terceirizada.  As várias fases do processo, 
que se estenderam por algumas semanas, concluíram-
se com antecedência em relação ao prazo previsto 
(apesar das peculiaridades do projeto e das criticidades 
atreladas à colocação das infraestruturas), sendo que 
isto fez com que a inauguração pudesse acontecer no 
dia 4 de dezembro de 2018, em pleno período de Natal e 
final de ano, com a consequente satisfação de todos os 
sujeitos envolvidos. 

IREN RINNOVABILI
“Iren Rinnovabili” é a Sociedade do Grupo Iren que atua 
no setor da Eficiência Energética e da produção de 
energia de fontes renováveis: desenvolve projetos e 
realiza sistemas no setor fotovoltaico, hidroelétrico, das 
biomassas e eólico. “Iren Rinnovabili” é fortemente ativa 
pelo que diz respeito à consultoria para a otimização 
e aumento da eficiência energética, com o objetivo de 
conjugar as estratégias industriais e produtivas com 
as exigências de tutela e valorização do patrimônio 
ambiental: além disso, a “Iren Rinnovabili” resulta 
profundamente ativa também no setor de pesquisa e 
desenvolvimento.

SÍMBOLO DE TURIM, AGORA 
MUSEU NACIONAL DO CINEMA.
Símbolo arquitetônico da cidade de Turim, a “Mole 
Antonelliana” foi inicialmente concebida como 
Sinagoga, antes de ser adquirida pela Prefeitura a 
fim de torná-la um monumento à unidade nacional. 
Projetada e iniciada pelo arquiteto Alessandro Antonelli 
em 1863, foi finalizada em 1889. Na época, tendo 167 
metros e meio de altura, se apresentava como o edifício 
de construção civil, obra de alvenaria, mais alto da 
Europa. Em 1961, no âmbito das celebrações para o 
Centenário da Unificação da Itália, foi inaugurado o 
Elevador panorâmico que, renovado em 1999, até hoje 
permite subir até o pequeno templo, situado a 85 
metros de altura, e admirar a extraordinária vista da 
cidade e dos Alpes que a cercam. Desde o ano de 2000 
é sede do Museu Nacional do Cinema.
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È atterrata 
l’innovazione
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VALTELLINA HA 
PROMOSSO IL SECONDO 
APPUNTAMENTO CON 
NOW!, GLI INCONTRI 
DEDICATI ALL’INNOVAZIONE 
ORGANIZZATI DA 
DIGITAL INNOVATION 
HUB DI BERGAMO IN 
COLLABORAZIONE CON 
AZIENDE  IMPEGNATE 
NELL’EVOLUZIONE 4.0 

PORTUGUÊS

MILAN BERGAMO AIRPORT
ATERRISSOU A INOVAÇÃO
A Valtellina promoveu o agendamento do segundo 
encontro com NOW!, No âmbito de uma série de 
simpósios dedicados à inovação, organizados pelo 
Digital Innovation Hub de Bérgamo em parceria com 
empresas empenhadas na evolução 4.0.  
"Aterrissou" de forma exitosa no último dia 6 de junho o 
segundo encontro com now!, o original formato de debate e 
confronto sobre os temas da inovação tecnológico-digital, 
com o qual o Digital Innovation Hub de Bérgamo chama 
as empresas a testemunhar seu compromisso no que 
tange a temas da estrita atualidade empresarial, como a 
smart manufacturing, a inteligência artificial, a robótica, a 
integração entre telecomunicações e processos produtivos, a 
Cyber Security, as aplicações IoT e tudo que "faz" 4.0. 
No tocante ao significado na iniciativa, o presidente do DIH 
Bérgamo, Alberto Paccanelli, declarou: “Através de Digital 
Innovation Hub, Associação composta por Confindustria 
Bérgamo, Universidade de Bérgamo, UBI Banca, Kilometro 
Rosso e o Digital Innovation Hub Lombardia, promovemos 
esses encontros de difusão da consciência digital, que 
se juntam a mais de 50 percursos de acompanhamento 
personalizados, realizados ao longo dos últimos 12 meses a 
fim de incentivar as empresas do território a tomar o rumo da 
transformação digital dos processos e dos produtos.” 
Particularmente significativo foi o local onde o segundo 
encontro com now! ocorreu: o Auditório “Ilario Testa” de 
SACBO, situado dentro dos departamentos e escritórios de 
diretoria do gestor aeroportuário. O evento aconteceu nessa 
sede em razão do fato de que a Valtellina, empresa promotora 
desse encontro específico de now!, achou que seria bastante 
significativo que o evento fosse organizado e marcado 
dentro de uma realidade onde seu empenho para a inovação 
desenvolve uma "case history" de excelência, em parceria 
com SACBO. 
A sinergia técnico-operacional instaurada entre essas 
duas importantes realidades do cenário socioeconômico é 
consolidada, atua-se em várias frentes, e fez parte do leque 
dos temas que estiveram na pauta do encontro. Vale lembrar 
a esse propósito que, no início de 2018, a Valtellina participou 
da licitação e acabou por adjudicar-se mais uma vez o serviço 
para a gestão e condução da inteira infraestrutura de rede 
aeroportuária e Escritórios de SACBO para os próximos 4 
anos. No mês de julho do não passado, foi assinado também 
um novo acordo, sinérgico e adicional em relação à parceria 
já existente, especificamente dedicado à segurança 
informática: a Valtellina cuida ainda do serviço de Cyber 
Security interno da própria infraestrutura aeroportuária. 
A necessidade da Cyber Security está dentre os temas 
absolutamente mais importantes e delicados para uma 
realidade complexa como é um aeroporto, onde a informática 
é imprescindível para o seu funcionamento: a partir do 
controle dos voos, incluindo ainda a gestão dos serviços 
internos que envolvem diretamente os passageiros. Essa 
exigência resulta mais iminente e imprescindível ainda para 
a infraestrutura aeroportuária que faz parte do município 
de Orio al Serio, sendo que ao longo dos últimos anos tem 
crescido mais que qualquer outra na Itália do ponto de vista 
operacional e em termos de dimensões, se tornando de forma 
estável o terceiro aeroporto do país, tendente a ultrapassar 
a marca de 13 milhões de passageiros em 2019. A segurança 
informática, a prevenção de possíveis ataques por parte de 
hackers, são considerados aspectos primários e, portanto, 
merecedores de receber o máximo grau de atenção também 
do ponto de vista da prestação de serviços específicos de TI 
e de rede. 
Durante o encontro, falaram nisso Filippo Panzavolta 
da Valtellina e Ettore Pizzaballa da SACBO. Para a 
Valtellina, a Cyber Security é um dos principais campos 
de desenvolvimento de seus serviços, diretamente 
atrelado a uma evolução que inclui um amplo leque de 
setores operacionais: ”Se tornar um System Integrator 
completo em todas as soluções transversais ao mundo das 
telecomunicações, constitui o nosso objetivo - salientou 
Panzavolta -. O que foi proposto junto ao aeroporto de 
Milão-Bérgamo, é uma demonstração significativa de 
como a Valtellina SpA vem propondo soluções modernas e 
competitivas em setores paralelos e sinérgicos em relação 
ao seu core business histórico, ou seja, as infraestruturas 
para redes de telecomunicação. Esse é o nosso foco, que vai 
além da implantação das redes físicas. Seremos a cada vez 
mais proativos em campos de intervenção estratégicos para o 
funcionamento de estruturas complexas e delicadas como um 
aeroporto. Com uma propensão propositiva de largo espectro, 
somos capacitados para solucionar e atender necessidades 
que vão bem além das redes de telecomunicações. Vimos 
demonstrando isso também no âmbito da Indústria 4.0 e 
Smart City. Cenários, entre outras coisas, onde a Cyber 
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AEROPUERTO DE MILÁN BÉRGAMO 
ATERRIZÓ LA INNOVACIÓN 
Valtellina auspició el segundo encuentro con 
NOW! Estas reuniones dedicadas a la innovación 
son organizadas por Digital Innovation Hub de 
Bérgamo junto con empresas comprometidas con 
la evolución 4.0. 
Felizmente aterrizó el pasado 6 de junio el segundo encuentro 
con NOW!, el original debate e intercambio de ideas sobre 
temas de innovación tecnológica-digital, con el que la Digital 
Innovation Hub de Bérgamo invita a las empresas a que 
compartan lo que están haciendo en relación con temas de 
actualidad como la Fábrica Inteligente, Inteligencia Artificial, 
Robótica, integración entre TLC y procesos productivos, 
Ciberseguridad, aplicaciones IdC y todo lo vinculado con el 
4.0. Acerca de la importancia del proyecto, el presidente del 
DIH Bérgamo, Alberto Paccanelli, declaró: "a través del Digital 
Innovation Hub, Asociación compuesta por Confindustria 
Bérgamo, Universidad de Bérgamo, Banco UBI, Kilometro Rosso 
y el Digital Innovation Hub Lombardía, promovemos este tipo 
de encuentros para difundir la cultura digital. Además dichos 
encuentros se complementan con más de 50 trayectos de 
acompañamiento personalizados que fueron realizados en los 
últimos 12 meses para orientar a las empresas del territorio 
hacia una transformación digital de los procesos y de los 
productos". Fue especialmente significativo el lugar en donde 
se realizó el segundo encuentro con NOW!: el Auditorio "Ilario 
Testa" de SACBO que está ubicado dentro de las oficinas de 
la dirección del administrador del aeropuerto. El encuentro 
fue organizado en esta sede porque Valtellina, empresa que 
auspiciaba este específico encuentro de NOW!, consideró 
que era importante desarrollar el evento precisamente en un 
contexto en donde el compromiso que tenemos para fomentar 
la innovación está generado -en colaboración con SACBO- un 
caso de estudio de excelencia. La sinergia técnico-operativa 
entre estas dos importantes empresas está consolidada, se 
aplica en varios sectores y fue uno de los temas abordados 
en el encuentro. Cabe recordar que a principios del año 2018 
Valtellina ganó nuevamente el servicio de administración de 
toda la infraestructura de red aeroportuaria y de las Oficinas 
de SACBO para los próximos 4 años. En julio del año pasado 
se firmó un nuevo acuerdo, sinérgico que se sumó a las 
colaboraciones ya existentes, dedicado exclusivamente a la 
seguridad informática: Valtellina se ocupa de hecho también 
del Servicio de Ciberseguridad interno de la infraestructura 
aeroportuaria. 
La necesidad de la Ciberseguridad es uno de los temas 
más importantes y delicados en términos absolutos para 
una organización compleja como un aeropuerto, donde la 
informática es imprescindible para su funcionamiento: desde 
el control de los vuelos, a la administración de los servicios 
internos que involucran directamente a los pasajeros. 
Esta exigencia es aún más estricta para la infraestructura 
aeroportuaria que se encuentra en el Municipio de Orio al 
Serio ya que en estos últimos años fue la que más creció en 
Italia a nivel operativo y en términos de dimensiones, llegando 
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È felicemente atterrato lo scorso 6 giugno 
il secondo appuntamento con NOW!, 
l’originale format di dibattito e confronto sui 
temi dell’innovazione tecnologico-digitale, 
con il quale il Digital Innovation Hub di 
Bergamo invita le aziende a testimoniare 
il loro impegno su temi di stretta 
attualità imprenditoriale come la smart 
manufacturing, l’intelligenza artificiale, la 
robotica, l’integrazione fra TLC e processi 
produttivi, la Cyber Security, le applicazioni 
IoT e tutto quanto altro fa 4.0. 
Sui significati dell’iniziativa, il presidente 
del DIH Bergamo Alberto Paccanelli ha 
dichiarato: “Tramite il Digital Innovation Hub, 
Associazione composta da Confindustria 
Bergamo, Università di Bergamo, UBI Banca, 
Kilometro Rosso e il Digital Innovation Hub 

Lombardia, promuoviamo questi incontri 
di diffusione della consapevolezza digitale, 
che si affiancano ad oltre 50 percorsi di 
accompagnamento personalizzati realizzati 
negli ultimi 12 mesi per portare le aziende del 
territorio verso una trasformazione digitale 
dei processi e dei prodotti.” 
Particolarmente significativa la location 
del secondo appuntamento con NOW!: 
l’Auditorium “Ilario Testa” di SACBO situato 
all’interno degli uffici direzionali del gestore 
aeroportuale.  L’incontro è stato ospitato 
in questa sede in ragione del fatto che 
Valtellina, azienda promotrice di questo 
specifico appuntamento di NOW!, ha ritenuto 
molto significativo allocare l’evento in una 
realtà dove il suo impegno per l’innovazione 
sviluppa una case history di eccellenza in 
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Security é um componente fundamental da evolução”. 
Além das intervenções das duas realidades que 
promoveram o encontro, a pauta do evento now! do dia 6 
de junho, foi bastante articulada, tendo tratado diversos 
temas onde a inovação é a protagonista. Debateram sobre 
o assunto expoentes do mundo corporativo-empresarial, 
e ainda autênticos especialistas pelo que diz respeito a 
aspectos-chave da inovação. A esse propósito, a abertura 
do encontro foi por conta de Claudio Pantaleo, membro do 
Conselho Diretivo da Associação Italiana Especialistas em 
Infraestruturas críticas; em seguida, vieram qualificados 
depoimentos, todos orientados a apresentar uma série de 
"case history" no tocante ao tema da inovação tecnológica 
e 4.0. Intervieram, em seus específicos âmbitos de 
competência, Andrea Gelmetti para o Hospital San Matteo 
de Pavia, Sebastiano Picone para MoneyFarm, Massimo 
Cacciavillani para Lovato Electric, Gianmarco Lanza para 
FAE Technology, Diego del Cero para Criptalia, Marco Zonta 
para Reaqta. Temática em comum para todos eles: gerir 
com segurança a inovação, aplicando suas vantagens e 
seus benefícios, porém evitando os possíveis riscos que são 
ínsitos na grande evolução digital que estamos vivenciando. 

a ser de manera estable el tercer aeropuerto nacional, que 
está por superar los 13 millones de pasajeros en 2019. La 
seguridad informática, la prevención de los ataques hackers, 
son considerados aspectos primarios y por lo tanto meritan 
máxima atención incluso desde el punto de vista del suministro 
de servicios TI y de redes. Durante el encuentro hablaron 
Filippo Panzavolta de Valtellina y Ettore Pizzaballa de SACBO. 
Para Valtellina la Ciberseguridad es uno de los principales 

campos de desarrollo de sus servicios y se relaciona 
directamente con una evolución que incluye un 

amplio arco de sectores operativos: "llegar a ser 
un Integrador de Sistemas completo de todas 

las soluciones transversales del mundo TLC 
es nuestro objetivo - subrayó Panzavolta 

–. Lo que propusimos en el aeropuerto 
de Milán-Bérgamo es una importante 

demostración de que Valtellina SpA está 
proponiendo soluciones a la vanguardia 
y competitivas en sectores paralelos 
y sinérgicos con su principal negocio 
histórico, e decir las infraestructuras 
de red de telecomunicaciones. Este 
es nuestro enfoque, que trasciende 
la realización de las redes físicas. De 
hecho seremos cada vez más proactivos 
en ámbitos de trabajo estratégicos 
para el funcionamiento de estructuras 
complejas y delicadas como una 
estación aeroportuaria. Con una actitud 
propositiva amplia somos capaces de 
resolver exigencias que van más allá de 
las redes TLC. Lo estamos demostrando 
también en el campo de la Industria 4.0 
y Ciudad Inteligente. Por otra parte en 
contextos en los que la Ciberseguridad 
es un componente fundamental de la 

evolución". 
Además de la participación de las dos 

empresas que auspiciaban el encuentro, el 
programa del evento NOW! del 6 de junio era 

muy completo y abordó diferentes temas en los 
que la innovación fue siempre la protagonista. 
Participaron empresarios pero también expertos 
de argumentos claves relacionados con la 
innovación. De hecho abrió el encuentro Claudio 
Pantaleo, miembro del Consejo Directivo de la 
Asociación Italiana Expertos en Infraestructuras 
Críticas; siguieron después testimonios 
cualificados que presentaron casos de estudio 
relacionados con innovación tecnológica y 
4.0. De hecho participaron, hablando acerca 
de sus específicos ámbitos de competencia, 
Andrea Gelmetti del Hospital San Mateo de 
Pavía, Sebastiano Picone de MoneyFarm, 
Massimo Cacciavillani de Lovato Electric, 

Gianmarco Lanza de FAE Technology, Diego 
del Cero de Criptalia, Marco Zonta de Reaqta. El 

denominador común de todas las ponencias: administrar 
responsablemente la innovación, aprovechando sus ventajas 
pero evitando los posibles riesgos que están implícitos en la 
gran revolución digital que estamos viviendo.  

collaborazione con SACBO. 
La sinergia tecnico-operativa fra queste 
due importanti realtà dello scenario socio-
economico è consolidata, si attua su vari 
fronti ed è stato fra i temi dell’incontro. 
Ricordiamo a questo proposito che 
all’inizio del 2018 Valtellina si è aggiudicata 
nuovamente il servizio per la gestione e 
la conduzione dell’intera infrastruttura di 
rete aeroportuale ed Uffici di SACBO per i 
prossimi 4 anni. Nel luglio dello scorso anno 
è stato sottoscritto anche un nuovo accordo, 
sinergico e aggiuntivo alla collaborazione 
già in essere, appositamente dedicato alla 
sicurezza informatica: Valtellina cura infatti 
anche il Servizio di Cyber Security interno 
della stessa infrastruttura aeroportuale. 
La necessità della Cyber Security è fra i temi 
più importanti e delicati in senso assoluto 
per una realtà complessa come un aeroporto, 
dove l’informatica è imprescindibile per il 
suo funzionamento: dal controllo dei voli, alla 

gestione dei servizi interni che coinvolgono 
direttamente i passeggeri. Questa esigenza 
è ancora più stringente per l’infrastruttura 
aeroportuale che ricade nel Comune di Orio 
al Serio che in questi ultimi anni è cresciuta 
maggiormente in Italia a livello operativo 
e dimensionale, diventando stabilmente 
terzo scalo nazionale, tendente a superare la 
quota di 13 milioni di passeggeri nel 2019. La 
sicurezza informatica, la prevenzione dagli 
attacchi di hacker, sono considerati aspetti 
primari e quindi meritevoli di massime 
attenzioni anche dal punto di vista delle 
forniture di specifici servizi IT e di rete. 
Durante l’incontro ne hanno parlato Filippo 
Panzavolta di Valtellina e Ettore Pizzaballa 
di SACBO. Per Valtellina la Cyber Security 
è uno dei principali campi di sviluppo dei 
propri servizi, collegato direttamente ad 
un’evoluzione che comprende un ampio arco 
di settori operativi: ”Diventare un System 
Integrator completo in tutte le soluzioni 

trasversali al mondo Tlc è il nostro obiettivo – 
ha sottolineato Panzavolta –. Quanto proposto 
presso l’aeroporto di Milano-Bergamo è la 
significativa dimostrazione di come Valtellina 
SpA stia proponendo soluzioni all’avanguardia 
e competitive in settori paralleli e sinergici al 
proprio core business storico, vale a dire le 
infrastrutture per reti di telecomunicazione. 
È questo il nostro focus, che va oltre la 
realizzazione delle reti fisiche. Saremo infatti 
sempre più pro-attivi in campi d’intervento 
strategici per il funzionamento di strutture 
complesse e delicate come una stazione 
aeroportuale. Con una propositività a largo 
raggio siamo in grado di risolvere necessità 
che vanno ben al di là delle reti TLC. Lo stiamo 
dimostrando anche nell’ambito di Industria 4.0 
e Smart City. Scenari, fra l’altro, dove la Cyber 
Security è una componente fondamentale 
dell’evoluzione”. 
Oltre agli interventi delle due realtà che 
hanno promosso l’incontro, la scaletta 
dell’evento NOW! del 6 giugno è stata molto 
articolata e ha toccato diversi temi dove 
l’innovazione è protagonista. Ne hanno 
parlato esponenti imprenditoriali ma anche 
veri e propri esperti di argomenti chiave 
dell’innovazione. A questo proposito è 
aperto  l’incontro l’intervento di Claudio 
Pantaleo, componente del Consiglio 
Direttivo della Associazione Italiana Esperti 
in Infrastrutture critiche; sono seguite poi 
qualificate testimonianze, tutte orientate a 
presentare case history sul tema innovazione 
tecnologica e 4.0.  Sono infatti intervenuti, 
nei loro specifci ambiti di competenza, 
Andrea Gelmetti per Ospedale San Matteo di 
Pavia, Sebastiano Picone per MoneyFarm, 
Massimo Cacciavillani per Lovato Electric, 
Gianmarco Lanza per FAE Technology, Diego 
del Cero per Criptalia, Marco Zonta per 
Reaqta. Tema conduttore per tutti: gestire 

con autorevolezza l’innovazione, applicarne i 
vantaggi, evitando però i possibili rischi che 
sono insiti nella grande evoluzione digitale 
che stiamo vivendo. 
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NATI ALL’INTERNO DELL’UNITÀ RICERCA & SVILUPPO 
DELL’AZIENDA, SI AVVALGONO ANCHE DI 
COLLABORAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E STANNO 
PRESENTANDO INNOVATIVE SOLUZIONI PER INTERVENIRE 
IN SETTORI IMPORTANTI E DI GRANDE ATTUALITÀ, IN 
PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA. 

in prima fila per coadiuvare istituzioni 
pubbliche e private su un argomento di 
stretta attualità. 
Insieme a questi ricercatori, il team 
Valtellina ha creato un innovativo sistema, 
pratico ed efficace, per il monitoraggio 
di infrastrutture particolarmente 
“sensibili”. Le sperimentazioni applicative 
del sistema sono in corso attuativo e 
dovrebbero tradursi presto in una vero e 
proprio “prodotto/servizio” che ha tutte le 
potenzialità per affermarsi sia in ambito 
istituzionale che sul mercato. 
Da sottolineare il fatto che Valtellina curerà, 
oltre all'installazione effettiva del sistema 
sulle infrastrutture, la manutenzione dello 
stesso e, a richiesta della committenza, 
potrà fornire anche il servizio di 
monitoraggio. 
Considerando l’importanza di questa 
novità, che qui presentiamo in anteprima, 
certamente riprenderemo a breve 
l’argomento con ulteriori sviluppi nelle 
pagine dei prossimi numeri di Noi Mille. 

L'APP DEDICATA ALLA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI
Una seconda novità di rilievo, sempre frutto 
dell’impegno della unità R&D Valtellina è la 
creazione di un’apposita App dedicata alla 
sicurezza di chi lavora frequentemente da 
solo, i cosiddetti “singolisti”. Ad esempio 
in Valtellina sono oltre 150 i dipendenti 
dell’azienda che svolgono la loro attività 
quasi sempre individualmente e fuori sede, 

per verificare lo stato operativo di apparati 
TLC o altre tecnologie di rete anche poste 
in aree poco abitate. Per la loro sicurezza, 
è importante che l’azienda venga avvertita 
in tempo reale in caso di un avvenimento 
negativo come un incidente o un malore, in 
quanto non c’è un compagno vicino che può 
lanciare l’allarme. Ecco quindi l’importanza 
dell'innovativa App che segnala se la 
persona che lavora ha avuto un impatto 
e rimane immobile per un determinato 
tempo o assume delle posizioni che 
possono essere giudicate anomale rispetto 
al lavoro che sta compiendo. In questa 

condizione di “alert” si sviluppa un sistema 
di verifiche tramite device per mettersi 
in collegamento con il lavoratore, fino 
a portare a lanciare un vero e proprio 
intervento di soccorso se non ci sono 
risposte rassicuranti. L’App sarà a breve 
messa a disposizione di tutti i “singolisti” 
Valtellina ed anche in questo caso 
l’innovativa tecnologia è talmente valida 
nella sua funzione da rendere il sistema 
potenzialmente interessante a più ampio 
raggio sul mercato. Anche di questi sviluppi 
non mancheremo di dare testimonianza 
sulle pagine dei prossimi NoiMille. 

I PROGETTI  
INNOVATIVI VALTELLINA 
FANNO PONTE TRA 
PRESENTE E FUTURO

IL PROGETTO PONTI SICURI
Sicurezza individuale e sicurezza collettiva: 
si muovono su questi fronti fra loro 
collegati alcuni dei più significativi progetti 
innovativi messi a punto dal team di R&D di 
Valtellina in collaborazione con autorevoli 
istituti di ricerca. È il caso del progetto 
“ponti sicuri”, che va a cogliere una delle 
esigenze ed aspettative infrastrutturali 
più sentite in senso assoluto. Negli scorsi 
anni tragici eventi sulle reti stradali e 
autostradali italiane hanno infatti posto 
sotto la lente d'ingrandimento la necessità 
di poter avere un monitoraggio costante e 
preciso della staticità di ponti e cavalcavia. 
In pratica poter disporre in tempo reale 
di dati sicuri per capire se si stanno 
generando situazioni di allerta o di vero e 
proprio rischio. Questo è possibile grazie 
alle potenzialità sinergiche di sensoristica 
di nuova generazione e digitalizzazione 
dei dati, in modo tale da creare un flusso 
continuo di informazioni che devono essere 
anche facilmente leggibili in remoto, inviate 
ad una centrale operativa. Non è un caso 
che l’unità di Ricerca e Sviluppo Valtellina 
stia collaborando su questo tema con 
specialisti di fama internazionale, da anni 
impegnati ai massimi livelli sulla sicurezza 
delle infrastrutture in calcestruzzo 
ed in acciaio, e con equipe di grande 
competenza per quanto riguarda proprio la 
sicurezza strutturale di ponti e cavalcavia. 
Queste realtà hanno prodotto non solo 
lavori teorici, ma sono anche attivamente 

PORTUGUÊS

OS PROJETOS 
INOVADORES DA VALTELLINA 
FAZEM UMA PONTE ENTRE 
PRESENTE E FUTURO
Nascidos dentro do departamento pesquisa & 
desenvolvimento da empresa, se valem também 
de parcerias técnico-científicas, e estão 
apresentando soluções inovadoras para intervir 
em setores importantes e de grande atualidade, 
em especial pelo que diz respeito à segurança. 
O PROJETO PONTES SEGURAS
Segurança individual e segurança coletiva: correm 
dentro dessas frentes, atreladas entre si, alguns dos 
mais significativos projetos inovadores preparados pela 
equipe de R&D da Valtellina, em parceria com renomados 
institutos de pesquisa. É o caso do projeto “pontes 
seguras”, que abrange e atende a uma das exigências e 
expectativas no campo de infraestruturas, percebidas 
como das mais relevantes em senso absoluto. Nos 
últimos anos, eventos trágicos nas ruas e nas rodovias 
italianas, acabaram por colocar o foco da opinião pública 
sobre a necessidade de poder dispor de um sistema de 
monitoramento, constante e preciso, da estabilidade de 
pontes e viadutos. Na prática, a necessidade de poder 
acessar, em tempo real, uma série de dados seguros para 
entender se por acaso estejam se gerando situações 
de alerta ou de autêntico risco, concreto e iminente. 
Isso é possível graças às potencialidades sinérgicas dos 
sensores de nova geração e digitalização dos dados, 
de modo a criar um fluxo contínuo de informações 
que precisam ser também de fácil leitura em remoto, 
enviadas a uma central operacional. Não é por acaso que 
o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Valtellina 
vem colaborando sobre esse tema com especialistas de 
fama internacional, há anos empenhados nos máximos 
níveis sobre a segurança das infraestruturas de concreto 
e aço, e com uma equipe de grande competência pelo que 
a respeito justamente à segurança estrutural de pontes 
e viadutos. Essas realidades acabaram produzindo não 
apenas trabalhos teóricos, mas estão também ativamente 
na linha da frente para oferecer suporte às instituições 
públicas e privadas no tocante a um assunto de estrita 
atualidade. Junto com esses pesquisadores, a equipe 
Valtellina criou um sistema inovador, prático e eficaz, 
para o monitoramento de infraestruturas particularmente 
“sensíveis”. As experimentações aplicativas do sistema 
estão em fase de atuação, e deveriam se traduzir logo 
em um autêntico “produto/serviço” que tem todas 
as potencialidades para se afirmar tanto em âmbito 
institucional quanto no mercado. Vale salientar que a 
Valtellina irá cuidar, além da instalação efetiva do sistema 
nas infraestruturas, também da manutenção do mesmo 
e, a pedido da contratante, poderá fornecer também o 
serviço de monitoramento. Considerando a importância 
dessa novidade, que estamos apresentando nesta sede 
pela primeira vez, iremos certamente retomar em breve o 
assunto, com ulteriores desdobramentos nas páginas das 
próximas edições do NoiMille. 

A APLICAÇÃO DEDICADA À SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES
Uma segunda novidade de destaque, fruto do empenho 
do departamento de R&D Valtellina, é a criação de 
uma aplicação ad hoc dedicada à segurança de quem 
trabalha frequentemente sozinho, os assim chamados 
“individuais”. Por exemplo, na Valtellina são mais de 150 
os funcionários da empresa que desempenham suas 
atividades quase sempre individualmente e fora da 
sede, para averiguar o estado operacional dos sistemas 
de telecomunicação ou de outras tecnologias de rede, 
amiúde situadas em regiões caracterizadas por uma 
escassa densidade demográfica. Para a sua segurança, 
é importante que a empresa seja alertada em tempo real 
caso haja um acontecimento negativo, como um acidente 
ou um mal-estar, não havendo qualquer colega por perto 
que possa lançar o alarme. Eis a importância da inovadora 
aplicação que sinaliza se o trabalhador sofreu um choque 
e ficou imóvel por um determinado período, ou assumiu 
posturas que possam ser avaliadas como anômalas em 
relação ao tipo de tarefa que estiver desempenhando. 
Nessa condição de “alerta” se desenvolve um sistema de 
averiguações através de "device", para estabelecer uma 
comunicação com o trabalhador, até chegar a lançar 
uma intervenção de socorro em senso estrito, caso 
não se tenha recebido um retorno capaz de tranquilizar 
de forma definitiva. Dita aplicação será em breve 
colocada à disposição de todos aqueles funcionários que 
desempenham trabalhos "individuais" dentro da empresa 
Valtellina; nesse caso também, mais uma vez, a tecnologia 
inovadora resulta tão válida em sua função, ao ponto de 
tornar o sistema potencialmente interessante em um mais 
amplo espectro, dentro do mercado. No que tange a tais 
desdobramentos, não iremos deixar de fornecer relatos 
e de dar notícias, nas páginas das próximas edições do 
NoiMille. 

ESPAÑOL

LOS PROYECTOS 
INNOVADORES VALTELLINA 
SON UN PUENTE ENTRE PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO 
Surgen en el interior del Departamento de 
Invetigación & Desarollo de la empresa, se 
implementan también con colaboraciones 
técnico-científicas y están presentando 
innovadoras soluciones para intervenir en 
sectores importantes y de gran actualidad, 
especialmente en temas relacionados con la 
seguridad.
EL PROYECTO PUENTES SEGUROS 
Seguridad individual y seguridad colectiva: están 
relacionados con estos temas entre ellos conectados 
algunos de los más importantes proyectos innovadores 
desarrollados por el equipo de I&D de Valtellina en 
colaboración con prestigiosos centros de investigación. 
Por ejemplo el proyecto "puentes seguros" que responde 
a una de las exigencias y expectativas relacionadas 
con las infraestructuras más importantes en términos 
absolutos. En los últimos años hubo trágicos accidentes 
en las redes viales y de autopistas italianas que pusieron 
en primer plano la necesidad de poder contar con un 
monitoreo constante y preciso de la naturaleza estática 
de puentes y pasos a desnivel. Es decir poder disponer en 
tiempo real de datos seguros para entender si se están 
generando situaciones de alerta o de verdadero riesgo. 
Esto es posible gracias a las potencialidades sinérgicas de 
sensores de nueva generación y digitalización de datos, 
que permiten crear flujos continuos de información que 
pueden ser también fácilmente decodificados en remoto 
al ser enviados a una central operativa. Por este motivo 
el Departamento de Investigación & Desarrollo Valtellina 
está colaborando sobre este tema con especialistas 
de fama internacional, que desde hace años trabajan 
en los máximos niveles en el ámbito de la seguridad de 
infraestructuras de hormigón y de acero, y con equipos de 
investigación muy competentes especializados justamente 
en la seguridad de infraestructuras de puentes y pasos 
a desnivel. Estos centros han producido no solo trabajos 
teóricos sino que además colaboran activamente con 
instituciones públicas y privadas en relación con temas 
muy actuales. 
Junto con estos investigadores, el equipo Valtellina 
creó un innovador sistema, práctico y eficiente, para 
el monitoreo de infraestructuras particularmente 
"sensibles". Las experimentaciones aplicativas del 
sistema se están realizando y deberían traducirse 
pronto en un verdadero "producto/servicio" que cuenta 
con todas las potencialidades para consolidarse tanto 
en ámbito institucional como en el mercado. Hay que 
evidenciar el hecho que Valtellina se ocupará además de 
la instalación efectiva del sistema en las infraestructuras, 
del mantenimiento del mismo y, si es solicitado por el 
cliente podrá suministrar también el servicio de monitoreo. 
Teniendo en cuenta la importancia de esta novedad que 
les estamos presentando en exclusiva, seguramente 
retomaremos el argumento para desarrollarlo más 
detalladamente en los próximos números de NoiMille.

LA APP DEDICADA A LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 
Una segunda e importante novedad, siempre fruto del 
esfuerzo del Departamento I&D Valtellina es la creación 
de una APP dedicada a la seguridad de quienes trabajan a 
menudo solos, los denominados "solitarios". Por ejemplo 
en Valtellina hay más de 150 empleados de la empresa 
que desarrollan su trabajo casi siempre individuamente y 
fuera de la sede, para verificar el estado operativo de los 
aparatos TLC u otras tecnologías de red incluso ubicadas 
en zonas poco habitadas. Para su seguridad es importante 
que la empresa sea advertida en tiempo real en caso de 
un acontecimiento negativo como un accidente o una 
descompensación física ya que no hay ningún compañero 
cerca que pueda lanzar una alarma. De ahí la importancia 
de la innovadora APP que señala si la persona que trabaja 
ha sufrido un impacto o si permanece inmóvil por un 
determinado lapso de tiempo o asume una posición que 
puede ser considerada anormal respecto al trabajo que 
está realizando. Ante esta situación de "alerta" se pone 
en marcha un sistema para comprobar las condiciones 
reales del trabajador: a través de un dispositivo se intenta 
contactar a la persona y en caso que no se reciban 
respuestas positivas se implementa un protocolo de 
emergencia para brindar auxilio.
La App pronto estará a disposición de los "solitarios" 
Valtellina. También en este caso la innovación tecnológica 
presenta una función tan válida que la transforma en un 
sistema potencialmente interesante para diversos sectores 
del mercado. De estos adelantos seguiremos hablando en 
los próximos números de NoiMille. 



20

SI È SVOLTO IL 12 GIUGNO NELLA SIGNIFICATIVA CORNICE 
DEL PIÙ IMPORTANTE INNOVATION DISTRICT ITALIANO 
L’EVENTO DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE, 
SOSTENUTO ANCHE DA VALTELLINA, CHE HA CHIESTO 
AGLI STUDENTI DI 4 ACCADEMIE DI FARE PROGETTI SUL 
TEMA DELLA COMUNICAZIONE FRA IMPRESE. 

Alla cerimonia di premiazione erano 
presenti molti degli studenti che hanno 
partecipato al Concorso, provenienti da 
Scuola d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo, 
Accademia SantaGiulia di Brescia, NABA 
(Nuova Accademia di Belle Arti di Milano) 
e Accademia di Belle Arti di Verona. 
Complessivamente il Concorso 3W ha 
coinvolto oltre 150 studenti con i loro 
docenti.
Prima di procedere alla consegna dei 
riconoscimenti ai gruppi di lavoro 
indicati come vincenti dall’apposita 
giuria del Concorso, le realtà promotrici 
e patrocinatrici hanno tutte brevemente 
ricordato le motivazioni alla base di questa 
loro scelta. Ricordiamo che il Concorso è 
nato da un’idea di Phoenix Informatica, con 
la partecipazione di Balluff Automation 
e Valtellina.  Altrettanto significativi i 
soggetti patrocinatori del Concorso: 
Consorzio Intellimech, che ha sede presso 
Kilometro Rosso Innovation District e lo 
stesso Kilometro Rosso. Ha completato 
la compagine dei promotori l’Agenzia di 
comunicazione NewTarget di Bergamo, 
che ha svolto un ruolo importante di 
coordinamento operativo delle dinamiche 
del concorso e dialogo con le istituzioni 
universitarie e scolastiche coinvolte, nel 
ruolo appunto di realtà professionale che 
si occupa di comunicazione. New Target 
è anche da molti anni l’Agenzia che cura 
la comunicazione di Valtellina e produce 
il magazine Smart News, periodico del 
Consorzio Intellimech. 
A livello creativo ed esecutivo, il Concorso 
3W ha chiesto ai partecipanti di realizzare 
progetti finalizzati a due obiettivi: 
sviluppare la notorietà (istituzionale) di 
parchi tecnologici-scientifici e di consorzi 
di Imprese; favorire, implementare e 
ottimizzare la comunicazione interna.  
Gli ambiti della creatività potevano 
spaziare dall’off line all’on line. Per quanto 
riguarda la comunicazione Off line era 

nel suo saluto agli studenti presenti in sala 
ha ricordato: “Si è ritenuto fondamentale 
sollecitare la creatività dei giovani, la 
loro freschezza progettuale, libere da 
condizionamenti di mercato e particolari 
vincoli, su temi così importanti come la 
comunicazione fra imprese e lo sviluppo del 
dialogo collaborativo fra aziende.”
Sui significati dello specifico sostegno di 
Valtellina al Concorso 3W, Cesare Valtellina 
ha aggiunto:  “L’obiettivo finale del lavoro 
Valtellina è sempre la soddisfazione da 
parte  del cliente, ottenuta sviluppando i 
progetti in un’ottica di efficacia, innovazione 
e integrazione fra gli strumenti e le persone 
per favorire i dialoghi di network. A ben 

vedere sono esattamente i principi sui 
quali verte anche la qualità degli elaborati 
presentati nel Concorso 3W. 
La vasta esperienza della nostra azienda 
nel settore delle TLC ci ha consentito di 
espandere il nostro ramo d’azione anche al 
mondo 4.0, smart manufacturing, Internet 
of Things, Smart cities e Cyber Security. 
Sono tutti ambiti di sviluppo dove l’apporto 
di idee da parte dei giovani è un forte 
stimolo all’innovazione. Lo rileviamo con 
soddisfazione anche nelle partnership, 
fra cui spicca quella con il Consorzio 
Intellimech. Non è casuale che proprio con 
Intellimech ci ritroviamo in sinergia anche 
in un’iniziativa di carattere culturale come il 
concorso 3W”. 

possibile realizzare sia una campagna di 
comunicazione (dal messaggio base alla 
sua declinazione in pagina pubblicitaria 
e manifesto per affissioni), sia progetti 
per creare house organ, o anche soluzioni 
archigrafiche. Per quanto riguarda invece 
la comunicazione On line, il Concorso 
ha chiesto ai partecipanti di presentare 
proposte argomentate riguardanti la 
progettazione di siti Internet, App e 
campagne social; molto interessante anche 
la sollecitazione a lavorare su innovativi 
progetti di web TV.
La consegna dei riconoscimenti è stata 
effettuata alla presenza dall’Ing. Salvatore 
Majorana, Direttore del Kilometro Rosso, che 

Premiazione 
al Kilometro Rosso

CONCORSO
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CONCURSO 3W
Se desarrolló el 12 de junio en el marco de uno de los 
más importantes districtos de innovación italianos 
la ceremonia de premiación del concurso de ideas, 
auspiciado también por Valtellina, que le pidió a las 4 
academias que desarrollen proyectos sobre el tema 
de la comunicación entre empresas.
En la ceremonia de premiación estuvieron presentes 
muchos de los estudiantes que participaron en el Concurso, 
provenientes de la Escuela de Arte Andrea Fantoni de Bérgamo, 
la Academia SantaGiulia de Brescia, NABA (Nueva Academia de 
Bellas Artes de Milán) y Academia de Bellas Artes de Verona. En 
total el Concurso 3W involucró a más de 150 estudiantes junto 
con sus docentes.
Antes de proceder con la entrega de los reconocimientos a los 
grupos de trabajo indicados como ganadores por el jurado del 
Concurso, las empresas promotoras y auspiciantes recordaron 
brevemente las razones que motivaron la elección del tema. 
Recordemos que el Concurso nació de una idea de Phoenix 
Informatica, con la participación de Balluff Automation y 
de Valtellina. También son importantes las empresas que 
promovieron el Concurso: el Consorcio Intellimech que tiene 
su sede en el Kilometro Rosso Innovation District y el mismo 
Kilometro Rosso.
Otra de las compañías que promovieron el proyecto fue la 
Agencia de Comunicación NewTarget de Bérgamo, que tuvo 
un rol importante como coordinadora de las actividades y 
dinámicas del Concurso, ocupándose también del diálogo 
con las instituciones universitarias y escuelas involucradas. 
New Target también es desde hace muchos años la Agencia 
que se ocupa de la comunicación institucional de Valtellina y 
que produce el house organ del Consorcio Intellimech, Smart 
News. A nivel creativo y ejecutivo el Concurso 3W le solicitó 
a los participantes que realicen proyectos que persigan dos 
objetivos: fomentar la notoriedad (institucional) de parques 
tecnológicos-científicos y de consorcios de empresas; 
favorecer, implementar y optimizar la comunicación interna de 
dichas estructuras organizacionales. 
Los ámbitos de creatividad podían ser tanto off-line como 
on-line. Con respecto a la comunicación off-line era posible 
realizar tanto una campaña de comunicación (desde un 
mensaje básico a su adaptación para páginas publicitarias 
y vallas publicitarias), como proyectos para crear un house 
organ, o también soluciones arquigráficas. Con respecto a la 
comunicación on-line en cambio, el Concurso le pidió a los 
participantes que presentaran propuestas argumentadas 
relacionadas con el diseño de sitios web, Apps y campañas en 
redes sociales; además se les pidió que diseñaran proyectos 
innovadores de web TV.  La entrega de premios se realizó ante 
la presencia del Ing. Salvatore Majorana, Director del Kilometro 
Rosso que en su saludo a los estudiantes presentes en la sala 
recordó: "creemos que es fundamental impulsar la creatividad 
de los jóvenes, y estimular la frescura en el proceso de diseño, 
libre de condicionamientos de mercado y particulares vínculos, 
sobre temas tan importantes como la comunicación entre 
las empresas y el desarrollo del diálogo colaborativo entre 
empresas". 
Acerca del significado del apoyo de Valtellina al Concurso 
3W, Cesar Valtellina agregó: "el objetivo final del trabajo 
Valtellina es siempre la satisfacción del cliente, que se obtiene 
desarrollando los proyectos desde la perspectiva de la eficacia, 
de la innovación y de la integración entre los instrumentos 
y las personas para beneficiar la comunicación y el trabajo 
en equipo. Si se observa bien son exactamente los mismos 
principios sobre los que fueron construidos los trabajos 
presentados en el Concurso 3W. La amplia experiencia de 
nuestra empresa en el sector de las TLC nos permitió expandir 
nuestra actividad al mundo 4.0, a la Fábricas Inteligentes, 
Internet de las Cosas, Ciudades Inteligentes y Ciberseguridad. 
Son todos ámbitos de desarrollo en los que el aporte de ideas 
por parte de los jóvenes representa un fuerte estímulo para 
la innovación. Lo relevamos con satisfacción también en 
nuestras relaciones institucionales, entre las que se destaca 
la relación con el Consorcio Intellimech. No es casual que 
justamente con Intellimech nos encontremos en sinergia 
también en una manifestación cultural como el Concurso 3W".

PORTUGUÊS

CONCURSO 3W
Aconteceu no dia 12 de junho, na significativa 
location do mais importante innovation district 
italiano, o evento de premiação do concurso 
de ideias, apoiado também pela Valtellina, que 
pediu aos estudantes de 4 academias para que 
elaborassem projetos sobre o tema da comunicação 
entre empresas.
Na cerimônia de premiação estavam presentes muitos dos 
estudantes que participaram do Concurso, provenientes da 
Escola de Arte Andrea Fantoni de Bérgamo, da Academia 
SantaGiulia de Brescia, da NABA (Nova Academia de Belas 
Artes de Milão), e da Academia de Belas Artes de Verona. Ao 
todo, o Concurso 3W envolveu mais de 150 estudantes, com 
seus docentes. Antes de passar à fase da entrega dos vários 
prêmios aos grupos de trabalho indicados como vencedores 
pelo júri ad hoc do Concurso, todas as entidades promotoras 
e patrocinadoras expuseram brevemente as motivações 
que fundamentaram suas escolhas. Vale lembrar que o 
Concurso nasceu de uma ideia da Phoenix Informática, com a 
participação de Balluff Automation e Valtellina. São igualmente 
significativos os sujeitos patrocinadores do Concurso: 
Consórcio Intellimech, cuja sede é sita junto ao Kilometro Rosso 
Innovation District, e o próprio Kilometro Rosso. Para completar 
a lista dos promotores, há de se mencionar ainda a Agência de 
comunicação NewTarget de Bérgamo, que desempenhou um 
importante papel de coordenação operacional das dinâmicas 
de concurso e diálogo com as instituições acadêmicas-
universitárias e didáticas envolvidas, com a função de realidade 
profissional que se ocupa de comunicação. New Target é ainda, 
faz muitos anos, a Agência que toma conta da comunicação 
da Valtellina e produz a revista Smart News, do Consórcio 
Intellimech. Do ponto de vista criativo e executivo, o Concurso 
3W pediu aos participantes que realizassem projetos voltados 
para dois objetivos: desenvolver a notoriedade (institucional) de 
parques tecnológicos-científicos e de consórcios de empresas; 
favorecer, implementar e otimizar a comunicação interna. Os 
âmbitos da criatividade podiam abranger tanto o offline quanto 
o online. Pelo que diz respeito à comunicação Offline, havia a 
possibilidade de realizar tanto uma campanha de comunicação 
(a partir da mensagem-base chegando até a sua declinação 
em página publicitária e cartaz para afixação), quanto 
projetos que visassem criar "house organ", ou até soluções 
de arquigrafia. No entanto, no tocante à comunicação Online, 
o Concurso pediu aos participantes para eles apresentarem 
propostas argumentadas atinentes à projetação de sites a 
serem colocados na Internet, aplicações e campanhas "social"; 
bastante interessante também a solicitação para se trabalhar 
em cima de projetos inovadores de web TV. A entrega dos 
prêmios aconteceu na presença do engenheiro Salvatore 
Majorana, Diretor do Kilometro Rosso, que por ocasião do seu 
discurso dirigido aos estudantes presentes na sala, lembrou: 
“Achou-se fundamental solicitar a criatividade dos jovens, a sua 
vitalidade projetual, desprovida de qualquer condicionamento 
ligado às dinâmicas do mercado e de vínculos específicos, 
sobre temas tão importantes como a comunicação entre 
empresas e o desenvolvimento do diálogo colaborativo entre 
diferentes realidades corporativas.” Sobre o significado do 
apoio específico da Valtellina ao Concurso 3W, Cesare Valtellina 
acrescentou:  "O objetivo final do trabalho da Valtellina é sempre 
a satisfação do cliente, obtida desenvolvendo os projetos 
em uma ótica de eficácia, inovação e integração entre os 
instrumentos e as pessoas a fim de favorecer os diálogos de 
network. Pensando bem, trata-se exatamente dos princípios 
nos quais se fundamenta também a qualidade dos projetos 
apresentados no Concurso 3W. A vasta experiência da nossa 
empresa no setor das telecomunicações, nos permitiu de 
expandir nosso raio de ação também para o mundo 4.0, para 
a smart manufacturing, assim como para o campo de Internet 
of Things, Smart cities e Cyber Security. Trata-se de âmbitos 
de desenvolvimento onde o aporte de ideias por parte dos 
jovens representa um forte estímulo à inovação. O constatamos 
com satisfação também nas parcerias, sendo que dentre elas 
sobressai aquela instaurada com o Consórcio Intellimech. Não 
é por acaso que, justamente com Intellimech, nós estamos 
em sinergia também pelo que diz respeito a uma iniciativa de 
caráter cultural, como o concurso 3W”. 
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DOBLE REGALO VALTELLINA 
SE ENTREGARON JUGUETES A 
LOS NIÑOS INTERNADOS EN EL 
HOSPITAL PAPA JUAN XXIII 
Como muchos recordarán, el pasado mes de diciembre 
para festejar su 81° cumpleaños, nuestro Presidente 
Gianpietro Valtellina había manifestado el deseo que los 
regalos que se estaban pensando para él en la empresa se 
transformaran en regalos para los niños internados en el 
Hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo. A través de la ONG 
"Asociación Amigos de la Pediatría" dicho deseo se hizo 
realidad. Cientos de hermosos juguetes de madera fueron 
entregados en la sala de pediatría infantil y contribuyeron 
a devolver la sonrisa a muchos niños. ¡Porque durante 
el tratamiento también estas pequeñas alegrías pueden 
causar grandes beneficios! 

CENA DE BENEFICENCIA CESVI: 
VALTELLINA FUE PREMIADA COMO 
EMPRESA AMIGA
CESVI es una organización laica e independiente, 
fundada en Bérgamo en 1985, que fomenta la solidaridad 
mundial. Promueve y administra importantes proyectos 
en diferentes países del mundo, y se basa en el concepto 
de desarrollo de las economías locales para impulsar el 
trabajo y combatir la pobreza, respetando a las personas 
y el medioambiente. Desde hace varios años Valtellina 
apoya a CESVI, como lo ha demostrado recientemente 
contribuyendo activamente en proyectos especialmente 
importantes. Por eso CESVI ha querido premiar a Valtellina 
por esta larga y concreta amistad. La ONG entregó dicho 
reconocimiento a Valtellina durante la segunda edición de 
“Un kilómetro de solidaridad", la cena de beneficencia de 
CESVI que tuvo lugar en el Kilometro Rosso de Bérgamo el 
pasado mes de junio. La "Madrina" del acontecimiento fue 
Cristina Parodi, quien  desde hace tiempo colabora con la 
organización y quien evidenció que el aporte de empresas 
a la vanguardia como Valtellina es fundamental para 
promover los proyectos de CESVI.  
 
CRECE LA EMPRESA
CRECE LA SECRETARÍA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
El desarrollo de las actividades de la empresa y sobre todo 
la articulación cada vez más amplia de los sectores en los 
que Valtellina trabaja, requieren nuevas dinámicas y nuevos 
recursos incluso a nivel de coordinación y administración 
de los proyectos que surgen dentro de la Dirección General. 
Especialmente el desarrollo de sectores de trabajo 
paralelos y sinérgicos con nuestro negocio principal, 
las telecomunicaciones, requieren esfuerzo y trabajo 
desde diferentes perspectivas: búsqueda y organización 
de documentos, relaciones públicas e institucionales, 
organización y participación en eventos, realización de 
comunicaciones específicas. Además es muy importante 
la gestión de la comunicación interna, con instrumentos 
como por ejemplo nuestro house organ NoiMille. A través 
de la oficina de la Dirección General pasan realmente 
muchas actividades. Por ese motivo el CdA decidió 
reforzar el equipo de trabajo con la incorporación de 
una nueva colaboradora, joven pero al mismo tiempo 
ya formada. Desde el mes pasado trabaja junto con 
nosotros Silvia Bonacina, nacida en 1984, licenciada en 
Ciencias de la Comunicación Corporativa y que tiene una 
amplia experiencia laboral en las típicas actividades de la 
Secretaría de Dirección General y también en el ámbito de 
la comunicación corporativa. Silvia habla bien tres idiomas 
(inglés, francés y español) y también tiene experiencia en el 
ámbito de Relaciones Públicas, organización de eventos y 
trabajo de oficina.
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PRESENTE DUPLO DA VALTELLINA 
OS BRINQUEDOS FORAM 
ENTREGUES ÀS CRIANÇAS 
INTERNADAS NO HOSPITAL 
GIOVANNI XXIII
Como muitos devem lembrar, no último mês de dezembro, 
por ocasião da festa para o seu 81° aniversário, o nosso 
Presidente, Gianpietro Valtellina, havia manifestado o desejo 
que os presentes que haviam sido cogitados e seriam 
entregues a ele na empresa, pudessem se transformar em 
presentes para as crianças internadas no Hospital Giovanni 
XXIII de Bérgamo. Através da intervenção da “Associação 
Amigos da pediatria - Organização sem fins lucrativos”, esse 
auspício tornou-se realidade. Centenas de lindos brinquedos 
de madeira foram entregues ao departamento de pediatria 
infantil, e contribuíram a devolver o sorriso nos rostos de 
tantas crianças. Pois em seu percurso de cura, até mesmo 
essas pequenas coisas podem produzir grande efeitos!

CHARITY DINNER CESVI: 
VALTELLINA PREMIADA COMO 
EMPRESA AMIGA
Cesvi é uma organização laica e independente, fundada 
em Bérgamo em 1985, atuante no campo da solidariedade 
mundial. Promove e gere importantes iniciativas no mundo, 
baseadas no conceito de desenvolvimento das economias 
locais a fim de favorecer o trabalho e combater a pobreza, 
mantendo o pleno respeito das pessoas e do meio ambiente. 
Há vários anos a Valtellina apoia a CESVI, como demonstrado 
recentemente através de uma contribuição ativa a projetos 
particularmente significativos. Por isso, CESVI fez questão 
de premiar a Valtellina, em virtude dessa longa e concreta 
amizade. A entrega de um reconhecimento de mérito 
específico, ocorreu por ocasião da segunda edição de “Um 
quilômetro de solidariedade”, o charity dinner de Cesvi que 
aconteceu na location do Kilometro Rosso de Bérgamo no 
último mês de junho. “Madrinha” da noite foi Cristina Parodi, 
que há um bom tempo é uma das "caras" da Cesvi, a qual 
lembrou como o aporte de empresas que têm visão, como 
é o caso da Valtellina, seja fundamental para sustentar os 
projetos CESVI.

CRESCE A EMPRESA 
CRESCE A SECRETARIA DA 
DIREÇÃO GERAL
O desenvolvimento das atividades corporativas, e sobretudo 
a articulação a cada vez mais ampla dos setores nos quais 
a Valtellina atua, demandam novas dinâmicas e novos 
recursos também no âmbito da coordenação e gestão dos 
projetos nascidos dentro da Direção Geral. 
Em especial, o desenvolvimento dos setores operacionais 
paralelos e sinérgicos ao nosso core business, as 
telecomunicações, solicitam empenho e trabalho em 
várias frentes: coleta de documentação, relações públicas 
e institucionais, organização e participação em eventos, 
realização de comunicações específicas. 
Igualmente importante resulta ser a frente da comunicação 
interna, com ferramentas como a nossa revista NoiMille. 
É verdade que pelo gabinete da Direção Geral passam 
realmente muitas incumbências. 
Nesse sentido, o Conselho de Administração resolveu 
reforçar o específico quadro de funcionários do 
supramencionado gabinete, com a contratação de mais 
um jovem recurso, um funcionário novo na empresa, mas 
ao mesmo tempo já preparado. Desde o mês passado, 
trabalha conosco Silvia Bonacina, nascida em 1984, formada 
em Ciências da comunicação para empresas, a qual tem 
acumulado experiências profissionais significativas 
tanto nas atividades típicas de um gabinete de Secretaria 
de Direção Geral, quanto no âmbito da comunicação 
corporativa. Silvia fala fluentemente três idiomas 
(inglês, francês e espanhol), e ao longo de sua carreira 
desempenhou funções de responsabilidade também em 
âmbito PR, organização de eventos e gestão do back office. 
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Come molti ricorderanno, nello scorso mese di dicembre 
in occasione della festa per il suo 81° compleanno, il nostro 
Presidente Gianpietro Valtellina aveva espresso il desiderio che 
i doni pensati per lui in azienda si trasformassero in regali per i 
bambini ricoverati presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. 
Tramite l’intervento della “Associazione Amici della pediatria 
Onlus” questo desiderio è diventato realtà. Centinaia di bellissimi 
giocattoli in legno sono stati consegnati al reparto di pediatria 
infantile e hanno contribuito a riportare il sorriso sul viso di tanti 
bambini. Perché nel loro percorso di cura anche queste piccole 
gioie possono aver grandi effetti!

Lo sviluppo delle attività aziendali e 
soprattutto l’articolazione sempre più 
ampia dei settori nei quali Valtellina opera, 
richiedono nuove dinamiche e nuove risorse 
anche in ambito di coordinamento e gestione 
dei progetti nati all’interno della Direzione 
Generale. 
In particolare lo sviluppo dei settori 
operativi paralleli e sinergici al nostro core 
business, le telecomunicazioni, sollecitano 
impegno e lavoro su più fronti: raccolta 
di documentazioni, relazioni pubbliche e 
istituzionali, organizzazione e partecipazione 
ad eventi, realizzazione di comunicazioni 
specifiche. 
Altrettanto importante il fronte della 
comunicazione interna, con strumenti come 
appunto il nostro magazine NoiMille. Tramite 
l’ufficio della Direzione Generale passano 
veramente molte incombenze. 
In tal senso il CdA ha deciso di rafforzare 
lo specifico organico con l’ingresso di una 
nuova risorsa giovane e allo stesso tempo 
già preparata. Dallo scorso mese opera con 
noi Silvia Bonacina, classe 1984, laureata in 
Scienze della comunicazione per le imprese 
e che ha maturato significative esperienze 
lavorative sia nelle attività tipiche di un 
ufficio di Segreteria di Direzione Generale, 
sia nell’ambito della comunicazione 
aziendale. Silvia conosce bene tre lingue 
(inglese, francese e spagnolo) e ha svolto 
compiti di responsabilità anche in ambito PR, 
organizzazione eventi e gestione back office. 

Cresce l’azienda 
cresce la 
Segreteria della 
Direzione Generale

Cesvi è un’organizzazione laica e 
indipendente, fondata a Bergamo nel 1985, 
che opera per la solidarietà mondiale. 
Promuove e gestisce importanti iniziative 
nel mondo, basate sul concetto di sviluppo 
delle economie locali per favorire il lavoro 
e combattere la povertà, nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.  Da diversi 
anni Valtellina sostiene il CESVI, come ha 
dimostrato anche recentemente con un 
contributo attivo a progetti particolarmente 
significativi.  Per questo CESVI ha voluto 

premiare Valtellina per questa sua lunga e 
concreta amicizia.  
La consegna di un apposito riconoscimento 
di merito è avvenuta in occasione della 
seconda edizione di “Un kilometro di 
solidarietà”, il charity dinner di Cesvi ospitato 
presso il Kilometro Rosso di Bergamo nello 
scorso mese di Giugno. “Madrina” della 
serata Cristina Parodi, da tempo testimonial 
di Cesvi, che ha ricordato come l’apporto 
di aziende lungimiranti come Valtellina è 
fondamentale per sostenere i progetti CESVI.

Doppio dono Valtellina 
Consegnati i giocattoli  
per i bimbi ricoverati 
all'ospedale Giovanni XXIII

Charity Dinner 
CESVI: 
Valtellina 
premiata come 
Azienda Amica
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Valtellina SpA
L’intelligenza delle comunicazioni.
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Il 4.0 non può prescindere dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie TLC, sia 

con infrastrutture di rete fissa che wireless. Facendo convergere tecnologie di 

telecomunicazione e informatica, Valtellina si propone come System Integrator 

con capacità competitive nell’interpretare i bisogni infrastrutturali del cliente in 

ambito Smart Manufactoring e Internet of Things.


