
FÒRUM TÈCNIC DE LA INDUSTRIA 4.0

TEMÀTICA:  

Indústria 4.0- 4ª Revolució Industrial. 

Títol de la conferència:   

Indústria 4.0-Smart Industry: Nou paradigma industrial: La revolució industrial organitzativa on 

line, a càrrec de Francesca Torrell, Professora Associada a la UPC Departament d’Organització 

d’Empreses.   

Resum 

Més enllà de la gestió de dades un canvi organitzatiu i social Lean Management, Connectivitat, 

Automatització, Big Data, IoT, Smart devices. 

 

 

TEMÀTICA:  

La fàbrica del futur amb tecnologia avançada.

Títol de la conferència:  

El futur de les fàbriques són les fàbriques del futur, a càrrec de

General de Sisteplant.  

Resum 

La Indústria és un dels factors clau per garantir el

de tracció essencial sobre la resta de sectors. La ubicació de les plantes productives genera 

ocupació i desenvolupament tecnològic. Especialment en el cas d’indústries avançades, 

generant activitats i ocupacions

Millorar la competitivitat de les nostres plantes és clau per evitar la seva deslocalització i 

mantenir el capital humà d’alt valor afegit i la manera de garantir el seu futur és mitjançant 

una evolució gradual però radical: La Manufactura Avançada i l’aplicació de les Tics 4.0 de 

forma decidida i harmonitzada i fer

Pública i les forces socials i sindicals. 

 

 

  

FÒRUM TÈCNIC DE LA INDUSTRIA 4.0 

4ª Revolució Industrial.  

Smart Industry: Nou paradigma industrial: La revolució industrial organitzativa on 

, a càrrec de Francesca Torrell, Professora Associada a la UPC Departament d’Organització 

Més enllà de la gestió de dades un canvi organitzatiu i social Lean Management, Connectivitat, 

Automatització, Big Data, IoT, Smart devices.  

La fàbrica del futur amb tecnologia avançada. 

El futur de les fàbriques són les fàbriques del futur, a càrrec de  Josep Mª Borda, Director 

La Indústria és un dels factors clau per garantir el benestar d’una societat, amb una capacitat 

de tracció essencial sobre la resta de sectors. La ubicació de les plantes productives genera 

ocupació i desenvolupament tecnològic. Especialment en el cas d’indústries avançades, 

generant activitats i ocupacions d’alt valor afegit: I+D, enginyeria, TICs i consultoria. 

Millorar la competitivitat de les nostres plantes és clau per evitar la seva deslocalització i 

mantenir el capital humà d’alt valor afegit i la manera de garantir el seu futur és mitjançant 

lució gradual però radical: La Manufactura Avançada i l’aplicació de les Tics 4.0 de 

forma decidida i harmonitzada i fer-ho és clau en el paper de les indústries, l’Administració 

Pública i les forces socials i sindicals.  

Smart Industry: Nou paradigma industrial: La revolució industrial organitzativa on 

, a càrrec de Francesca Torrell, Professora Associada a la UPC Departament d’Organització 

Més enllà de la gestió de dades un canvi organitzatiu i social Lean Management, Connectivitat, 

Josep Mª Borda, Director 

benestar d’una societat, amb una capacitat 

de tracció essencial sobre la resta de sectors. La ubicació de les plantes productives genera 

ocupació i desenvolupament tecnològic. Especialment en el cas d’indústries avançades, 

d’alt valor afegit: I+D, enginyeria, TICs i consultoria.  

Millorar la competitivitat de les nostres plantes és clau per evitar la seva deslocalització i 

mantenir el capital humà d’alt valor afegit i la manera de garantir el seu futur és mitjançant 

lució gradual però radical: La Manufactura Avançada i l’aplicació de les Tics 4.0 de 

ho és clau en el paper de les indústries, l’Administració 



 

 

 

TEMÀTICA:  

Quin és el futur de la producció.  

Títol de la conferència:  

Aprofitant IoT per donar noves solucions a antics problemes, a càrrec d’Agustin Fragoso, 

Automation Marketing Manager-Industry Business de Schneider Electric.  

Resum:  
 
És evident que el tema "internet de les coses" (IoT) està molt de moda, però no ens hem de 
deixar enlluernar per la tecnologia que l'envolta. Per tal que les empreses puguin desenvolupar 
la seva activitat, es troben amb la necessitat de resoldre certs problemes ja coneguts i que en 
ocasions fa temps que esperen resposta. Algunes d'aquestes respostes les podem donar amb 
solucions basades en conceptes IoT i en presentarem alguns exemples pràctics de com les 
estem desplegant a clients de diferents sectors industrials. 
 

 

TEMÀTICA:  

Avenços tecnològics per incrementar productivitat i eficiència. 

Títol de la conferència:  Avenços tecnològics pel coneixement del risc tècnic i econòmic dels 

actius fixes, a càrrec de David Faro, Director General de Preditec.  

Resum:  

El coneixement real dels actius físics durant tot el seu cicle de vida mitjançant els avenços de 

l’IoT en la Indústria 4.0, la integració de la informació del seu estat de salut i la monitorització 

del risc tècnic i econòmic són pilars bàsics per la millora dels indicadors clau del negoci (OEE, 

Disponibilitat, etc), un augment del rendiment financer i en definitiva per una correcta presa 

de decisions estratègiques.  

 

 

 

 

 

 



 

TEMÀTICA:  

El futur de la robòtica en el món industrial.  

Títol de la conferència:   

La introducció de la Robòtica a les Pymes, un impuls cap a la competitivitat local, a càrrec de 

Jordi Pelegrí, Sales Development Manager d’Universal Robots.  

Resum:  

La nova era de l’automatizació industrial ja ha començat. Els nous robots col·laboratius no 
compiteixen amb els robots industrials tradicionals, generalment amplien la possibilitat d’ús 
dels robots en altres àmbits i indústries. Els nous robots, més flexibles i fàcils d’utilitzar 
permeten la millora dels processos impensables fa uns anys, a més gràcies als costos 
continguts i un retorn molt ràpid de la inversió representen una gran oportunitat per la millora 
de la competitivitat en les PYMES durant els propers anys.  
 

 

TEMÀTICA:  

Hi ha seguretat en la informació que s’emmagatzema al núvol? 

Títol de la conferència:  

La Ciberindependència de la Indústria. La protecció de les infraestructures crítiques: atacs i 

defenses, obligacions i drets, responsabilitat social corporativa, a càrrec de Manuel Medina, 

Director del Master en Cybersecurity Management de la Universitat Politècnica de Catalunya i 

Autor del llibre: Cibercrimen.  

Resum: 

Amb l’arribada de la “societat de la informació” ja s’està pensant que la propera revolució 

industrial ens portarà a que hi hagi més robots que persones a la producció industrial. 

Els robots no són subornables, no fan vagues, no es posen malalts... o pot ser sí. Poden ser re-

programats sense que ens adonem, poden ser aturats o destruïts remotament, poden ser 

contaminats amb un “virus” informàtic. I també poden ajudar a malfactors a robar-nos la 

informació. 

Però la majoria de directius i administradors encara no en son prou conscients i per aquest 

motiu ha calgut fer una directiva comunitària i canviar el codi penal, per la protecció de les 

infraestructures crítiques de ciberatacs, per obligar als proveïdors a aplicar ciber-defenses, per 

establir i fer “legals” les obligacions y drets, que s’haurien d’implantar per pura responsabilitat 

social corporativa. 

 



 

TEMÀTICA:  

El perquè avançar cap a la Internet de les Coses (IoT). 

Títol de la conferència:  

L’Iot i l’Anella Industrial 4.0, a càrrec de Silvia Castellvi, Innovation Business Unit Manager 

Industry 4.0 de I2CAT.  

Resum:  

IoT, els productes i les màquines intel·ligents i connectades estan transformant les 

companyies. En aquest nou entorn, les empreses fabricants estan liderant la transició a nous 

ecosistemes que faciliten la integració dels sistemes operatius (OT) i tecnologies de la 

informació (IT) i aquests nous ecosistemes es soporten per plataformes obertes que 

proporcionen serveis intel·ligents per a la fabricació com AI4.0.   

 

TEMÀTICA:  

Implicació de l’equip humà en la Internet de les Coses.  

Títol de la conferència:  

Implicació de l’equip humà en la Internet de les Coses, a càrrec de Sr. Felix  Tobalina, Director 

General de Tobalina Consulting Group.  

Resum:  

L’aplicació de les diferents tècniques de TIC’s i robòtica a la industria suposa una transformació 

personal i sociolaboral que fa imprescindible la implicació de l’equip humà. La seva principal 

motivació serà vèncer les resistències i adaptar-se al canvi que això suposa, essent en 

definitiva el factor d’èxit en aquests tipus de processos. 

 

 

 


