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per resoldre. Cal incrementar els índexs d’innovació 
i transferència tecnològica; cal augmentar la base 
d’empreses exportadores regulars; calen empreses 
de capital nacional amb més dimensió i capacitat 
d’arrossegament; calen unes infraestructures al servei 
de l’activitat productiva; cal aprofundir en l’optimització 
de recursos energètics i naturals i cal una indústria que 
protagonitzi la quarta revolució industrial que arriba amb 
la digitalització.

Per tant, se’ns planteja el repte de reeixir en la 
implantació de la indústria 4.0, per a la qual cosa farà 
falta talent, decisió i inversió. Actualment la presència 
d’aquesta indústria a Catalunya es produeix en quatre 
grans segments d’activitat: mitjans de producció, 
intel·ligència artifi cial, dades i connectivitat, i consultoria 
i serveis professionals. Aquí dins s’engloben diverses 
eines per a l’aplicació d’aquest canvi de paradigma 
industrial: des de la robòtica avançada fi ns al big data, 
passant per la realitat augmentada o la ciberseguretat. 
Sigui com sigui, una de les premisses que cal tenir clara és 
que les noves tecnologies aplicables en la indústria 4.0 no 
són cap fi nalitat en si mateixes, sinó les eines que han de 
permetre un canvi de paradigma en el sector industrial. 

Des d’ENGINYERS BCN, atès l’èxit de l’Any de la 
Indústria 4.0 celebrat el 2016, volem reprendre amb 
més força encara el tema amb l’“Any de l’Enginyeria 4.0. 
Productes, processos i serveis”, que es desenvoluparà 
durant aquest 2018. Esperem que hi participeu i que en 
tragueu profi t.  ●

L a indústria a Catalunya té una trajectòria que 
arrenca de la primera revolució industrial 
del segle xix i arriba fi ns a l’actual indústria 
4.0. Per tant, la nostra industrialització no 
és una cosa circumstancial, sinó que rau en 

l’essència de l’economia i la societat catalanes. Malgrat les 
bombolles tecnològica i immobiliària, que van fer minvar 
el pes específi c industrial, el sector encara representa el 
20% del PIB català, i la població ocupada representa el 
18% del total, valors per sobre de la mitjana europea. Si 
hi afegim sectors associats com ara logística, transport, 
matèries primeres i d’altres, el percentatge sobre el PIB 
s’enfi la per sobre del 50%. Així doncs, podem afi rmar 
sense embuts que Catalunya és un país industrial. A 
més, és una indústria molt diversifi cada i que disposa 
de cadenes de valor molt completes. Val a dir que les 
economies amb indústria són més internacionals i 
innovadores, generen una ocupació més estable i de 
qualitat, i tenen unes societats amb major benestar i 
cohesió social. La indústria, a més de valor econòmic, 
també aporta valors 
a la societat. Entre 
aquests valors 
destaquen l’esforç i la 
cerca de l’excel·lència 
i de la millora 
contínua.

Però tot i el bon 
posicionament de la 
indústria catalana, 
no es pot caure en 
l’autocomplaença 
i queden reptes 

SOM INDÚSTRIA

COM A PAÍS, HEM 
DE REEIXIR EN 
LA IMPLANTACIÓ 
DE LA INDÚSTRIA 
4.0 I FARÀ FALTA 
TALENT, DECISIÓ 
I INVERSIÓ

Els laboratoris en un xip ja no són ciència-fi cció. La nanotecnologia els ha fet possible, i també moltes 
d’altres innovacions mèdiques per millorar la nostra salut. En aquest avenç hi participen professionals 
d’àmbits com la química, l’enginyeria, la informàtica, la robòtica o la biologia.
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Un Col·legi modern, 

útil i proactiu al servei 

dels col·legiats i de  

la societat.

Els nostres serveis

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

— Formació

— Comissions 

    i Grups Terrritorials

— Publicacions

— Borsa de treball

— Orientació i inserció 

laboral

— Club EBCN        

— Assegurances

— Mupiti

— Certificació professional 

— Visat

— Orientació tècnica

— Documentació tècnica

— Promoció del 

professional        

— Assessoria jurídica

— Descomptes i convenis de 

col·laboració
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