
 
I Jornada Indústria 4.0: el repte de 

la transformació digital 
 

La transformació digital i la indústria 4.0 són conceptes que les petites i mitjanes 

empreses sovint veuen com quelcom molt llunyà, només a l’abast de les grans 

corporacions. No obstant això, tenint en compte els beneficis competitius que les 

tecnologies de la Indústria 4.0 poden aportar, veurem que ambdós conceptes són 

d’aplicació en empreses de qualsevol mida i sector. 

 

L’objectiu d’aquesta jornada, que conduirà Xavier Grasset, periodista i presentador 

del programa Més 324, és analitzar la transformació digital des del punt de vista de la 

petita i mitjana empresa a partir de l’experiència de fabricants, consultors i empreses 

que ja han incorporat les tecnologies de la indústria 4.0 a les seves organitzacions.  

 
AVANÇ DE PROGRAMA 

 

9.15 h  Acreditacions 

 

9.30 h  Benvinguda 

 

9.40 h  “Les oportunitats de la implantació de la Indústria 4.0 a les PIMES” 

 

 

 
 

 

 

 

 

      SAVE THE DATE 

 e 
29 

 juny 

2018 

De 9.30 
a  

11.45 h 
Foment 
Cultural i 
Artístic 
 

Pg. del Terraplè, 49  

 

Molins de Rei 

 

 

Taula rodona amb:  Carles Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d'ACCIÓ; Joan 

Guasch, director de programes públics d’Eurecat; Pere Homs, director del Col·legi i 

l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Lluís Romeral, representant de 

la UPC en l’àmbit de la Indústria 4.0 i responsable del grup de recerca MCIA – Motion 

Control and Industrial Applications Research Group 

 

10.45 h Casos d’èxit Indústria 4.0 

 

FAE – Eduard de Paz, enginyer I+D  

 

Pepe Jeans – Andrés López, Operations Director Group 

 

Schneider Electric  – Constantino Sainz de Rozas, responsable de vendes 

Catalunya d’Industry 

 

11.30 h Torn obert de paraules 

 

11.45 h Networking cafè 

  Inscripció gratuïta 

Preinscripció: www.espaiempresa.cat 

Més informació: empresa@molinsderei.cat o 93 680 02 97 

Hi col·laboren:  Acció, Ajuntament de Cervelló, Ajuntament de la Palma de Cervelló, 

Ajuntament de Vallirana, Ajuntament del Papiol , Diputació de Barcelona, Eurecat, FAE, 

Generalitat de Catalunya , Gobierno de España Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Schneider Electrics, Servei d’Ocupació de Catalunya  i Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                   
 

 

https://eurecat.org/
https://eurecat.org/
https://eurecat.org/
http://www.upc.edu/

