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II INDUSTRIAL MEETING 

 

La indústria del futur 

Estratègies, reptes i oportunitats de la ‘Indústria 4.0’ 
 

                                      28 de Novembre  
 

                                                             

Foment del Treball, organitza el II Industrial Meeting “La Indústria del futur. 
Estratègies, reptes i oportunitats de la ‘Indústria 4.0’, que es celebrarà el 

proper dia 28 de novembre a la seu de Foment. 
 

Alemanya va posar la primera pedra al que s'ha denominat la ‘Indústria 4.0’, 
un nou sistema de producció basat en fàbriques connectades que actuen de 
manera autònoma i flexible. 

 
Ja es disposa de les tecnologies necessàries per fer-la possible: Internet de les 

Coses, impressió 3D, fabricació additiva, robòtica, sensorització, realitat virtual 
i augmentada, o Big Data. Però encara queden els reptes d'integrar-les de 
forma intel·ligent en els processos industrials i adaptar la regulació a la nova 

conjuntura, al temps que es resolen nous problemes com la ciberseguretat o el 
desajust en la formació dels directius. 

 
Aquesta trobada reunirà als principals actors protagonistes d’aquest procés 
dinàmic d’adaptació, per tal que ens desvetllin les estratègies i polítiques 

previstes per fer front a la indústria del futur, així com la situació actual del 
sector a nivell internacional. D’altra banda, empreses i professionals 

il·lustraran aquestes innovacions amb exemples pràctics que evidenciïn els 
mecanismes i oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. 

 

Dia:    Dilluns, 28 Novembre de 2016 
Hora: de 09:15 a 14:15 hores 

Lloc:   Foment del Treball – C/ Via Laietana 32-34 - Barcelona.  
 

Adjuntem programa de la jornada. 
 
Inscripcions cliclan  AQUI 
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12:15h.        Avenços cap a la Indústria 4.0  

11:00h.        Pausa – cafè 

10:30h.        Estratègia industrial i innovació 

9:30h.        Internacional – Enfocament Alemanya i França 

9:00h.        Presentació –  El reptes de la indústria d’avui per fer front al futur 
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Sr. Joan Roget, Vice President de Foment del Treball. Director General, Panreac Química. 

Sr. Thibaut Bidet-Mayer, Responsable Recerca Plataform La Fabrique de l’Industrie. 

Sr. Mario Buisán Garcia, Coordinador de l’estratègia Industria Conectada 4.0.  

Ministerio de de Economía, Industria y Competitividad. 

Sra. Mariona Sanz, Directora Unitat d'Innovació Empresarial d’ACCIÓ.  

Sr. Xavier Ayneto i Sr. Xavier Gallardo, CEO i Coordinador d’Ideas2Value. 

Fabricació additiva, robòtica, sensòrica, IoT, realitat virtual i augmentada, Big Data, entre 

d’altres. 

11:15h.        Un recorregut per les tecnologies facilitadores. Imaginem una fàbrica Intel·ligent  

Es presentaran iniciatives d’empreses que ja han incorporat algunes d’aquestes tecnologies.  

Sr. Marc Vidal, Expert en transformació́ i estratègia digital, analista econòmic,  

inversor tecnològic. 

13:15h.        Conferencia inspiradora – La 4ª Revolució Industrial: Conquerir el futur 

Presidida per: Sr. Ernest Quingles, President Comissió d’Innovació, CEO d’EPSON 

França, Espanya i Portugal. 

13:45h.        Taula de cloenda – La revolució de les start-ups 

Sr. Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball.  

Sr. Josep Lluís Cabestany, President de la Comissió d’Indústria de Foment. 

Hble. Sr. Jordi Baiget, Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

14:15h.        Fi de la sessió 
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