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JORNADA ‘MOBILITAT I INDUSTRIA 4.0’ 

 

 

1. OBJECTIU  

 

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial organitzà una jornada 

centrada en discutir els reptes, identificar oportunitats de la Mobilitat del Futur i 

els seus impactes en el sector industrial. L’objectiu fou donar veu a representants 

de les administracions i del món industrial (constructors, empreses de serveis ).  

L’automoció és un sector innovador i líder en la introducció de millores de qualitat 

i eficiència. A més, el sector d’automoció és reconegut com un sector líder en la 

introducció de tecnologies innovadores. El sector està protagonitzant la 

introducció de les tecnologies de la Industria 4.0. La digitalització dels processos 

productius i de suport al disseny són una part important dins de les tecnologies 

conegudes com Industria 4.0.  

A partir de les respostes que protagonistes clau del sector estant donant als 

reptes actuals i que els hi permeten consolidar trajectòries d’èxit, els assistents 

poden identificar accions aplicables a les seves organitzacions i estratègies de 

creixement.  

La jornada està molt enfocada a permetre a les empreses industrials del territori, 

independentment de la grandària, a conèixer els reptes tecnològiques de la 

Industria 4.0 a partir d’exemples d’implementació en el sector d’automoció , i així 

poder identificar oportunitats a contemplar en els seus ‘fulls de ruta d’innovació’ 

per a millorar la seva competitivitat i d’una manera sostenible. 

Propiciar un debat obert entre els diferents protagonistes. En aquesta jornada els 

diferents participants van presentar resultats d’interès industrial que permetran a 

les empreses visualitzar i identificar oportunitats de negoci basades en 

l’explotació industrial de coneixement tecnològic innovador. La proposta ha estat 



 

 

una jornada pràctica en format workshop. Una jornada inspiradora que pretén 

ajudar a les empreses a detectar i visualitzar noves oportunitats de negoci 

basades en l’explotació industrial de coneixement tecnològic diferencial. Les 

principals innovacions de producte, de procés i de model de negoci en l’àmbit de 

la Mobilitat seran revisades i discutides a la jornada. 

 

 



 

 

2. PROGRAMA DE LA JORNADA 

 



 

 

La participació dels diferents agents és clau per tenir una perspectiva global de 

quins són els nous requisits per part de la societat i els canvis que estan duent a 

terme la indústria:   

 La jornada ha donat veu a protagonistes destacats de les administracions 

(Generalitat de Catalunya i a nivell municipal) i del sector industrial de 

l’automoció, tant de fabricants de producte com de proveïdors de serveis 

per conèixer els principals reptes tant de la Mobilitat del futur com de la 

implementació de la Industria 4.0. 

 La presentació de SEAT, que per problemes de darrera hora, no es va 

poder realitzar, tenia previst incidir en l’aplicació d’aquestes tecnologies a 

l’entorn industrial per tal de transformar una planta de producció en una 

‘Smart Factory’.  Tanmateix temes com l’automatització, la robotització 

col·laborativa, la impressió additiva (3D) van ser tractats a la jornada i 

permetran identificar noves oportunitats als assistents. També aspectes 

relacionats a la introducció exitosa d’aquestes tecnologies, que 

necessiten recolzar-se en equips humans predisposats i formats, van ser 

analitzats també a la jornada. La jornada va ser una molt bona oportunitat 

per conèixer de primera mà les experiències de digitalització d’empreses 

pioneres en la introducció dels conceptes de la Industria 4.0. 

 Un dels aspectes a destacar és la necessitat de col·laboració efectiva 

entre els diferents protagonistes. En aquest sentit el paper dels Clústers 

és clau tant en la canalització de les demandes com de les ofertes dels 

diferents protagonistes.  

 La participació en la jornada d’empreses líders en aquestes activitats com 

Ficosa, Manufactura Moderna de Metales  i IDIADA han permès conèixer 

de primera ma les evolucions tecnològiques previstes i així permetre 

identificar millor les oportunitats per als diferents protagonistes dins la 

cadena de valor tals com els proveïdors dels diferents nivell (Tier 1, 2 i 3). 

 

Finalment, l’acte fou coordinat i la redacció d’aquest informe per Jordi 

Giró, enginyer consultor tecnològic amb llarga experiència en el sector de 

l’automoció.  



 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE REPTES I OPORTUNITATS 

RELACIONADES AMB LA INDÚSTRIA DE L’AUTOMOCIÓ 

 

Reptes de la Industria de la Mobilitat i de la Introducció de la Industria 4.0. 

 Principal repte de la Mobilitat Urbana: Mobilitat segura, sostenible amb 

millor eficiència energètica i reducció de la contaminació, congestió  i 

del soroll. 

 Reducció de la contribució  del trànsit a la contaminació urbana, 

estimada actualment en un 50 % 

 Reducció de la contribució del trànsit al soroll de les ciutats, 

estimada  actualment en un 80 %. 

 Assoliment d’una  mobilitat urbana  segura, respectuosa amb el medi 

ambient, amb una reducció sensible en consum energètic i silenciosa, 

és el principal repte de la mobilitat urbana actualment. 

 La identificació de propostes innovadores, tant des del punt de vista 

de producte com de servei,  que donin resposta als reptes de la 

mobilitat és , al mateix temps, un dels reptes i de les grans oportunitats 

tant per a empreses establertes com per noves start-ups. 

 Per tal de garantir el seu futur ‘sostenible’ les organitzacions estan 

obligades a assegurar i millorar la seva competitivitat. La irrupció , cada 

cop amb més rapidesa, de noves tecnologies , com les que 

s’engloben  dins del concepte d’Industria 4.0, obliga a totes les 

organitzacions a definir els seus ‘fulls de ruta’ per a la incorporació 

d’aquestes tecnologies al seu procés de fabricació. 

 Les tecnologies que s’engloben dins del concepte Industria 4.0 

comporten la ‘digitalització’ del procés productiu. Entre aquestes 

tecnologies podem destacar: Fabricació additiva ( 3D), Robòtica ( 

col·laborativa), Intel·ligència Artificial (Machine Learning), Big Data, 

Internet Of Things, Realitat Augmentada i Realitat virtual, entre 

d’altres. 



 

 

 Millora del transport individual amb la introducció de nous mitjans i 

formes de transport, tals com la utilització de les bicicletes (elèctriques 

o no ), patinets i motos elèctriques,  i el foment del car-sharing (amb 

vehicles no contaminants).  

 Aparició de nous vehicles elèctrics de baixa velocitat, especialment 

dissenyats per a ser utilitzats en àmbit urbà i fàcilment recarregables 

en instal·lacions domèstiques ( Low Speed Electric Vehicles, LSEV).  

 Millora del transport públic a partir de mini autobusos (elèctrics i 

autònoms), la introducció de serveis sota demanda i la possible 

priorització semafòrica als autobusos urbans entre d’altres. L’objectiu 

és adequar i ‘customitzar’ la oferta del transport públic a les demandes 

específiques i diferenciades dels diferents usuaris. Les reduccions de 

costos associades a la progressiva introducció de nous vehicles 

elèctrics i de conducció autònoma han de permetre fer econòmicament 

sostenibles ofertes que a dia d’avui no es poden assumir. 

 El gran repte per a les organitzacions és el de identificar les 

tecnologies a prioritzar en els seus fulls de ruta per a la seva 

introducció i preparar els seus equips , o identificar els partners amb 

els que col·laborar, per tal de progressar en la implementació 

d’aquests fulls de ruta. 

 La digitalització associada a la introducció de les tecnologies de la 

Industria 4.0 poden proporcionar noves respostes tant  a la Mobilitat 

Urbana i Interurbana, com millores en els productes i processos 

industrials i en els serveis relacionats. 

 

 

  



 

 

4. LES OPORTUNITATS DEL NOSTRE TERRITORI   

 

 La necessitat d’introduir noves solucions i models de negoci associats 

a la mobilitat, especialment a la mobilitat urbana, ofereix un ventall 

d’oportunitats tant a empreses establertes com a start-ups. 

 Entre les possibles oportunitats podríem destacar nous modes de 

transport individual: Bicicletes , motos i fins i tot patinets elèctrics. 

 Aparició de vehicles elèctrics de velocitat reduïda (Low Speed Electric 

Vehicle, LSEV) que comporten noves oportunitats relacionades amb 

el seu muntatge, distribució i possible explotació compartida. 

 Infraestructura associada al desenvolupament de la mobilitat elèctrica. 

Reconversió de les gasolineres en ‘electronileres’ i adequació de les 

instal·lacions domèstiques. 

 Infraestructura associada a l’increment de connectivitat entre vehicles 

i entre vehicles i infraestructures. 

 La rellevància del sector de la mobilitat , també al territori, va ser 

destacada ja des de la introducció pel regidor Marc Arza i confirmada 

en la presentació introductòria de Jordi Giró. La mobilitat del futur es 

va presentar com a ‘EASCY’ (Elèctrica, Autònoma, Compartida, 

Connectada i amb actualitzacions anuals). Les tecnologies que formen 

part de la quarta revolució industrial ( Industria 4.0) són clau també per 

al desenvolupament de la mobilitat del futur. La digitalització afecta a 

la Mobilitat i a la Industria. 

 Iniciatives impulsades pel Govern de la Generalitat tals com CAV 

Catalonia (vehicle autònom), EV Catalonia (vehicle elèctric) i MaaS 

Catalonia (vehicle compartit) han estat presentades a la jornada per 

Sergi Barbens, qui ha discutit el seu impacte al territori. 

 Presentades per part de Leo Blazquez les diferents innovacions 

portades a terme en la mobilitat urbana a Reus, amb especial èmfasi 

en la promoció de ‘dades obertes’, mobilitat elèctrica, sota demanda i 

de ‘darrer quilòmetre’. Comentades les oportunitats en els serveis de 

mobilitat. 



 

 

 Destacat per part de Jose Manuel Barrios el moment actual com el 

‘moment de la veritat’ i ‘moment del canvi’. Èmfasi en les sinèrgies 

entre les principals línies d’actuació en la mobilitat actual: 1 Autònoma 

i Connectada, 2 Electrificada i Eficient Energèticament i 3 Compartida. 

Importància de les dades i perspectives d’arribar a vehicles amb 

conducció autònoma de nivell 5 pel 2030. 

 Els beneficis de la col·laboració entre els diferents actors d’un 

determinat sector van ser destacats per Josep Nadal , amb exemples 

concrets del Clúster de la Industria Automoció ( CIAC) tals com 

introducció d’exoesquelets i dels ‘drons’ en entorns industrials. 

  Les activitats portades a terme per FICOSA van ser presentades per 

Jordi Mestre, qui va destacar l’equip de més de mil cent enginyers que 

desenvolupa projectes en sistemes d’ajut a la conducció i a la mobilitat 

elèctrica. Importància de les evolucions en les tecnologies de les 

noves bateries per a permetre la introducció massiva de la mobilitat 

elèctrica. En tots aquests projectes hi ha una presència destacada del 

software i això provocarà una ‘batalla pel talent’ en el futur entre les 

empreses del sector. 

 Finalment Jordi Priu va donar la doble perspectiva d’un Tier 1 de nivell 

mig i d’un Business Angel en empreses relacionades amb la 

digitalització. Va destacar la importància per empreses petites i 

mitjanes de treballar ‘en xarxa’ com pot ser el cas dels clústers i la 

relació entre start-ups i innovació.  

 Nous models de negoci associats  a l’increment de la mobilitat 

compartida. 

 Pel que fa a les tecnologies de la Industria 4.0, a partir dels exemples 

d’empreses punteres en el concepte de ‘Smart Factory’, les empreses 

del territori podran identificar quines de les tecnologies conegudes com 

Industria 4.0, són les més adients pels seus processos de producció i 

per al seu ‘full de ruta’ de digitalització. 

 Tècniques com Big Data poden permetre l’anàlisi i la predicció de les 

demandes de mobilitat i així oferir solucions més efectives i eficients.  



 

 

 Les noves modalitats de transport urbà porten associades noves 

oportunitats de negoci tan per empreses ja establertes com a noves 

iniciatives d’un sector molt present al territori com és el sector de 

l’emprenedoria.  

 La utilització de nous materials, especialment de nous metalls, en la 

fabricació additiva permet substituir processos actuals (estampació, 

mecanització) per processos d’impressió 3D. 

 La progressiva utilització de peces fabricades digitalment, genera 

noves oportunitats  de negoci tals com les ‘Granges d’impressores 3D 

(3D Printing Farms). 

 La digitalització de processos no es limita als processos de producció 

i es pot  aplicar a tot l’ecosistema de mobilitat.  Per exemple el procés 

de compra de vehicle (configuració , adequació a les necessitats del 

client) es pot beneficiar de l’aplicació de Realitat virtual i Realitat 

Augmentada.  

 

 

 

  



 

 

5. MATERIALS DELS PONENTS A DISPOSICIÓ DELS 

ASSISTENTS 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/2018-12-

01%20Presentacio%20Jordi%20Giro%20Mobilitat%20Industria.pdf 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Barbens%20ACCIO.pdf 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Blazquez%20REUS.pdf 



 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Mestre%20FICOSA.pdf 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Priu%20MMM.pdf 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=TVJOkxVS6pY 

    https://www.youtube.com/watch?v=FgIiPjwYdQQ 

    https://www.youtube.com/watch?v=I1W7V9x4WC8 

    https://www.youtube.com/watch?v=qjCepAFA-VY 

 

 

 

 

  



 

 

6. FOTOGRAFIES DE L’ACTE 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


