Taula Rodona: Camins cap a la Indústria 4.0.
Casos d'ús i exemples a Catalunya
Dimecres, 24 de maig de 2017
Com que el concepte Indústria 4.0 és tema de debat i literatura abundant, organitzem una sessió
pragmàtica per escoltar les experiències d’usuaris finals amb els seus projectes. Comptarem amb 3
exemples per demostrar els àmbits I4.0 i les seves possibilitats:
•

Vichy Catalan
Benito Cerrillo, CIO en el Grup Vichy Catalan i vicedegà de Nova Industrialització del Col∙legi
d’Enginyers en Informàtica de Catalunya explicarà l’estratègia de Vichy Catalan en l’àmbit de
la Indústria 4.0.

•

Gestamp
Francesc Perarnau, director d’Innovació, Tecnologia i Institutional Affaires de Gestamp
presentarà les innovacions de Gestamp amb projectes Indústria 4.0. Gestamp, multinacional
espanyola especialitzada en el disseny, desenvolupament i fabricació de components
metàl∙lics per a la indústria automotriu va facturar 7.6 mil milions d’euros al 2016, i ha
efectuat la seva sortida a borsa el dia 7 d’abril del 2017.

•

Tecnomatrix
Xavier Conesa, CEO de Tecnomatrix, explicarà com l’empresa familiar, actualment a la
tercera generació, aprofita les tecnologies de la denominada Indústria 4.0 per ampliar el
negoci amb la plataforma Kapture, per la definició, captura, anàlisi i intercanvi de dades de
control de qualitat que complimenta la seva gama d’utillatges de control dimensional.

Guia per a PIMES. Als assistents se’ls hi facilitarà el document Indústria 4.0 Guia per a PIMES
elaborat pel GT.
Des del grup de treball sobre Software, Anàlisi i Integració dins de la Comissió Indústria 4.0
del Col∙legi d'Enginyers, oferim aquest document que recull un model de referència per a la
planificació estratègica i presenta alguns casos d'ús que mostren el camí escollit per diferents
empreses per adoptar el paradigma d’Indústria 4.0.

Organitza:
GT Software, Anàlisi i Integració i la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya (EngC ‐ EIC,
Col∙legi d’Enginyers Agrònoms, Col∙legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col∙legi d’Enginyers
Informàtics, Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació).

Comissió d’Indústria 4.0
De 18 a 19:30h a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana, 39, Barcelona.

