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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 12/12/2018 a les 15:45

La Cambra debat la importància de
sensibilitzar sobre les oportunitats
de la indústria 4.0

Jornada sobre la indústria 4.0 a la Cambra | Cambra

La indústria 4.0 ha centrat la jornada d'aquest dimecres al matí a la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa en el marc del cicle L'empresa del demà, que tindrà continuïtat després de
Nadal. La sessió ha comptat amb el responsable de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de la
Generalitat de Catalunya, Joan Miquel Hernández, que ha definit la indústria 4.0 com "una
autèntica revolució amb l'aparició de tecnologies que fusionen el món físic amb el virtual fent que la
indústria sigui més competitiva!". La jornada ha fugit dels anuncis apocalíptics, ha transmès un
missatge optimista, ha demanat sensibilitzar sobre les oportunitats de la digitalització i sobretot ha
reivindicat que cal apostar per la formació per tal que el màxim nombre de persones es formin per a
la indústria del futur.

Creació neta d'ocupació

El departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya ha presentat les principals conclusions
del treball L'impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. La Generalitat calcula que el 35%
de les persones ocupades a Catalunya tenen una probabilitat alta que la seva feina l'acabin fent
màquines a mitjà termini. Malgrat aquest diagnòstic, Joan Miquel Hernández ha anunciat que "es
preveu una creació neta d'ocupació de 13.000 persones l'any 2030 a Catalunya perquè els llocs de
treball que es perdran quedaran compensats per noves professions i perfils més qualificats i de
valor afegit". Hernández ha explicat que la indústria 4.0 comportarà una major flexibilitat interna i
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externa, farà més permeables les línies entre els sectors de l'economia (indústria, serveis i sector
primari) i obligarà les empreses a fer un esforç per formar els seus professionals en les noves
competències que s'exigiran.

El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Pere Casals, s'ha mostrat convençut
de la capacitat del teixit econòmic del territori de convertir en oportunitats el gran repte de la
indústria 4.0. "Per fer-ho cal afrontar els canvis, adaptar-s'hi i minimitzar les amenaces", ha
apuntat Casals, que ha reconegut que és important que es divulgui la indústria 4.0 entre les
empreses i que sobretot s'aposti per la formació de manera transversal des de tots els agents
(empreses, institucions, sindicats i professionals). 
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La indústria 4.0 va centrar ahir
a la Cambra de Manresa una nova
sessió del cicle «L’empresa del
demà». La sessió va consistir en
una conferència a càrrec del res-
ponsable de l’Àrea de Desenvolu-
pament Empresarial de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joan Miquel
Hernández, titulada «Impacte la-
boral de la indústria 4.0 a Catalu-
nya». Hernández va definir la in-
dústria 4.0 com «una autèntica re-
volució amb l’aparició de tecno-
logies que fusionen el món físic
amb el virtual i fan que la indústria
sigui més competitiva». Hernán-
dez va voler defugir els anuncis
apocalíptics que s’associen sovint
a l’impacte que tindrà en un futur
proper la nova indústria en l’en-
torn laboral, i va voler transmetre
un missatge «optimista». Va dir
que hi ha senyals per estar «alerta,
però no d’alarma». 

Durant la seva intervenció,
Hernández va demanar sensibi-
litzar el sector empresarial sobre
les oportunitats de la digitalitza-
ció i va insistir que cal apostar per
la formació per tal que el màxim
nombre de persones accedeixin
sense problemes laborals a la in-
dústria del futur.

Hernández considera que el
que suposarà la indústria naixent
serà «la desaparició de tasques re-
petitives i farà aparèixer noves fei-
nes de més competència». «El sal-
do» entre llocs de treball que apa-
reixeran i els que es destruiran, va
garantir Hernández, «serà posi-
tiu». 

Amb aquesta xerrada, el depar-

tament d’Empresa de la Genera-
litat de Catalunya presentava les
principals conclusions del treball
«L’impacte laboral de la Indústria
4.0 a Catalunya», que calcula que
el 35% de les persones ocupades
a Catalunya tenen una probabili-
tat alta que la seva feina l’acabin
fent màquines a mitjà termini.
Així, i malgrat aquest diagnòstic,
Joan Miquel Hernández va anun-
ciar que «es preveu una creació
neta d’ocupació de 13.000 perso-
nes l’any 2030 a Catalunya perquè
els llocs de treball que es perdran
quedaran compensats per noves
professions i perfils més qualifi-

cats i de valor afegit». Hernández
va explicar que la indústria 4.0
comportarà una flexibilitat inter-
na i externa més gran, farà més
permeables les línies entre els sec-
tors de l’economia (indústria, ser-
veis i sector primari) i obligarà les
empreses a fer un esforç per for-
mar els seus professionals en les
noves competències que s’exigi-
ran.

El president de la Cambra de
Comerç i Indústria de Manresa,
Pere Casals, es va mostrar con-
vençut de la capacitat del teixit
econòmic del territori de conver-
tir en oportunitats el gran repte de

la indústria 4.0. «Estem prepa-
rats», va assegurar Casals. Però
«per fer-ho cal afrontar els canvis,
adaptar-s’hi i minimitzar les ame-
naces», va apuntar el president de
la Cambra, que va reconèixer que
és important que es divulgui la in-
dústria 4.0 entre les empreses i
que, sobretot, s’aposti per la for-
mació de manera transversal des
de tots els agents (empreses, ins-
titucions, sindicats i professio-
nals). Per a Casals, la nova indús-
tria és «una amenaça superable».
«Les empreses vam sortir de la cri-
si financera exportant; ara ho fa-
rem digitalitzant-nos», va afirmar.

CARLES BLAYA MANRESA

Una jornada a la Cambra insta les
empreses a sumar-se a la digitalització
 El 35% dels ocupats a Catalunya tenen una alta probabilitat que la seva feina l’acabin fent màquines

CATPRESS

Pere Casals i Joan Miquel Hernández, durant la sessió d’ahir a la Cambra de Manresa

Barcelona es va estrenar ahir
com a capital europea de la mo-
bilitat urbana amb la primera as-
semblea general de l’European
Institute of Innovation and Te-
chnology (EIT) on Urban Mobi-
lity, organisme europeu encarre-
gat d’assajar noves fórmules de
mobilitat urbana eficaces i soste-
nibles.

L’EIT ha designat el consorci
MOBILus, liderat per la capital ca-
talana, per desenvolupar una de
les seves comunitats d’innovació,
la Knowledge Innovation Com-
munity (KIC) on Urban Mobility.
Aquesta plataforma és formada
per 12 ciutats més, 17 empreses,
entre les quals hi ha Seat, amb seu
a Martorell, i 18 universitats i cen-
tres d’investigació.

«Que la UE hagi escollit Barce-
lona és un reconeixement a les
polítiques urbanes de la ciutat»,
va assegurar ahir l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, en una
roda de premsa.

EFE BARCELONA

Barcelona, centre
europeu per
buscar formes de
mobilitat urbana 

El 30,8% dels llibres publicats a
l’Estat espanyol l’any 2017 es van
editar a Catalunya, segons les da-
des que ofereix l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).

En concret, les editorials cata-
lanes van publicar 18.520 llibres
l’any passat, el 9,6% més que els
16.895 del 2016. És la segona co-
munitat autònoma on se’n van
editar més, només darrere de la de
Madrid, que el 2017 en va publicar
19.439, el 32,3% del total. En el cas
de Madrid, però, la xifra és el 8,5%
menor que la de l’any anterior.
Allà, el 2016 se’n van editar 21.240.
En el conjunt d’Espanya es van
editar 60.185 títols el 2017, l’1,0%
més que l’any anterior.

Pel que fa als temes, els de lite-
ratura van ser els principals, amb
el 40,3% del total, seguits de les
ciències socials, amb el 14,4%, i els
de ciències aplicades, amb el
12,1%.  

Pel que fa a les llengües dels tí-
tols publicats, el castellà va ser la
majoritària, amb el 74,1% del to-
tal. El català va suposar l’11,3%.

ACN BARCELONA

El 30,8% dels
llibres publicats
a l’Estat el 2017
es van editar a
Catalunya 

Catalunya ha caigut al darrer
lloc en el rànquing de competiti-
vitat fiscal entre comunitats de
l’Estat. País Basc i Madrid seguei-
xen sent les més competitives en
tenir una menor fiscalitat en rela-
ció amb les altres regions, segons
destaca l’Índex de Competitivitat
Fiscal 2018 elaborat per la Unió de
Contribuents, que classifica totes

les comunitats per la seva capaci-
tat de competir fiscalment per re-
tenir i atreure empreses i per ge-
nerar activitat econòmica i ocu-
pació.

Igual que l’any passat, Biscaia
(les províncies basques es mesu-
ren de forma separada en tenir ca-
dascuna una fiscalitat pròpia) en-
capçala l’índex 2018, amb 7,6
punts sobre 10; seguida d’Àlaba

(7,11 punts), la Comunitat de Ma-
drid (6,95 punts) i Guipúscoa
(6,90 punts). En cinquè lloc apa-
reix La Rioja (6,65 punts), que des-
plaça un lloc a Canàries (6,63
punts), que queda ara en sisena
posició malgrat les particularitats
fiscals de l’arxipèlag.

Les comunitats que baixen més
són Astúries i Navarra. El Princi-
pat cau quatre llocs i queda ante-

penúltim, amb un aprovat justet
(5,27 punts); mentre que la Co-
munitat Foral, malgrat disposar
de Concert Econòmic, passa del
setè lloc al desè, amb 5,83 punts.
L’última posició l’ocupa Catalu-
nya, que era penúltima l’any 2018,
A pesar que Catalunya puja unes
dècimes, és l’única comunitat que
encara queda per sota de l’apro-
vat, amb 4,93 punts.

EP MADRID

Catalunya cau a la darrera posició en el rànquing de
competitivitat fiscal entre les comunitats de l’Estat
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ECONOMIA

 Els beneficis d'Inditex van
augmentar el 4% entre l'1 de
febrer i el 31 d'octubre, fins als
2.438 milions d’euros davant els
2.341 milions d'euros del mateix
període de l’any passat, segons
ha informat la multinacional.

Inditex
INCREMENTA ELS

SEUS BENEFICIS EL
4% FINS A L’OCTUBRE

EL PROTAGONISTALA TENDÈNCIALA COMPANYIA

Marcadors

 El ple de la Cambra de
Comerç d’Espanya ha reelegit
Josep Lluís Bonet president de
la Cambra de Comerç
d’Espanya fins al 2022. Bonet
era l’únic candidat de presidir
l’organisme

Josep Lluís
Bonet
ÉS REELEGIT

PRESIDENT DE LA
CAMBRA D’ESPANYA

 La compravenda
d’habitatges a Catalunya va
augmentar el 23,5% a
l’octubre, fins als 7.258 pisos,
en relació amb el mateix mes
de l’any passat, segons ha
informat l’INE


CREIX LA

COMPRAVENDA
D’HABITATGES

L’ARRIBADA DE LA INDÚSTRIA 4.0En el futur, només els treballs per a perfils més qualificats requeriran persones
per desenvolupar-los. La resta estarà en mans de les màquines. Això obre el debat sobre el futur laboral
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Un vel de por al mercat nadalenc d’Estrasburg 
 Un soldat francès fa guàrdia al costat d’una parada tancada del tradicional Christkindelsmaerik (mercat de Crist Infant) davant de la catedral d’Estras-
burg, l’endemà del tiroteig que va deixar dos morts i nombrosos ferits a la tradicional mostra. L’estirabot

GABRIEL RUFIÁN
DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

«Li ofereixo [a Sán-
chez] un front anti-
feixista per evitar
que els tres genets
de l’apocalipsi ul-
tra, Rivera, Casado

i Abascal, estiguin a les portes de
la Moncloa». I Sánchez, ni piu.

RAS I CRU

La llar és la clau

La severa crisi econòmica de
la darrera dècada ha servit
per ressituar algunes coses

al nostre país, però no s’han resolt
mals endèmics com una aguditza-
ció de la diferència de diners entre
els que més tenen i els més po-
bres. Durant aquests anys hem es-
trenat la classe treballadora que
tot i tenir una feina no hi ha mane-
ra que arribi a final de mes, per la
ridiculesa del sou que cobra. I
hem ampliat el compte de perso-
nes i famílies que acudeixen als
llocs d’assistència social. I els polí-
tics, cada dia més lligats de mans i
peus per les grans fortunes, per les
entitats financeres, posen escasses
mesures per revertir una tendèn-
cia que camina irremissiblement
cap a la gran divisió del diner. Ni
en sous ni en polítiques d’habitat-
ge no s’ha fet prou. S’ha empobrit
la majoria de la població i s’ha en-
riquit una minoria, un cercle més
reduït encara que el de fa uns
anys. Teníem tots els ingredients
per arribar a xifres que haurien de
preocupar tothom per la seva gra-
vetat. Diu Càritas de Barcelona
que, a l’àrea de la capital catalana i
de les comarques del Baix Llobre-
gat i Maresme, hi ha un 40% de la
població que viu en habitatges
inadequats i insegurs, i quan par-
lem només dels menors de 18
anys aquesta xifra s’eleva fins al
60%. L’entitat va presentar ahir
l’informe «La llar és la clau». L’in-
forme hauria d’alarmar i provocar
reaccions que, entretinguts com
estem al país, ningú no tindrà.

Enric
Badia
enricbadia@regio7.cat

AL DARRERE
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93 877 22 33
FAX:

93 874 03 52
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regio7@regio7.cat
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Fil per randa

L’acte dels cinc anys de l’As-
sociació de Professionals Sè-

niors al Servei del Territori-Gest!,
amb el doctor en Farmàcia Joan

Uriach i el periodista i escriptor
manresà Genís Sinca, va estar ple
d’anècdotes. Com quan Sinca  va
mostrar el llibre que va escriure de

les memòries d’Uriach i va avisar tot
seguit als assistents que «no he vin-
gut a vendre cap llibre». O quan els
va oferir Utagar, un producte per al
mal de coll creat per Uriach que li ha
salvat la vida en més d’una ocasió.
Uriach no va quedar curt. Des d’ex-

plicar que feien les precipitacions
per als seu invents en una banyera,
fins a la vegada que van importar
vint gossos per al laboratori, la
Guàrdia Civil els va retenir a la fron-
tera i, com que van anar criant men-
trestant, cada cop n’hi havia més. 



Les anècdotes del tàndem Uriach-Sinca 

La digitalització industrial aterra a les
nostres vides per romandre-hi tota
una era amb una nova revolució tec-

nològica. Les veus autoritzades (vegeu pà-
gina 26 d’aquest diari) parlen d’«alertes»
sobre l’evolució del mercat de treball. No
s’ha de ser catastrofistes, avisen, però la
història ensenya que cada revolució indus-
trial ha fet víctimes. D’aquesta cal esperar-

ne més, es conclou, però una estesa con-
fiança en la capacitat d’adaptar-nos a les
noves necessitats amb formació i reciclatge
els fa preveure que el saldo de llocs de tre-
ball serà favorable en poc més d’una dèca-
da. Caldrà veure-ho. Amb tot, la prospecti-
va econòmica no pot obviar un perillós en-
torn polític ni tampoc les conseqüències
encara tendres de la crisi de la qual no tots

han sortit (si ja ho hem fet) indemnes. La
fragilitat de la cohesió social per l’impacte
del xoc, combinat amb (o com a causa de)
la irrupció d’un populisme autoritari i ex-
cloent arreu fa témer que l’opció dels arra-
conats per la nova indústria sigui llançar-
s’hi als peus. A banda que les empreses es
preparin per competir, cal que els governs
s’esforcin a fons per prevenir les ferides que
provocarà la transformació fent polítiques
contra la desigualtat ja evident i que pot ser
pitjor. La qüestió és si els nostres gover-
nants estan disposats a fer el que calgui en
aquesta qüestió o si els caldrà mesurar pri-
mer si la qüestió és «essencial» o no. 

PER L’ESTIL
Carles Blaya carlesblaya@regio7.cat

Cap a la nova indústria
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http://www.canaltaronja.cat/central/manresa/responsable-larea-desenvolupament-empresarial-generalitat-catalunya-joan-miquel-hernandez-participar-ahir-jornada-industria-4-0-celebrada/
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