
 
 
 
TAULES RODONES DINS DE L’EXPOBAGES: 
17 DE MAIG AL MATÍ 
 
CAP A ON VA LA INDÚSTRIA DEL BAGES:  

Universitats, empreses, administracions públiques, centre tecnològic parlen sobre com s’han 
d’adaptar les empreses i els professionals a la sostenibilitat ambiental, a  les energies 
renovables, a les indústries 4.0 i les TIC i  la mobilitat. 

La jornada es portarà a terme a través de tres taules rodones amb temàtiques molt 
diferenciades ; la primera taula anirà sota el títol: Sostenibilitat ambiental i energies 
renovables: l’oportunitat, la segona taula indústries 4.0 i  les TIC com a base per a un futur 
connectat i la última taula: La mobilitat del futur. Canvi de paradigma en el sector automoció? 
Estarà moderada pel Marc Clotet Gerent de Gestió  de la Patronal Metal·lúrgica de la 
Catalunya Central.  

 

Temporització prevista: 

L’horari previst iniciar 11h del matí.  

− 1a taula: 45 minuts de durada 
− Descans 5 minuts 
− 2a taula: 60 minuts de durada 
− Descans 5 minuts de durada 
− 3a taula 
− Refrigeri 

L’horari previst de finalització 14h 

 

Ubicació: 

Col·legi d’arquitectes de Catalunya (Delegació Bages). 
Casa Lluvià. C/ de l’arquitecte Oms 5 
Sala d’actes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAULA 1: (45minuts) Sostenibilitat ambiental i energies renovables: l’oportunitat 

• DOMINI AMBIENTAL: 
              Esteve Pintó : Gerent 
              Distribuïdora d'equips i material per instal·lacions d'aigua i energies renovables. 
 
• REVOSOLAR:  
              Lluís Arenas : 
              Especialitzada en energia solar i fotovoltaica 
 
• Eurecat Manresa:  
              Juanjo Martín  
              Centre tecnològic. Tecnologies d’eficiència energètica i d’Economia Circular. 
 
• UPC Manresa: 
              Xavier Gamissants 
              Universitat, coneixement, R+D+I amb les empreses. 
 
• Consorci de Residus o Administració Pública: reptes i iniciatives   
              Ricard Jorba 
 
• FUB 
              Xavier Gironés. 
             Enfocament de negoci. Impacte econòmic de les energies renovables i l’economia         
circular. 
• Ajuntament de Manresa 
              Pol Valero  
 
• Consell Comarcal  
              Adrià Martí 
 
• ICAEN:  
              Assumpta Farran, Cap d’unitat de flexibilització energètica 
 
•       Clúster de la biomassa. 
              Marc Cortina : Clúster  Manager 
              Foment d’un ús sostenible de la Biomassa. 
 

 

 



 
TAULA RODONA 2 (60 minuts) Indústries 4.0 i les Tic com a base per a un futur connectat 

• AUSA:  
              Albert Hidalgo: Director I+D 
             Indústria sector metall mecànic especialitzada en la fabricació de vehicles industrials 
compactes. 
• CODELEARN  
              Pau Gangonells: Gerent 
              Experts en ensenyament. Pensament computacional i la programació als nens i 
adolescents per desenvolupar els nous perfils que demanen les empreses. 
• AERIAL PRODUCTIONS:  
              Ramir Lanau 
              empresa especialitzada en drons parlarà dels diferents usos i aplicacions industrials 
TECNITOP:Salvador Roset): especialistes en aplicacions industrials amb drons. 
• MACCION 
              Pau Feliu; Director tecnològic 
              Empresa que aporta sistemes de bigdata per  millorar els processos productius i la 
capacitat tecnològica per donar resposta 
• UPC:  
              Pere Palà 
              Ens explicaran algun projecte que desenvolupen amb una empresa del territori 
combinant investigació amb necessitats empresarials.  
• EURECAT MANRESA: centre tecnològic expert en indústria 4.0 
              Jordi Palmiola 
• Cambra de Comerç de Manresa 
               Jaume Ferrer (comerç Internacional i indústria) 
• ACCIÓ i/o Departament Empresa i Coneixement al Bages : 
              Carles Gómara, Coordinador Gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ polítiques i suport des 
de l’Administració. 
•     FIBRACAT:   
              Meritxell Bautista : co-fundadora. : 
              La implantació del 5G  
•  HAPPY COSTUMERS  
              Albert Grau Co-fundador: 
              Anàlisi de dades i la seva aplicació a empreses per estudiar el comportament dels seus 
clients . 
• FUB:  
              Xavier Gironés.  Àmbit salut i aplicació TIC 
•       Althaia   
             Bartomeu Ayala;  Cap de formació i de desenvolupament professional. 
             Tecnologies disruptives i nous enfocaments vídeo impressió i 3D  
•       Associació TIC Bages 
             Gemma Rojas Presidenta Associació Tic Bages i Cofundadora en Endepro software. 



 
 

TAULA RODONA 3 (45 minuts) La mobilitat del futur. Canvi de paradigma en el sector 
automoció? 

Possibles Participants:  

• Carbus:  
              Disseny i producció de microbusos elèctrics.  
 
• Selba:   
              Gabriel Prat : Gerent 
              disseny i producció de solucions de recàrrega per a VE.  
 
•           FUB:   
             Enfocament de negoci. Com pot afectar al model econòmic actual. 
 
• UPC Manresa.  
              Pere Palà 
              Coneixement i R+D+I en tecnologies automoció. 
 
• Eurecat Manresa:  
              Junajo Martín 
              Centre tecnològic. Tecnologies sector transport. 
 
• Ajuntament de Manresa.  
             Pol Valero Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
• ICAEN  
             Assumpta Farran, Cap d’unitat de flexibilització energètica 
 
 
•       TRISKEL 365:  
             Joan Vila Co-fundador 
             Promoció de l’ús de la bici i els seus valors: salut, lleure, esport, sostenibilitat, territori, 
ecologia i solidaritat. 


