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Resum de les activitats més rellevants dutes a terme durant l’exercici 2017.

A) ACTIVITATS DELS ÒRGANS DE GOVERN


43a Reunió del Comitè Executiu del Pacte Industrial, celebrada al Palauet Can
Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat. 24/04/2017

43a Reunió del Comitè Executiu del Pacte Industrial i
debat sobre economia circular

D'esq. a dta.: Carles Ruiz, Núria Marín i Carles Rivera

Xavier Marcet durant el debat sobre economia circular

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat la 43a Reunió del Comitè Executiu el passat
24 d'abril al Palauet Can Buxeres de l'Hospitalet de Llobregat amb l'assistència dels representants dels ajuntaments i
de les entitats que integren l'associació.
La reunió ha estat presidida per primera vegada per Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta
del Comitè Executiu del Pacte Industrial des del passat mes de desembre. Durant la seva intervenció, Marín ha
defensat la necessitat que la recuperació econòmica s’impulsi des d’una visió de regió metropolitana. Per això ha
destacat la importància d’institucions com el Pacte Industrial com a eina per debatre i consensuar línies d’actuació
que impulsin una reindustrialització sostenible i inclusiva.
Actualitat del Pacte Industrial

El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha informat de les activitats realitzades per l'associació i ha
avançat algunes de les que es duran a terme en els propers mesos. Entre les activitats previstes ha ressaltat el projecte
"Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou model econòmic" presentat pel Pacte Industrial a la 2a
Convocatòria de projectes de reflexió al Palau Macaya de l'Obra social "la Caixa" i que ha estat seleccionat. Rivera
també ha informat del tancament dels comptes anuals del 2016 i de la proposta de pressupost per al 2017. Per la seva
part, els presidents de les Comissions de Treball s'han referit a les activitats de les respectives comissions.
Reflexions sobre l'economia circular

Com a cloenda de la reunió, Xavier Marcet, de Lead To Change, ha parlat de la publicació que està elaborant per
encàrrec del Pacte Industrial sobre economia circular i ha aprofitat l'ocasió per fer una reflexió sobre el tema. Marcet
ha subratllat que la preocupació per la sostenibilitat del planeta ha motivat l'interès per impulsar l'economia circular,
que ha resumit que consisteix en imitar el funcionament de la naturalesa, on no hi ha residus. L'aigua, l'energia, l'aire,
la mobilitat i els residus, segons Marcet, s'han de poder gestionar d'una manera integrada i, per fer-ho possible, caldrà
disposar d'un tipus d'informació de nova generació i que el món local es posicioni per fer un salt en la gestió del
territori. Marcet també ha explicat que es coneixen molts dels factors que incidiran en el funcionament de l'economia
circular, però no quan es produiran els canvis. D'aquí que hagi defensat que és necessari el lideratge del sector públic
per abordar tant la sostenibilitat ambiental com la social.
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B) ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Mobilitat


Grup d’impuls dels Plans de desplaçaments d’empresa, organitzada per l’ATM:
participació en reunions. Barcelona. 30/01/2017 i 16/05/2017.



Pla Director de Mobilitat de la RMB 2013-2018: reunió de seguiment de les
actuacions del Pla amb el Sr. Xavier Sanyer, cap del servei de Mobilitat de l’ATM.
Barcelona. 29/05/2017.



Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Presidència
del grup 4 “Infraestructures de mobilitat i transport, i serveis per a la
reactivació econòmica”. Barcelona. 31/01/2017 i 14/03/2017.



Pacte per la Mobilitat de Barcelona organitzat per l’Ajuntament de Barcelona:
Participació en reunió. Barcelona. 12/06/2017.



Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Participació en
reunió. Barcelona. 11/07/2017.

Formació


Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Participació
en el grup 7 “Capital Humà per a la Reactivació: Ocupació, Formació i
Productivitat”. Barcelona. 20/01/2017 i 10/03/2017.



Reunió de la Comissió de Formació del Pacte Industrial en la qual el Sr. Jordi
Ficapal, president del Consell Català de la Formació Professional, va explicar la
llei catalana d’FP i el seu procés de desenvolupament. Barcelona. 09/02/2017.



Participació en la Taula Sectorial de Formació Industrial del Fundació BCN
Formació Professional. Barcelona. 28/11/2017.
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Reunió de la Comissió de Formació sobre la llei
catalana d'FP i el seu desplegament

Jordi Ficapal durant la seva intervenció

Un moment de la reunió de la Comissió de Formació

El president del Consell Català de Formació Professional, Jordi Ficapal, ha estat convidat a participar en la darrera
reunió de la Comissió de Formació del Pacte Industrial, celebrada el passat 9 de febrer a l'edifici El Vagó del recinte
de l'Escola Industrial. Ficapal ha explicat la llei catalana d’FP i el seu procés de desplegament.
La reunió ha començat amb la benvinguda de M. Rosa Fiol, presidenta de la Comissió de Formació, qui ha recordat
que la Formació Professional ha estat un tema cabdal de les reunions de la comissió al llarg dels últims anys. Fiol ha
destacat que "tenim una llei de Formació Professional, que gairebé fa dos anys va ser aprovada, i que segurament
molts es pregunten pel seu desplegament i aplicació". Per això ha ressaltat que la participació de Jordi Ficapal en la
reunió ha estat una oportunitat per conèixer de primera mà en quin punt es troba la llei.
Per la seva part, Jordi Ficapal, president del Consell General de Formació Professional, ha iniciat la seva intervenció
ressaltant que ens trobem en un context de canvi en el món econòmic i laboral degut a les disrupcions tecnològiques,
socioeconòmiques, geopolítiques i demogràfiques, i a un nou entorn productiu globalitzat i digital. Per això ha
insistit en què necessitem una transformació del sistema de Formació Professional per impulsar un aprenentatge al
llarg de la vida que adeqüi les competències de les persones a les necessitats de les empreses per facilitar-ne
l’ocupabilitat.
Ficapal ha apuntat que la visió d'aquesta necessitat de canvi és compartida per tots els agents econòmics i socials,
però el que manca és acabar d'aconseguir el màxim consens en la governança del sistema d’FP perquè aquest
funcioni d’una manera òptima. Ficapal ha detallat que s'està treballant en aquest aspecte, que necessàriament haurà
d'implicar algunes renúncies per part de tots els agents.

Activitat econòmica


Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB:
-



Presidència del grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació
Econòmica”. Barcelona. 17/01/2017 i 21/03/2017.
Participació en el grup 1 “Situació i Perspectiva de la indústria de l’AMB”.
Barcelona. 24/01/2017.

Segona sessió de treball sobre els Espais i polígons d’activitat econòmica a la
Regió Metropolitana de Barcelona,organitzada pel Pacte Industrial i el Pla
Estratègic Metropolità. Escola Industrial. Barcelona. 03/05/2017.
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Jornada sobre Gestió d’Àrees Empresarials organitzada pel Foro Empresarial
de l’Horta Sud i FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat
Valenciana). Presentació “Concertació i polítiques per a la millora de la gestió
dels polígons d’activitat econòmica: el cas del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona”. Torrent (València). 15/06/2017.

El Pacte Industrial participa en una jornada sobre
gestió de polígons a València
Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial de
la Regió Metropolitana de Barcelona, ha participat com a
ponent en la Jornada sobre Gestió d’Àrees Empresarials
organitzada pel Foro Empresarial de l’Horta Sud i
FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials de la
Comunitat Valenciana) el passat 15 de juny a Torrent
(València). L’objectiu de la jornada, a la qual han assistit
prop de 100 persones, ha estat donar a conèixer bones
pràctiques en la gestió de polígons a diversos territoris de
l’Estat. Els altres ponents han estat Idoia Madariaga,
directora d’Innovació de l’empresa NASUVINSA del
Govern Foral de Navarra; Diego Maciá, director general
d’Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana, i José
Miguel Artaza, director adjunt de la societat SPRILUR
del Govern Basc.
Participants i organitzadors abans de l'inici de la jornada.

El coordinador gerent del Pacte Industrial ha ressaltat la
importància de la col·laboració públicoprivada entre els
múltiples actors en la gestió i millora dels polígons. Rivera ha presentat el Pacte Industrial i les darreres publicacions
referents a polígons que ha editat l’associació, destacant el paper que entitats com el Pacte Industrial o d'altres poden
tenir en l'impuls de polítiques i en la facilitació de processos de cooperació entre actors molt diversos.



Participació en la Jornada “La Indústria 4.0 i el Pacte Nacional per a la
Indústria al Baix Llobregat”, organitzada per la Unió Intercomarcal CCOO Baix
Llobregat - Alt Penedès - Anoia – Garraf. Cornellà de Llobregat 23/11/2017.



Encàrrec del treball “Polígons industrials, un llegat del segle XIX al XXI:
reflexions sobre el futur dels espais industrials a l’actualitat” a Urban Facts
(Maria Buhigas).

Innovació


Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Participació
en el grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació Econòmica”.
Barcelona. 7/01/2017 i 21/03/2017.



Jornada IND+I: participació en la preparació i realització de la segona trobada
anual sobre indústria i innovació. Viladecans Business Park. Viladecans.
26/04/2017.
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Acord amb Fira de Barcelona i amb la direcció del Saló Barcelona Building
Construmat per promocionar la 20a edició del saló, facilitant un codi
d’acreditació gratuïta per assistir com a visitants al BB Construmat 2017 exclusiu
per a tots els socis del Pacte Industrial. 23 a 26 de maig de 2017.
El saló té la voluntat d’activar la transformació del sector de la construcció
apostant per situar la innovació i la sostenibilitat com a pilars de la revitalització i
modernització del sector. Aquesta aposta encaixa amb les propostes plantejades
en el Quadern 10 del Pacte Industrial, “El futur de la indústria de la construcció a
la RMB”, publicat l’any 2014.



Participació en l’IND+I Club, la xarxa de reflexió i intercanvi participatiu entre
persones interessades en l’àmbit de la indústria i la innovació que dona continuïtat
a la trobada IND+I anual. Sessions: 24/05/2017 i 08/06/2017.

SIMAE Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació


Manteniment de l’accés des del SIMAE als indicadors econòmics municipals
procedents del sistema Hermes de la Diputació de Barcelona amb
actualització periòdica de dades relatives a: evolució de la població; atur per sexe,
per sector d’activitat i per nivell formatiu; i assalariats, empreses i autònoms per
sector d’activitat.

Activitats transversals


Cicle de presentacions del Quadern 14 del Pacte Industrial en el marc de les
Jornades “La transició energètica als polígons d'activitat econòmica: cap a
la simbiosi industrial” en col·laboració amb ACCIÓ, la Cambra de Comerç de
Barcelona i el Consell General de Cambres. Viladecans 17/01/2017, Reus
18/01/2017, Mataró 24/01/2017, Terrassa 25/01/2017, Riudellots de la Selva
26/01/2017.

www.pacteindustrial.org

8

XXII Consell General
Memòria d’activitats 2017

Jornada sobre simbiosi industrial i transició energètica a Reus
El passat 18 de gener ha tingut lloc la jornada "Cap a la
Simbiosi Industrial: la transició energètica i la gestió del recurs
als polígons d’activitat econòmica" organitzada per la Direcció
General d’Indústria i el Consell General de Cambres de
Catalunya amb la col·laboració del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona. L'objectiu de la jornada ha estat
donar a conèixer les oportunitats de negoci en els polígons
industrials relacionades amb la simbiosi industrial.
Alba Gubert, responsable de Projectes i Socis del Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, ha participat
en aquesta jornada, que s'ha celebrat a la seu de la Cambra de
D'esq. a dta.: Alba Gubert i Anna Lluís en un moment
Reus. En la seva intervenció, Gubert ha explicat als assistents
de la presentació del Quadern 14 del Pacte Industrial
les iniciatives del Pacte Industrial per promoure la transició
energètica i un model productiu més sostenible. Concretament, ha presentat el Quadern 14 del Pacte Industrial "Guia
d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials" juntament amb Anna Lluís, de l'empresa
Símbiosy i directora de l'estudi. L'objectiu d'aquest estudi és aportar als responsables municipals i agents econòmics i
socials locals orientacions i casos pràctics que els ajudin a desenvolupar el gran potencial que tenen per impulsar el
procés de transició energètica, partint d’accions en els seus polígons industrials.
La jornada, que ha estat inaugurada pel president de la Cambra de Reus, Isaac Sanromà, i el regidor de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Reus, Marc Arza, ha comptat amb la participació, entre d'altres, de Lorena Jurado,
directora de la Borsa de Subproductes i Matèries Primeres de Catalunya del Consell General de Cambres de
Catalunya, i Maria Dolors Núñez, consultora d’Internacionalització Sectorial i Coordinadora d’Indústries de la
Química, Energia i Recursos d'ACCIÓ.
La jornada ha finalitzat amb una taula-debat amb representants de l'Agència de Residus de Catalunya, la Unió de
Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) i l'Enginyeria Seare, que han donat la visió administrativa i empresarial
sobre la simbiosi industrial, un model que consideren molt positiu per a la competitivitat de la indústria i la
sostenibilitat del territori.

Jornada sobre gestió de residus i simbiosi industrial a Mataró
El passat 24 de gener s'ha celebrat la jornada "Com la simbiosi
industrial energètica i de recursos pot augmentar l’eficiència als
polígons d’activitat econòmica" organitzada per ACCIÓ, la
Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de
Cambres de Catalunya amb la col·laboració del Pacte Industrial
de la Regió Metropolitana de Barcelona.
En el marc de la jornada, que ha tingut lloc al TecnoCampus
Mataró-Maresme de Mataró, el coordinador gerent del Pacte
Industrial, Carles Rivera, ha estat l'encarregat de moderar una
taula rodona amb el títol "Casos experimentals en simbiosi
industrial" en la qual Marc Vives, tècnic d'Empresa i
Emprenedoria de Granollers Mercat, ha presentat el cas
D'esq. a dta.: Iago Vázquez, Marc Vives i Carles Rivera d'Ecocogost de l'Ajuntament de Granollers, i Iago Vázquez,
tècnic AODL d'Ecoinnovació de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, ha explicat les iniciatives d'impuls de la transició energètica i l'economia circular que s'estan duent a terme
en aquest àmbit des del consistori.
El Pacte Industrial ha dut a terme darrerament iniciatives per promoure la transició energètica i un model productiu
més sostenible. Una d'elles ha estat la publicació el passat mes de juliol del Quadern 14 del Pacte Industrial "Guia
d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials". Verónica Kuchinow, de l'empresa Símbiosy
i directora de l'estudi, ha estat l'encarregada de presentar-lo durant la jornada.
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Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
-

-

Presidència del grup 1 “Situació i Perspectiva de la indústria de
l’AMB”. Barcelona. 24/01/2017.
Participació en el grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació
Econòmica”. Barcelona. 17/01/2017 i 21/03/2017
Participació en el grup 4 “Infraestructures de mobilitat i transport, i
serveis per a la reactivació econòmica”. Barcelona. 31/01/2017 i
14/03/2017.
Participació en el grup 7 “Capital Humà per a la Reactivació: Ocupació,
Formació i Productivitat”. Barcelona. 20/01/2017 i 10/03/2017.
Participació en les reunions monogràfiques
o Sessió monogràfica “Economia circular”. Barcelona. Seu AMB.
24/02/2017
o Sessió monogràfica “Oficines d’Atenció a l’Empresa”. Seu AMB.
Barcelona. 20/03/2017

El grup de treball d'indústria de la Taula d'indústria de
l'AMB celebra una sessió monogràfica sobre economia
circular

L'economia circular, un dels principals reptes de l'economia per als propers anys, ha estat el tema de debat de l'última
reunió del grup de treball d'indústria de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), que s'ha celebrat el passat 24 de febrer a la seu de l'entitat. Aquest grup de
treball està presidit pel Pacte Industrial i té per objectiu promoure el debat sobre les necessitats més importants que
cal abordar per fer un territori metropolità més productiu, cohesionat socialment, inclusiu, competitiu i més protegit
en relació amb les situacions de crisi.
L'encarregat de presidir la reunió per part del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha estat el seu
coordinador gerent, Carles Rivera, qui ha esmentat les darreres iniciatives de l'associació per promoure la transició
energètica i un model productiu més sostenible. En concret s'ha referit a la publicació del Quadern 14 del Pacte
Industrial, Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials, dirigit per Verónica
Kuchinow i Anna Lluís, de l'empresa Símbiosy, l'objectiu del qual és aportar als responsables municipals i agents
econòmics i socials locals orientacions i casos pràctics que els ajudin a desenvolupar el gran potencial que tenen per
impulsar el procés de transició energètica, partint d’accions en els seus polígons industrials.
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Paper dels municipis en la simbiosi industrial

Precisament Verónica Kuchinow i Anna Lluís han estat convidades a participar en la reunió per presentar el
document que Símbiosy ha elaborat per encàrrec de l'AMB sobre el potencial de l'economia circular en aquest
territori. Les dues expertes han destacat que els municipis de l'AMB tenen un paper molt important a jugar en
l'economia circular ja que concentren la major part dels residus de Catalunya. Kuchinow ha recordat que, si ens
referim a la indústria, hem de parlar de la simbiosi industrial, que és l'estratègia que ha de permetre solucionar
ineficiències en el tractament dels residus, l'aigua i l'energia que les empreses per si soles no són capaces de
solucionar, mitjançant la detecció del valor dels recursos sobrants i explorant solucions innovadores a la provisió de
recursos. Kuchinow ha explicat que els ajuntaments poden estar al darrera d'aquestes iniciatives liderant-les,
promocionant-les, proveint finançament, dinamitzant-les, etc.
En el document que han presentat, Kuchinow i Lluís proposen set nodes potencials d'actuació de projectes
d’economia circular a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència en l’ús dels
recursos de gran valor amb els que compta aquest territori (plantes de tractament de residus, gestió del cicle de
l'aigua, recursos naturals, etc.). Per part de l'AMB, el seu director de Planificació Estratègica, Francesc Magrinyà,
també ha incidit en el valor d'aquests recursos per dur a terme projectes d'economia circular i ha ressaltat la voluntat
de l'AMB per tirar endavant polítiques públiques metropolitanes en aquest àmbit.

Sessió monogràfica de la Taula d'indústria de l'AMB
sobre les Oficines d'Atenció a l'Empresa

Un moment de la reunió de treball de la Taula d'indústria de
l'AMB

D'esq. a dta.: Carles Rivera, Hector Santcovsky, Jaume Amill i
Nora Rodríguez

El passat 20 de març ha tingut lloc una sessió monogràfica sobre les Oficines d'Atenció a l'Empresa (OAE) en el marc
de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La reunió,
celebrada a la seu de l'entitat, ha estat presidida per Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona i president en representació del Pacte Industrial del grup de treball d'indústria creat en el
si d'aquesta taula. Durant la seva intervenció, Rivera s'ha referit al paper que poden jugar els diferents actors en la
internacionalització de les empreses i ha citat el Quadern 13 del Pacte Industrial, La xarxa de suport a la
internacionalització econòmica de la RMB, dirigit pel professor d'ESADE Angel Saz-Carranza, que aporta elements
de racionalitat per a la coordinació de polítiques en entorns multinivell i multiactor.
En la primera part de la reunió s'ha presentat l'estudi Implantació d'Oficines d'Atenció a l'Empresa elaborat per la
consultora Daleph. Els encarregats de fer-ho per part de Daleph han estat Jaume Amill, director d'Empresa i
Innovació, i Nora Rodríguez, consultora d'organització. L'estudi categoritza els diferents tipus d'OAE segons els
serveis que ofereixen i destaca com a aspectes clau d'aquestes el perfil dels tècnics i administratius que hi ha al
capdavant, la necessitat d'invertir en la seva formació, i que les seves competències siguin transversals.
Experiències d'Ajuntaments amb OAE

A continuació, representants dels ajuntaments de Gavà, Sant Cugat del Vallès i Viladecans han presentat les seves
OAE i Gemma Cortada, cap de la Subsecció de Sectors Productius del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de
Barcelona, ha presentat l'estudi Oficines d'Atenció a l'Empresa elaborat per aquest ens. En l'estudi es destaca que la
implantació d'una OAE implica trencar les dinàmiques tradicionals i les maneres de treballar compartimentades per
passar a una atenció integral a l’empresa, amb un únic interlocutor que facilita les gestions i tràmits que ha de fer
l'empresa amb l'ajuntament. D'aquí que els diferents departaments necessàriament han de col·laborar i compartir
informació.
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Projecte “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou
desenvolupament econòmic” (Seleccionat a la 2a Convocatòria de projectes
de reflexió al Palau Macaya).
- Resolució de la convocatòria. 10/02/2017.
- Signatura del conveni. 10/04/2017.
En aquest cicle han participat representants empresarials, sindicals, d’entitats del
tercer sector, de l’administració pública i experts de l’àmbit universitari i la recerca
per identificar tendències de futur i fer propostes innovadores que serveixin per
orientar a tots els agents implicats en l’impuls d’una reindustrialització sostenible
com a base d’un nou desenvolupament econòmic.

o

Format

Cicle de jornades sobre indústria i sostenibilitat i tallers participatius de contrast amb un grup
d’experts per extreure les principals conclusions i propostes d’actuació. El cicle constarà de tres
jornades i tres tallers d’experts, que tractaran indñustria 4.0 i sostenibilitat, economia circular i
ocupació, i bones pràctiques empresarials i territorials. El cicle es desenvoluparà entre els
mesos de setembre de 2017 i març de 2018.
o

Cronograma 2017
ACTIVITAT

Setembre

Tallers d’experts

19/09/2017

Jornades

o

Octubre

Novembre
11/11/2017

24/10/2017

Activitats realitzades 2017


Taller “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons
desenvolupament econòmic”. Palau Macaya. 19/09/2017.



Jornada “Indústria 4.0 i sostenibilitat”. Amb la participació de: Carles Roig, professor
associat del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE i director
de programa al màster en Direcció en Operacions d'ESADE; Carlos Cuffí, director de
Transformació Digital a la Mobile World Capital; Cecilia Tham, fundadora
i mastermind de MOB Makers of Barcelona; Carlos Toledo, de la direcció de Promoció i
Cooperació del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial). Moderat
per : Gemma Navés, periodista del programa Valor Afegit de TV3. Palau Macaya.
24/10/2017.



Taller “Indústria 4.0 i sostenibilitat”. Palau Macaya. 11/11/2017.
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El Pacte Industrial impulsa un cicle de jornades per
abordar els reptes de la reindustrialització i la
sostenibilitat

Carles Roig durant un moment de la seva intervenció

Un moment de la taula rodona

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el passat 24 d'octubre la jornada “Indústria 4.0
i sostenibilitat” amb l’objectiu d’analitzar les potencialitats de la indústria 4.0 per transformar el model productiu
actual i fer-lo més sostenible i més competitiu. La jornada, celebrada al Palau Macaya, ha comptat amb una
conferència de Carles Roig, professor associat del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE i
director de programa al màster en Direcció en Operacions d'ESADE, i amb una taula rodona en què han participat
Carlos Cuffí, director de Transformació Digital a la Mobile World Capital; Cecilia Tham, fundadora i mastermind de
MOB Makers of Barcelona; Carlos Toledo, de la direcció de Promoció i Cooperació al CDTI (Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial) a més de Carles Roig. La periodista Gemma Navés del programa Valor
Afegit de TV3 ha estat la moderadora.
Aquesta jornada forma part del cicle “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou desenvolupament
econòmic” organitzat pel Pacte Industrial amb la voluntat de generar reflexió i debat per identificar tendències de
futur i aportar idees innovadores per abordar els reptes que ens planteja la reindustrialització i la sostenibilitat. El
cicle, que ha estat seleccionat en la convocatòria de projectes de reflexió al Palau Macaya de l'Obra Social La Caixa,
constarà de dues jornades més: “Economia circular i ocupació per a una revolució industrial sostenible”, el 17 de
gener, i “Horitzons per a una reindustrialització sostenible. Experiències i conclusions” el 20 de març. El coordinador
gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha presentat el contingut del cicle a l’inici de la jornada i ha subratllat que,
vint anys després de la seva creació, el Pacte Industrial continua treballant per impulsar la indústria, que actualment
es troba en un profund procés de transformació.
Indústria 4.0 i sostenibilitat

Carles Roig, professor associat del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE i director de
programa al màster en Direcció en Operacions d'ESADE, ha assegurat que “no hi ha polítiques industrials
estàndards” i ha defensat que “els països que apostin per la reindustrialització han de tenir una mentalitat industrial,
que implica pensar a llarg termini, i tenir clar que reindustrialitzar significa pactar”. Per Roig, la reindustrialització ha
de ser una tasca compartida i una suma d’esforços entre administracions públiques, agents socials i empreses. Roig
també ha recalcat les diferències entre els conceptes d’indústria 4.0 i digitalització i ha apuntat que indústria 4.0 “fa
referència al big data, a l’internet de les coses i a les tecnologies de fabricació 3D (tecnologies additives)”. Finalment,
Roig ha destacat que els principals camps d’actuació de la indústria 4.0 són “les energies netes, els sistemes de
transport intel·ligents, la producció i consum sostenible, l’ús sostenible dels recursos naturals, i les ciutats i llars més
intel·ligents”.
Carlos Cuffí, director de Transformació Digital a la Mobile World Capital, ha explicat que el model productiu del
futur –que estarà caracteritzat per una producció distribuïda, propera al consumidor, sota demanda i enfocada en
productes cada vegada més personalitzats–, contribuirà a la millora de la sostenibilitat. De la mateixa manera, les
millores en termes energètics també incidiran positivament en la sostenibilitat. Per la seva part, Cecilia Tham,
fundadora i mastermind de MOB Makers of Barcelona, ha considerat que la responsabilitat sobre el canvi climàtic i
de la sostenibilitat ja no correspon únicament als governs, sinó que les persones cada cop tenen més poder en relació
a aquests àmbits gràcies a que poden accedir més fàcilment a la tecnologia. I Carlos Toledo, de la direcció de
Promoció i Cooperació del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial), ha afirmat que l’impuls de
l’R+D “millora l'impacte mediambiental i redueix els consum d'energia i de materials”.
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Conferència Internacional Estàndars i Indicadors per a l’economia circular,
organitzada per la Fundación para la Economía Circular. Participació en la sessió
“La normalització en relació amb l’economia circular”. CaixaFòrum. Barcelona.
02/03/2017.

El Pacte Industrial presideix una sessió de la
Conferència Internacional Estàndards i Indicadors per a
l'Economia Circular

D'esq. a dta.: Angela Saxby, José Magro, Sam Reeve i Carles
Rivera. Foto: Fundación para la Economía Circular

Un moment de la sessió presidida pel Pacte Industrial. Foto:
Fundación para la Economía Circular

El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha estat l'encarregat de presidir una de les sessions de la
Conferència Internacional Estàndards i Indicadors per a l'Economia Circular, organitzada per la Fundació per a
l'Economia Circular el passat 2 de març al CaixaForum Barcelona.
La sessió ha portat per títol "La normalització en relació amb l'economia circular" i ha comptat amb les ponències de
José Magro, gerent de Medi Ambient d'AENOR; Sam Reeve, CEO de Resource Futures i membre del Comitè de
Gestió de Recursos Sostenibles de la Institució Britànica d'Estàndards (BSI), i Angela Saxby, directora tecnològica
d'EMEA Proveïdors de serveis de Hewlett Packard Enterprise.
La importància dels indicadors

José Magro ha parlat de la certificació en el marc de l'economia circular i ha destacat la certificació d'AENOR "Cap a
residu Zero", que permet articular un sistema de gestió dels residus de l'empresa. Per la seva part, Sam Reeve s'ha
referit al marc per a l'aplicació dels principis de l'economia circular en organitzacions i ha explicat que l'estàndard
britànic pot servir per a totes les empreses de dins i fora del Regne Unit. Finalment, Angela Saxby ha tractat la
normalització des del punt de vista empresarial i ha apuntat que l'arquitectura pot ser un nexe entre les empreses i les
seves operacions de tecnologies de la informació per ajudar a aconseguir la sostenibilitat.
L'objectiu d'aquesta conferència ha estat debatre sobre els indicadors que permetin avaluar adequadament els
progressos realitzats en l'àmbit de l'eficiència en l'ús dels recursos i l'economia circular. Quins indicadors podrien ser
els més apropiats?, quins estarien més relacionats amb el consum de recursos (aigua, energia...), materials i
productes?, podrien fixar-se objectius legislatius, vinculants o no, associats a aquests indicadors a més a més dels de
reciclatge? són algunes de les preguntes que s'han debatut durant les diverses sessions que incloïa el programa de la
conferència.



Participació en la preparació i realització de la Jornada IND+I, segona trobada
anual sobre indústria i innovació. Viladecans Business Park. Viladecans. 26/04/207



Reunió sobre espais i polígons d’activitat econòmica de la RMB. Coorganitzat
amb el PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona). Barcelona. 16/03/2017,
03/05/2017, 01/06/2017, 12/07/2017
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Visita d’estudi al País Basc. 23-24/05/2017.

Visita d'estudi al País Basc

Els passats 23 i 24 de maig ha tingut lloc la visita d'estudi al País Basc organitzada pel Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'experiència d'Orkestra - Instituto Vasco de
Competitividad i alguns dels projectes de recerca acció analitzats en el Paper 2 del Pacte Industrial Vers un nou
model de desenvolupament territorial: el repte de reaprendre formes de treball. En la trobada han participat 35
persones representants dels ens locals, agències de desenvolupament comarcal, sindicats, organitzacions
empresarials, universitats, etc. que integren el Pacte Industrial.
La primera jornada de treball de la visita d'estudi ha començat amb una trobada amb la direcció d'Orkestra, una
iniciativa de la Universitat de Deusto per a l'estudi de la competitivitat i el desenvolupament territorial. La seva
directora, Mari Jose Aranguren, ha detallat que el tret distintiu de l'institut és la investigació transformadora, que
ajuda a la millora real de la competitivitat aportant respostes innovadores per a la resolució dels reptes plantejats.
Els reptes del desenvolupament territorial

A continuació, Miren Estensoro i Miren Larrea, investigadores d'Orkestra han estat les encarregades de facilitar un
seminari en el qual els assistents han debatut en grups de treball noves propostes per millorar els processos de
desenvolupament territorial en què participen. El punt de partida ha estat el contingut recollit en el Paper 2 del Pacte
Industrial, realitzat per les pròpies Estensoro i Larrea.
Per la tarda ha estat el moment de desplaçar-se fins a la comarca del Goierri per conèixer l'agència de
desenvolupament comarcal Goieki i els seus projectes de recerca acció. Iker Galparsoro, director de Goieki; Felix
Urkola, president de Goieki i alcalde de Lazkao, i Iñaki Zabalo, director de Goierri Eskola i Goierri Fundazioa han
explicat el cas de Goieki i com la comarca del Goierri ha forjat un nou model de governança.
Un nou model de governança

La segona jornada de la visita ha permès conèixer el projecte de recerca acció Gipuzkoa Sarean promogut per la
Diputació Foral de Guipúscoa i que es basa en un model de governança oberta i col·laborativa. La presentació ha anat
a càrrec de Miren Larrea, investigadora sènior d'Orkestra i facilitadora del projecte; Sebastián Zurutuza, director
general de l'Estratègia de Gestió de la Diputació Foral de Guipúscoa, i Ander Arcelus, cap de serveis del Gabinet del
Diputat General de la Diputació Foral de Guipúscoa.
Per finalitzar, Guillermo Dorronsoro, degà de Deusto Business School, ha dirigit una sessió de l'IND+I Club de
lectura. Aquesta és una iniciativa sorgida arran de la trobada anual IND+I que consisteix en presentacions de llibres
d'actualitat relacionats amb la indústria i la innovació realitzades per membres del propi club. En aquesta sessió han
presentat les seves lectures Igor Campillo, director executiu d'Euskampus Fundazioa; James Wilson, investigador
sènior a Orkestra i professor a la Deusto Business School; Fernando Espiga, director d'Emergents a Tecnalia R&I, i
Jaime Balaguer, director corporatiu a Economía Empresa Estrategia SL.
Una visita amb molts aprenentatges

Les diferents sessions de treball han permès veure que la interacció dels diversos actors amb les empreses produeix
molts efectes positius per a la competitivitat del territori. D'aquí que molts dels assistents hagin considerat que a la
Regió Metropolitana de Barcelona es podrien emprendre accions per incentivar aquestes relacions.
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o

Antecedent: Taula rodona i presentació del Paper 2 “Vers un nou model de
desenvolupament territorial: el repte de reaprendre formes de treball”. Recinte de l’Escola
Industrial. Barcelona. 19/10/2015.

o

Programa:
Dimarts 23 de maig
09.30 h
11.30 h
15.30 h

Reunió amb la direcció d’Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad.
Seminari Reaprenent formes de treball per a un nou model de
desenvolupament territorial.
Visita a la comarca del Goierri per conèixer els projectes de recerca acció de
l’agència Goieki.

Dimecres 24 de maig
09.00 h
13.00 h



Reunió a la Diputació Foral de Guipúscoa per conèixer el projecte de recerca
acció Gipuzkoa Sarean.
Sessió tècnica sobre indústria i innovació (a càrrec del degà de Deusto
Business School i IND+I Club).

Presentació dels premis IND+I Science, concurs de premis a assaigs de recerca
sobre innovació, indústria i l’agenda de ciutats sostenibles. Organitzat
conjuntament amb l’Ajuntament de Viladecans, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
el PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona). Pati Llimona. Barcelona.
14/09/2017.

L’IND+I Science atorga 5 Premis als millors assajos de
recerca en indústria, innovació i l’agenda de les ciutats
sostenibles
Els Premis, dotats amb 1.500€ cadascun, són iniciativa de l’IND+I, la trobada anual de referència
d’innovació i indústria a Viladecans, i de l’Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) de la
University College London, en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Elisenda Jové de la URV ha estat la guanyadora en la categoria Indústria verda per al creixement
sostenible, impulsada pel Pacte Industrial, amb un assaig sobre els efectes de les ecoestratègies en
el creixement de les empreses.

Després de gairebé un mes i mig d'estudi i deliberació, el jurat de l’IND+IScience ha trobat els millors assajos de
recerca en indústria, innovació i l'agenda de les ciutats sostenibles. El jurat ha estat format per Mariana Mazzucato,
directora de l’Institute for Innovation and Public Purpose de la University College London; Xavier Ferràs, degà de la
Facutat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic; María José Aranguren, directora d’investigació a Orkestra
- Instituto Vasco de Competitividad; i Rainer Kattel, professor d'innovació i governança pública a l’Institute for
Innovation and Public Purpose de la University College London.
El Pacte Industrial ha impulsat la categoria de premis Indústria verda per al creixement sostenible seguint el seu
compromís amb el desenvolupament i la sostenibilitat del territori metropolità i amb vocació de contribuir a apropar
el coneixement basat en evidència científica als policymakers. La guanyadora ha estat Elisenda Jové, de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), amb l’assaig Eco-strategies and firm growth in SMEs: EU15 and new EU members.
La plataforma IND+I Science va néixer per activar la generació i la divulgació ordenada de coneixement científic en
l'àmbit de la innovació, la indústria i l'agenda de les ciutats sostenibles en coordinació amb les universitats catalanes
i, per l’altra banda, fer-lo útil per a les persones responsables de les polítiques públiques en aquests àmbits. Aquests
premis són la primera iniciativa de l’IND+I Science.
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Jornada “La indústria 4.0 i el Pacte Nacional per a la indústria al Baix
Llobregat” organitzada per la Unió Intercomarcal CCOO Baix Llobregat - Alt
Penedès - Anoia – Garraf per CCOO del Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat.
23/11/2017.



Paper 4 del Pacte Industrial “Què és l’economia circular i per què és important
per al territori”.
- Elaboració, revisió, edició i publicació.
- L’objectiu del paper és elaborar un document sobre l’economia circular pensat
per a agents de promoció econòmica local, tenint present que és un tema
emergent sobre el que es vol aportar claredat, inspiració i suggeriments per a
polítiques públiques.



Estudi del Pacte Industrial sobre concertació social
- L’objectiu d’aquest estudi és subratllar la importància de la concertació
territorial i el diàleg social per potenciar l’activitat industrial, l’ocupació i la
cohesió social, i mostrar diverses experiències respecte d’aquest tema que
serveixin de mecanisme de suport a l’impuls de la concertació entre els agents
significatius del conjunt de la RMB.
-

Document “La concertació en el territori per a la promoció de l’activitat i
l’ocupació industrial. Perspectiva dels agents implicats”, elaborat per Andreu
Lope, de la UAB. Revisió i edició.

- Document “El diálogo social: un instrumento válido para contribuir al desarrollo
económico y a la creación de empleo. Encàrrec al Dr. José Luís Salido, de
Salido Bellmunt Abogados, S.L.P

C) COMUNICACIÓ

Pàgina web
Des de la seva posada en funcionament a mitjan 2013, el web
(www.pacteindustrial.org) s’ha convertit en un portal de notícies on es donen a
conèixer les tasques que el Pacte Industrial duu a terme per impulsar la competitivitat
de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la
sostenibilitat del territori metropolità. Al web s’hi publiquen tant notícies del Pacte
Industrial com d’altres organismes que puguin ser rellevants per als agents interessats
en el desenvolupament econòmic i el sector industrial. Durant l’any 2017 el nombre
d’usuaris del web del Pacte Industrial ha estat 3.958 i s’han visitat 12.897
pàgines.

www.pacteindustrial.org
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El web també enllaça amb perfils del Pacte Industrial en diferents xarxes socials de
referència, de manera que esdevé un nou canal de comunicació amb els membres del
Pacte Industrial i un punt de trobada dels professionals de tots els àmbits en què
treballa el Pacte Industrial.
El Pacte Industrial té perfils en les següents xarxes socials: Twitter, Linkedin,
Facebook, SlideShare, Issuu i YouTube. A Twitter, durant l’any 2017 es van realitzar
161 tweets i es van comptabilitzar 781 seguidors.

Presència en els mitjans de comunicació
Taula 1: Nombre d’aparicions del Pacte Industrial en els mitjans de comunicació. Any 2017.
Premsa paper
10

Premsa digital
47

Ràdio

Televisió
3

Altres webs
0

34

Notícies relatives a les Jornades “La transició energètica als polígons d'activitat
econòmica: cap a la simbiosi industrial”

▲ Diari Més 11/01/2017

www.pacteindustrial.org
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► Diari Més 19/01/2017
▼ El Far 16/01/2017

Notícies relatives a la Jornada sobre Gestió d’Àrees Empresarials

Altres notícies:
▼ L’Econòmic 11/06/2017

◄ Levante 08/06/2017
▼ Levante 16/06/2017
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Notícies relatives al cicle “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou
desenvolupament econòmic”

▲El Periódico 03/05/2017

▲Europa Press 24/10/2017

D) PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTES I JORNADES
30/01 Seminari “El futur del treball: tecnologies, competències, valors i
coneixements en l’horitzó 2030”. Palau Macaya. Barcelona.
10/02 Reunió Assemblea UGT – Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelona.
Barcelona.
21/02 Sessió “Megaregions i desenvolupament urbà sostenible. Factors
estratègics per a l’àrea metropolitana de Barcelona en el context
europeu”, organitzada per l’IERMB. Barcelona.
28/02 i 01/03
Mobile World Congress. Fira de Barcelona. Gran Via. L’Hospitalet de
Llobregat.
06/03 Jornada del Consell Català de la Formació Professional “Inspirant futurs al
llarg de vida: l'orientació professional davant dels nous reptes”. Barcelona.
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17/03 Taula rodona en el curs “Dinamització de polígons”, organitzada per la
Diputació de Girona. Girona.
29/03 17a edició del Trust Barometer Edelman. Palau Macaya. Barcelona.
30/03 Sessió IND+I Club. Barcelona.
27/04 Trobada “La Metropolitana, tertúlia amb espuma” sobre l’Agenda urbana.
“Després de Quito, què?”, organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona. Barcelona.
28/04 Esmorzars alcaldes.eu “AMB: els reptes de la contaminació i les
infraestructures necessàries”. Barcelona.
25/05 Jornada “El nou paradigma de ciència i innovació obertes: reptes i
oportunitats per a Catalunya”. Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Barcelona.
25/05 i 26/05
Reunió anual del Cercle d’Economia. Sitges.
31/05 i 1/06
Biz Barcelona. Fira de Barcelona. Barcelona.
07/06 Dinar col·loqui sobre “La nova Economia”, organitzat pel Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona. Barcelona.
08/06 Sessió IND+I Club. Barcelona.
13/06 Presentació del "Pla de modernització de polígons" de la Diputació de
Barcelona. Escola Industrial. Barcelona.
13/06 i 14/06
Innovation Growth Lab
Cosmocaixa. Barcelona.

Global

Conference,

organitzat

per

Nesta.

16/06 Visita Campus Nord de la UPC, organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona. Sant Adrià de Besòs.
22/06 Jornada “Cataluña y la nueva economia: la nueva revolución industrial”,
organitzada per Expansión. Cuatrecasas. Barcelona.
06/07 Conferència “Tecnologies disruptives al servei de l’impacte social”.
Fundació Ship2B. Barcelona.
26/09 i 27/09
Procés de co-creació de projectes de canvi sistèmic. Fundació Ship2B.
Barcelona.
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24/10 Conferència de Loretta Napoleoni del cicle "Reflexions per una nova
política econòmica local", en el marc del Cicle dels 30 anys de Barcelona
Activa. Barcelona.
24/10 Presentació projecte BCN’42, organitzat per la Fundació Catalunya Europa.
Sala Beckett. Barcelona.
27/10 Jornada dels Economistes. Barcelona.
26/10 Simpòsium d’economia circular “Com aprofitar l'Economia Circular en la
meva PIME?”. Sant Quirze del Vallès.
17/11 Congrés “Retos y desafíos del desarollo local” organitzat per REDEL.
Madrid.
22/11 Jornada “Ocupació a la Indústria Local”, organitzada per la Diputació de
Barcelona. Espai Francesca Bonnemaison. Barcelona.
22/11 Taller sobre projectes d’integració per a joves en risc d’exclusió. Fundació
Ship2B Barcelona.
29/11 Presentació preliminar del projecte estratègic per els municipis de Sant
Vicenç dels Horts, Cervelló, Pallejà, La Palma de Cervelló, Corbera,
Torrelles i Vallirana. Sant Vicenç dels Horts.
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