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La indústria 4.0 pot ser el motor de canvi que,
en el seu moment, va ser la primera revolució
industrial amb el vapor”

La quarta
revolució
industrial a
Catalunya
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INDUSTRIALS DE
BARCELONA

Catalunya va ser un dels pocs
llocs del sud d’Europa on a
mitjans del segle XIX es va
produir la revolució industrial.
Des d’aleshores les coses han
canviat molt i ja no és la fàbrica
d’Espanya com abans, sinó que
ha de competir en el mercat
global, per mantenir un volum
de producció que li permeti
continuar sent una regió in
dustrial. Però si en el futur vo
lem continuar tenint una Cata
lunya industrial, no n’hi ha
prou de continuar produint
com fins ara. Cal obrirse a
nous paradigmes com la in
dústria 4.0, també anomenada
quarta revolució industrial.
El terme indústria 4.0 el va
encunyar el Govern alemany i
s’ha anat estenent arreu. Es
tracta de descriure el concepte
de fàbrica intel∙ligent, on ope
ren softwares enfocats a la fa
bricació informatitzada i amb

tots els processos interconnec
tats per l’internet industrial de
les coses (IIOT), que permet la
digitalització total de les plantes
de producció. Per tant, la indús
tria 4.0 pot ser el motor de canvi
que, en el seu moment, va ser la
primera revolució industrial amb
el vapor, la producció en massa
de la segona i l’electrònica i les
tecnologies de la informació en la
tercera.
Així doncs, en les fàbriques in
tel∙ligents es tracta d’analitzar
una allau de dades (big data) pro
vinent de sensors i convertirlos
en informació útil i valuosa per
optimitzar tot el procés. Això
permet reduir la ràtio de produc
ció defectuosa; l’estalvi energè

Les fàbriques intel∙ligents
analitzen una allau de
dades provinent de
sensors i la converteixen
en informació útil per
optimitzar tot el procés”

Els governs s’estan adonant que l’economia industrial és la que crea més valor afegit

Hotels especialitzats
JOSEP MARIA BAGUDÀ
DIRECTOR
GENERAL DE
SERHS HOTELS

Encara que el sol i platja con
tinua sent el principal atractiu
turístic del nostre país, una de
les tendències generals dels
turistes/clients és buscar no
vetats, buscar formes de turis
me molt més específiques,
més concretes i més enfoca
des a cobrir les seves neces
sitats o interessos. Estan apa
reixent amb molta força no
ves formes de turisme: els city
break, el turisme actiu, el tu
risme cultural, el turisme gas
tronòmic, el turisme de com

pres, el turisme de salut, el turis
me mèdic, el turisme familiar, el
turisme esportiu, entre molts
d’altres.
Estem vivint un moment on
tots els models de negocis turís
tics tenen nous competidors i
incerteses en el seu futur, on
molts models de negocis s’hau
ran de reinventar o ja s’estan re
inventant per garantir la seva vi
abilitat i adaptarse a les noves
tendències. A més, si ens fixem
en el món dels hotels, on sem
blava que tot estava inventat
perquè es tractava d’un negoci
consolidat en un sector madur,
apareixen noves formes d’oferta
d’allotjament, com els apar
taments turístics o els hostels,
noves formes, tecnologies i ca
nals de comercialització, com
Airbnb, Homeaway i altres pla
taformes en línia, que vénen per

quedarse i per competir amb
els jugadors ja instal∙lats em el
mercat.
És en aquest context d’un en
torn canviant i desafiador on
agafa especial importància la so
lidesa del model de negoci de
qualsevol projecte turístic o ho
teler, per poder adaptarlo a les
noves necessitats del mercat. Hi
ha projectes turístics i hotelers
que, a més de desenvolupar un
model de negoci sòlid i rendible,
han iniciat un camí de diferenci
ació de la seva oferta de valor de
molt diverses maneres, però
centrats en un eix central en el
seu camí de recerca de l’ex
cel∙lència empresarial, i que és la
creació de valor afegit a partir de
productes clàssics i poc o gens
diferenciats; hotelers que no es
conformen amb el model bàsic
d’hotel i han invertit, han dife

renciat el seu producte, han
segmentat el perfil de client a
qui adreçarse i, sobretot, han
anat per davant de les tendènci
es del mercat, creant una oferta
innovadora i diferencial al seu
sector.
Es tracta d’una aposta arrisca
da, molt específica, que requere

El client busca formes
de turisme molt
més específiques
i més enfocades a
cobrir les seves
necessitats o interessos”

ALEX GARCÍA

ix no només inversions en ins
tal∙lacions, sinó també inver
sions en equip humà, en
formació, en serveis diferenci
als, en producte, en tecnologia,
en imatge, i que està donant lloc
a una àmplia oferta d’hotels es
pecialitzats i enfocats a un seg
ment concret de clients, i que
alhora són models de negoci
molt exitosos. A continuació ci
tem diversos exemples d’hotels
especialitzats.
En primer lloc, els hotels es
pecialitzats en segment luxe (en
les seves molt diverses formes)
com podria ser el conegut hotel
María Cristina de Sant Sebastià
o l’hotel Mandarín Oriental de
Barcelona; i, anant molt més en
llà del típic hotel 5 estrelles, i
creant un concepte hoteler molt
innovador i de gran èxit com pot
ser l’Ushuaia Beach Hotel a Ei
vissa, en un segment de mercat
que en aquest cas combina el sol
i platja amb la música disco, la
tecnologia, el luxe i la festa. Hi
ha hotels especialitzats en el

LA VANGUARDIA DIUMENGE, 13 SETEMBRE 2015

DINERS 7

La legislació i la majoria dels estatuts universitaris
tracten la col∙laboració entre universitatsocietat i
empreses de manera marginal i subordinada”

tic, i evitar aturades de producció
per fallades tècniques, entre més
coses. A tall d’exemple, a Baviera
hi ha la planta pilot de Siemens a
Amberg, que amb 4.500 treballa
dors produeix els PLC (controla
dor lògic programable) punters a
tot el món Simatic. En la factoria,
els processos de fabricació es van
orientant cap a la indústria 4.0.
Per exemple, els productes i mà
quines determinen ells mateixos
quins elements i quines línies de
producció s’han de completar
primer, per poder complir els
terminis de lliurament establerts.
Segons els experts, els quatre ele
ments tecnològics clau per a una
IIOT eficient són: xarxa, segure
tat, software apropiat i big data.
A casa nostra també s’estan
movent coses en aquest àmbit.
Sense anar més lluny, a Barcelo
na es celebra entre els dies 16 i 18
de setembre el IOT Solutions, on
es reuniran especialistes de tot el
món i que comptarà amb la pre
sència de la Generalitat, l’Ajunta
ment de Barcelona i, esclar, de la
fundació i2CAT de la Universitat
Politècnica de Catalunya, que
impulsa activitats d’R+D+I en
l’àmbit de les TIC i d’internet. La
proposta que i2CAT fa al Govern
català i a la indústria és apostar
per l’Anella Industrial 4.0, redis
senyant l’antiga Anella Industri
al, que va néixer amb l’objectiu
de realitzar un desplegament
punter d’infraestructures de te
lecomunicacions per a la indús
tria.
També hi ha empreses que ja

La indústria 4.0 pot ser
un factor determinant
per a la millora de la
productivitat basada
en l’optimització dels
processos de fabricació”
món dels esports, com l’hotel
Playitas de Fuerteventura, l’ho
tel Serhs El Montanyà Resort &
Spa, La Manga Club Resort, o
aquest hostel al districte de Grà
cia de Barcelona, el Barcelona
Sport Hostel.
També són molts els hotels
especialitzats en el món de la bi
cicleta, i fins i tot n’hi ha amb un
segell de qualitat propi Bike
friendly. Hi ha hotels per a nens
i famílies com l’hotel del Jugue
te a Alacant, el Magic Natura

Hi ha hotels
especialitzats en esports,
en art i cinema,
gastronòmics, hotels
per a nens i famílies
o només per a adults...”

estan produint productes enfo
cats a la quarta revolució in
dustrial com Circutor o Dexma,
que ofereixen control, en temps
real, del consum energètic de les
plantes de producció a través del
núvol o Effitronix, que té un sis
tema de monitoratge en temps
real basat en el manteniment
predictiu i que avisa de possibles
avaries abans que es produeixen.
Per tant, la indústria 4.0 pot
ser un factor determinant per a la
millora de la productivitat basa
da en l’optimització dels proces
sos de fabricació, gràcies a la in
terconnexió de tots els elements
que hi intervenen. Però perquè la
indústria 4.0, amb tot el seu po
tencial, tiri endavant calen políti
ques públiques que hi ajudin. Ara
sembla ser que els vents, després
de molts anys de davallada, són
favorables per al sector industri
al. Els governs s’estan adonant
que l’economia industrial és la
que crea més valor afegit i que re
sulta clau per mantenir l’Estat
del benestar. A la UE s’estan du
ent a terme polítiques per a la re
cuperació del sector amb l’horit
zó posat en el 2020. És bàsic que
s’aposti per la recerca, la innova
ció i la formació. El Govern català
ha creat el Ris3cat com a resposta
a l’exigència de la Comissió Eu
ropea que els estats i regions ela
borin estratègies de recerca i in
novació per a l’especialització in
tel∙ligent i que, segons la política
de la Generalitat, ha de contribu
ir al creixement industrial català.
Per potenciar aquest creixe
ment, a més a més, caldria una re
ducció dels costos energètics;
més seguretat jurídica i fiscal per
fer augmentar les inversions; l’in
crement del crèdit per a les peti
tes i mitjanes empreses i que,
sense disminuir la seguretat per a
les persones i les instal∙lacions, se
simplifiquin els tràmits buro
cràtics. En qualsevol cas, neces
sitem un Estat que aposti per
l’economia productiva perquè
Catalunya continuï sent, de totes
passades, un país industrial de
primer ordre.

Bungalow Park 4* de Benidorm,
l’hotel Royal Son Bou de Menor
ca, els Vilars Rurals de Serhs,
hotels tematitzats dins d’un
parc temàtic com pot ser l’hotel
Gold River de PortAventura; ho
tels només per a adults centrats
en les parelles sense nens i amb
una oferta de serveis molt dife
rencial; hotels amb spa com el
Castillo de Gorraiz Golf & Spa, o
el Beatriz Albacete & Spa; hotels
en camps de golf com el Meliá
Golf Vichy Catalán ubicat al re
sort de Golf PGA Catalunya.
Cal no oblidar els hotels amb
centre de convencions per a
negoci corporatiu com l’hotel
Serhs El Montanyà Convention
Center; hotels gastronòmics
com l’hotel Marqués de Riscal;
hotels verds i sostenibles com
l’hostal Spa Empúries; hotels es
pecialitzats en art i cinema com
l’Hotel Dormirdcine a Madrid;
hotels de baix cost amb un mo
del de gestió molt optimitzat i
que han adaptat molt bé diver
ses cadenes hoteleres.

Com incentivar
la col∙laboració
universitatempresa?
CARLES RIBA
DIRECTOR
DEL CENTRE
DE DISSENY
D’EQUIPS
INDUSTRIALS
DE LA UPC

Una de les missions de la uni
versitat, a més de la docència i la
recerca, és la col∙laboració con
tractual amb agents de la socie
tat i del teixit productiu. Tot i
que ja tenim una experiència
d’anys (la primera regulació va
ser l’article 11 de la Llei de Re
forma Universitària (LRU), del
1983, i el llançament de la Xarxa
de Centres d’Innovació Tecno
lògica per part de la Generalitat
data del 1999), els professors i
investigadors universitaris, i els
grups i els centres de recerca
que hem iniciat aquest camí te
nim la sensació de viure una si
tuació esquizofrènica: per una
banda, les autoritats polítiques i
acadèmiques i els responsables
socials i empresarials valoren
molt positivament aquesta
col∙laboració i la reclamen; pe
rò, per l’altra, tot l’entramat de
lleis universitàries, normatives
i procediments administratius
en dificulten el desenvolupa
ment i acaben constituint una
paret de difícil superació per
durla a terme.
Com incentivar, doncs,
aquesta activitat de la universi
tat cada vegada més reconegu
da i necessària?
En primer lloc, cal definirla
de manera adequada. Des de la
distància, la visió més generalit
zada és que la universitat gene
ra coneixement i després sim
plement el transfereix. En can
vi, els que vivim el dia a dia
acadèmic sabem que la forma
més fructífera de relació entre
la universitat i el teixit social i
productiu és la col∙laboració so
bre la base d’un contracte en
què cada part aporta aspectes
rellevants: la percepció de les
necessitats i del mercat, una bo
na capacitat per ajustar costos i
terminis, per part dels agents
socials i les empreses, i ele
ments per incentivar noves so
lucions basantse en el continu
pouar en els fonaments de les
ciències i el rigor de la cerca de
nou coneixement, per part de la
universitat. L’esforç per esta
blir un llenguatge i unes formes
de cooperació comunes entre
aquestes dues visions acostuma
a donar lloc a una potent siner
gia.
Alhora, aquesta col∙laboració

també és molt beneficiosa per a la
universitat: visualitza la seva fun
ció social, obliga a un sentit de rea
litat (i de modèstia) dels seus
membres, i proporciona elements
per ajustar les altres dues missions
tradicionals: millorar la docència
per adaptarla a les necessitats so
cials i econòmiques presents i fu
tures, i millorar la recerca per po
tenciar el teixit social i productiu.
Com es pot avançar, doncs? Re
coneixent aquesta nova funció en
el cos legislatiu i administratiu de
les universitats. Avui dia, tant la
llei d’Universitats de Catalunya
(LUC, 2003) com la llei orgànica
d’Universitat d’Espanya (LOU,
2007) i la majoria dels estatuts de
les universitats tracten la col∙labo
ració contractual entre universi
tatsocietat i empreses de manera
marginal i subordinada. Un camí
per resoldre aquesta qüestió és,
doncs, la progressiva modificació
de procediments administratius i
lleis (començant pels estatuts de

Un camí per resoldre
aquesta qüestió és la
progressiva modificació
de procediments
administratius i lleis a
través d’un debat serè”

Cal reforçar el paper social de la universitat

les mateixes universitats) a través
d’un debat serè i productiu per re
conèixer, incentivar i fer efectiva
de manera articulada aquesta no
va funció de la universitat.
En aquest procés s’han de resol
dre i regular nombrosos temes
com ara els estatuts i la dedicació
dels investigadors que impulsen
aquestes col∙laboracions; les for
mes de contractació i la carrera
professional de les persones vin
culades als grups de recerca; els
procediments de gestió econòmi
ca i administrativa adequats; les
formes de valoració que tinguin en
compte aspectes específics de la
nova funció, com ara la viabilitat
econòmica o l’impacte social dels
projectes i la confidencialitat, i fer
compatible la nova funció amb la
docència i la recerca (justament
per fomentar les sinergies). Així
mateix, hi ha criteris sobre els cos
tos econòmics de les col∙laboraci
ons tot promovent el retorn a la
universitat; la cooperació entre
grups universitaris interdiscipli
naris en projectes complexos i el
fet d’evitar abusos o males pràcti
ques de persones o grups en les re
lacions exteriors de la universitat.
Aquest és el procés que caldria
endegar per reconèixer i potenci
ar la col∙laboració universitatso
cietatempresa amb l’objectiu de
reforçar el paper social de la uni
versitat.
Escrit conjuntament amb 19 di
rectors més de centres membres del
Centre Tecnològic CIT UPC
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