14 de març de 2019

Visita d’una Delegació del Grup impulsor al Centre de
telecomunicacions i tecnologies de la informació
Una comissió delegada del Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització composta pels
representants dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès, de les
universitats UAB i la UPC, de l’organització patronal PIMEC i l’organització sindical CCOO,
acompanyats del Consell Comarcal com a secretaria tècnica del Pacte, s’ha entrevistat amb el
Sr. Daniel Marco, director de SmartCatalonia acompanyat de responsables de l’àrea
d’estratègia de la secretaria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb
l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte d’Smart City a escala de
país per dur a terme un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni
suport a les empreses i desplegui iniciatives Smart a tot el territori.
La trobada va tenir lloc el 14 de març a la seu del CTTI i va permetre presentar el Pacte com
instrument de concertació i amb més detall les accions en desplegament de la mesura de
Indústria 4.0: Innovació i coneixement, que contempla, entre les seves línies de treball la
posada en marxa d’una prova pilot amb 10 municipis de la comarca per impulsar la
digitalització a les pimes industrials. També es va tenir ocasió d’introduir, per part de la
Delegació, les plataformes impulsades des del territori per a l’impuls de les tecnologies 4.0,
entre les quals estan la Hub-B30 i Open Industry, així com el projecte de creació de la Xarxa
comarcal de FabLabs.
Des del CTTI, es van presentar les línies generals del Pacte per a la Societat Digital, l'acord amb
el qual, Govern, diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinèrgies per
afrontar els reptes de la revolució digital, i que compren actuacions d’impuls de l’internet
industrial, que és l’ecosistema que permet rebre dades de les màquines, analitzar-les en temps
real i utilitzar-les per augmentar la productivitat.
D’altra banda es va posar sobre la taula la necessitat de participació i assessorament en el grup
de treball de serveis bàsics de subministraments als polígons, en temes com el desplegament
de la fibra òptica i cobertura 4G, així com la implementació de la tecnologia 5G als espais
productius.
Finalment es va assenyalar el tema de la ciberseguretat com element estratègic important per
les pimes industrials.
Així, s’ha acordat la participació de Sr. Àlex Rostoll de l’àrea d’Estratègia de la Secretaria de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital al grup de treball de la mesura d’Indústria
4.0, el que permetrà una coordinació més estreta entre ambdos Pactes. I es valorarà de quina
manera es pot participar en el grup de subministrament de la mesura de dinamització i
preservació dels espais industrials.

