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La benvinguda institucional a la jornada la va protagonitzar el il·lustríssim Sr.
Joan Llort, alcalde de Sant Pere de Riudebitlles, la Sra. Cristina de la Cruz,
consellera d'empresa, ocupació i productes de la terra del Consell Comarcal
de l'Alt Penedès, i Èric Gomez, cap del Servei de Desenvolupament i
Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, qui va fer  una introducció a
la jornada. 

Els representants governamentals van explicar als prop de 40 assistents el
compromís del poble per potenciar una indústria paperera emprenedora,
cultural i alineada amb els ODS. 

Des del Consell Comarcal, s’està fent una inversió en els 27 municipis de la
comarca, per potenciar la indústria agroalimentària i el cava a través de la
digitalització i el packaging. Es tracta del tret de sortida pel creixement cap a
un model de transformació i innovació inclusiva.  

R E S U M  D E  L A  J O R N A D A

BENVINGUDA



L’expert Xavier Pi va explicar com hem arribat a transformar la producció des
dels anys 60, amb la fabricació de personalització en massa, un volum actual
que és molt més important que el de fa uns anys. Els cicles de vida a internet
són molt més ràpids que als cicles industrials, i les noves generacions
s’anticipen al que passarà al món físic mitjançant el digital. 

La Indústria 4.0 demana interdisciplinarietat i hi ha models de coneixement
com el de Repko, que dona suport en la formació d’un perfil interdisciplinar i
quin volum de coneixement es necessita de cada temàtica o àrea per arribar a
la màxima flexibilitat d’equip.  

  

Xavier Pi, Co-director del Máster Industria 4.0 de la UPC
 

QUÈ HE DE FER COM A EMPRESA 
PER ABORDAR ELS REPTES DE 

LA DIGITALITZACIÓ? 



I és que per poder desenvolupar-nos a nivell tecnològic necessitem alpinistes
(pocs passos, però segurs. Més perill que el skater) i developers. Les noves
generacions estan molt especialitzades i hi ha enginyers que es van adaptant
a aquest llenguatge Low-code, que és més simple però més democràtic. El
low-code consisteix en programar a un nivell d’entrada baix, que a llarg
termini s’adaptarà al gruix de la població. 

També es van comentar temàtiques com els Data Centers, l’e-commerce 4.0.
o el Instant Quoting, per la gestió de comandes en línia. 
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El packaging ha modificat la seva funció de transport i protecció, ara ens
aporta la creació de valor afegit com a empresa. Ens facilita els processos i
dona una experiència de ús als consumidors. A més, el Smart Packaging
ajuda al malbaratament alimentari, actual repte mundial. 

Les tecnologies aplicades al packaging ens porten: packaging intel·ligent i
actiu. L’intel·ligent és comunica amb el consumidor per monitoritzar la
interconnexió. L’actiu és més innovador ja que permet la interacció amb el
producte interior, de manera que hi hagi una millor conservació, allargament
de la vida útil. 

Com a divers del smart packaging, va destacar la preocupació per la
seguretat alimentaria, conscienciació o l’evolució de la tecnologia d’impressió,
entre d’altres. En tant que a barreres a les que s’enfronta, sumem els costos
econòmics o cost d’integració tecnològica per part del talent dels treballadors,
la capacitació dels equips o la gestió del risc (part psicològica). Hem d’apostar
així per la innovació oberta per poder col·laborar i arribar a un llenguatge de
inclusió més directe amb el consumidor. 

  

Joan Oliva, Managing Partner de Market AAD
 

EL PACKAGING INTEL·LIGENT 
COM A MOTOR DE CANVI



Durant la taula rodona, es va comentar la problemàtica del plàstic, que aporta
uns beneficis a la societat i al packaging com ara en assegurar l’allargament
de la vida útil dels aliments o la facilitat de reciclatge, però en canvi la imatge
que desprèn és molt negativa. S’estan desenvolupant plàstics més
sostenibles per donar suport a la indústria, a més de la informació que es
comparteix a tota la cadena per poder millorar els processos de reciclatge en
tots els punts, i amb tots els actors implicats.

El major % de contaminació que generen les marques és arran del packaging,
és per això que hem de treballar tots plegats en una cadena circular per
millorar la situació, amb el suport de les tecnologies, combinació dels usos.
No és fàcil adaptar-se a les demandes del consumidor, les grans marques i la
legislació europea, s’ha de considerar la tecnologia de forma adaptada a cada
mercat fora d’Espanya i amb solucions que transitin cap a la servitització. 

  

Dinamitzada per l’Àlex Brossa, Cluster Manager del Packaging Cluster
 

TAULA RODONA. FÀBRIQUES 
INTEL·LIGENTS DE L'ALT PENEDÈS 

AL SECTOR DEL PACKAGING

Participen

Victor Oliva, Global 
Comercial Director de 
GCR Group

Josep Teruel, East 
Cluster General Manager 
de DS Smith

Jordi Valls, Conseller 
delegat de Pere Valls 



Serà reciclable i digital, o no serà
 
El millor packaging serà el que el seu anàlisis de cicle de vida digui que és
el millor i per això necessitem experts
 
Calma, no cal posar-s’hi en tot i a tot. Hi ha que analitzar les possibilitats i
avançar en processos 

El major % de contaminació que generen les marques és arran del packaging,
és per això que hem de treballar tots plegats en una cadena circular per
millorar la situació, amb el suport de les tecnologies, combinació dels usos.
No és fàcil adaptar-se a les demandes del consumidor, les grans marques i la
legislació europea, s’ha de considerar la tecnologia de forma adaptada a cada
mercat fora d’Espanya i amb solucions que transitin cap a la servitització. 
Les recomanacions de les empreses van ser:
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Presentació de l’empresa: Tens 2 minuts per presentar-te i explicar
quina empresa representes i que fa la teva empresa
Quines de les tecnologies digitals que s'han parlat avui i que has
implementat a l'empresa?
Quines tecnologies creus que podries implementar a futur per
millorar el rendiment de l'empresa?
Creus que aquestes tecnologies tenen sentit aplicar-les al
packaging? Qui pot sortir beneficiat amb aquesta tecnologia?
Tot està inventat, però no tot està implementat, quines tecnologies a
futur sortiran en el món del packaging? Amb què ens ajudarà la
tecnologia?
Quines tecnologies han sortit en cada un dels grups? Quines
tecnologies podem aplicar de forma immediata? Hem pogut extreure
algun coneixement del que s'ha parlat avui? Com el podem aplicar a
la indústria?

Des del Packaging Cluster, es proposa una dinàmica de treball després del
cafè networking per poder interactuar amb els assistents i poder conèixer que
s’està fent en Smart Factory a l’Alt Penedès. 

Es fan dos grups, un de 5 professionals i altre de 6, i s’explica el funcionament
del taller, on es llancen 6 qüestions que resoldre en un temps cronometrat: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  

Dinamitzada per Mireia Andreu, Innovation Manager del Packaging Cluster
 

TALLER DE CO-CREACIÓ PER LA 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL



CONCLUSIONS GRUP 1

El primer grup va concloure que, al sector del packaging i el paper, la
aplicació de noves tecnologies ja existents és important per a la
ciberseguretat i la millora de processos, per saber que estem fent i com
millorar-ho. 

A nivell de Smart Packaging és interessant la nanotecnologia, aplicacions
reactives o flexibles segons la necessitat de cada producte. Posar en valor el
BIG DATA, sense el qual no es poden tirar endavant la resta de aplicacions i
és necessari per la presa de decisions amb tota la informació disponible.
 
Encara ens queda camí per arribar a la Indústria 5.0. 
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CONCLUSIONS GRUP 2

El segon grup va parlar durant el debat de diverses tecnologies, com ara la
ciberseguretat, però en branques com la sensòrica, va sortir el tema de la
traçabilitat per garantir el manteniment del producte com potser garantir la
cadena de fred, per exemple. 
El Blockchain, com a sistema de traçabilitat, genera polèmica arran dels seus
costos, és molt car. Hi ha un exemples d’empreses que ho desenvolupen
personalment, però és un nínxol de mercat per explotar. La Intel·ligència
artificial i el Blockchain seran els eixos de la nova era, va afirmar el grup 2.

També es va comentar al grup de treball la qüestió dels polígons industrials,
on els municipis han de treballar per connectar serveis amb altres àrees
industrials a través de mapes localitzats i dades compartides. 
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El il·lustríssim Sr. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès, al costat de l’Alcalde de Sant Pere de Riudebitlles, el il·lustríssim Sr.
Joan Llort, van tancar la sessió fent resum de l’esdevingut. Es va comentar la
necessitat de la comarca i les empreses d’adaptar-se a les noves tecnologies
i processos que estan a l’ordre del dia, com comentaven els experts, i utilitzar
aquestes eines com a motor de canvi territorial. 

A més, l’energia i la seva gestió acompleix un paper fonamental, de manera
que quan abans es facin els canvis necessaris per incorporar nous sistemes
d’energia renovable, menor serà el cost d’aquesta incorporació a llarg termini.

Es busca que les empreses siguin competitives a pesar del context en el que
ens trobem de crisi de matèries primeres, vaga de transportistes i preu de
l’energia. 

Finalment, es va destacar el projecte TTT (Treball, Talent i Tecnologia),
finançat per la Diputació de Barcelona, que és un dels eixos de col·laboració
entre diversos municipis a nivell de camp, vinya, packaging i altres sectors,
pel desenvolupament de les persones mitjançant la tecnologia, com ara la
jornada que s’ha dut a terme. 

  

Sr. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, al costat 
de l’Alcalde de Sant Pere de Riudebitlles, el il·lustríssim Sr. Joan Llort

CLOENDA 
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