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NOTA DE PREMSA 

Acte: Robòtica col·laborativa, per a tothom 

Dia de l’acte: dimarts 27 de novembre de 2018 

Lloc: L’Adoberia Bella 

Les indústries de l’Anoia tindran l’oportunitat de veure en funcionament robots 

col·laboratius. 

Per què cal que la indústria es vinculin directament al coneixement i el funcionament de nous 

conceptes tecnològics com la industria 4.0 o els robots? 

La quarta revolució industrial ja és aquí (això no és noticia) però encara es insuficient  

l'aprenentatge dels conceptes i l'assimilació d'aquesta tecnologia per part de la petita i mitjana 

indústria. 

Preguntes com: “Què és la industria 4.0 i com els robots col·laboratius entren en l'escena 

industrial per millorar processos productius de petites i mitjanes indústries?” són de les més 

importants del que queda d'aquest decenni. Si ets una petita o mitjana industria el més segur és 

que ara mateix ocupin el teu cap altres interessos o problemes. 

Però entre les respostes a aquestes preguntes que estan íntimament lligades a la producció 

eficient hi ha precisament el coneixement d'aquests conceptes. Indústria 4.0 i robots col·laboratius 

són temes que entraran d'una manera o altra a la teva empresa, i tu decidiràs si és per la porta o 

per la finestra de la competitivitat d'altres indústries. 

El concepte d'Indústria 4.0, o Revolució Intel·ligent, és en procés encara en el mapa de prioritats 

d'un alt nombre d'indústries, però l'oportunitat de tocar i entendre el funcionament i veure de 

prop un robot col·laboratiu pot canviar moltes formes d'enfocar les respostes a necessitats 

actuals. 

Conscients d'això i comptant amb la industria existent a la comarca de l'Anoia, TicAnoia, en 

col·laboració amb la UEA i el patrocini de l'empresa AMIDA4 Enginyeria, ha convidat al seu 

proper esdeveniment a Jordi Pelegrí, d'Universal Robots, que a més de presentar una pràctica del 

funcionament d'un robot col·laboratiu (Cobots per una prova en viu) explicarà casos pràctics 

d'èxit en sectors com el metall, paper, arts gràfiques, packaging i adoberia. 

http://www.ticanoia.cat/
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Una jornada col·laborativa i d'experiències per a tothom. El dia 27 de novembre de 2018 des de 

les 9:30 a les 13:30 a l'Adoberia la Bella d'Igualada. 

Et pots inscriure't a la web de TICANOIA o seguint aquest enllaç 

Robòtica col·laborativa, per a tothom 

 

Igualada, 20 de novembre de 2018 

http://www.ticanoia.cat/
https://www.ticanoia.cat/agenda-tic-de-lanoia/properes-activitats/robotica-collaborativa-per-a-tothom.html

