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PIMEC Vallès Oriental apropa als joves del territori a 
la realitat de l’automatització i la industria 4.0 

En el marc del Projecte Singulars, la patronal ha organitzat la tercera 
visita guiada d’enguany a pimes del territori per donar a conèixer les 
característiques i els reptes del sector de la metal·lúrgia. 

Martorelles, 25 de febrer de 2021. PIMEC Vallès Oriental, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha apropat per tercera vegada als joves del 
territori a l’automatització i la indústria 4.0. Dins les accions del “Projecte Singulars: 
Connecta Jove V.O”, l’entitat ha coordinat una visita guiada a FERROS PLANES S.L, el 
directiu de la qual, Marc Planes, ha fet una presentació de l'empresa i ha donat a 
conèixer de primera mà els detalls i els reptes de l’activitat econòmica dins del sector. 

Aquesta acció ha comptat amb la participació de 18 joves de la comarca, els quals han 
estat acompanyats per diferents membres de la patronal: la técnica d’orientació del 
programa, Nerea Pérez, i el coordinador del programa, Jonatan Guitart. Per garantir la 
màxima prevenció i seguretat de la salut de les persones, la visita es va realitzar en dos 
grups diferents i amb totes les eines i mesures: mascareta, distància, etc. El primer grup 
pertanyent a l’itinerari formatiu en Automatisme i Robòtica Industrial, i el segon a 
l’itinerari formatiu en Manteniment Industrial. A més, també va formar part d’aquesta 
visita el tutor Joan Francesc Parrilla, del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

L’objectiu d’aquesta acció és que els participants puguin conèixer en primera persona la 
realitat del sector dins una empresa, enguany amb la peculiaritat del context de crisi 
econòmica derivada dels efectes de la Covid-19. Els joves que han assistit han tingut 
l’oportunitat de conèixer un entorn productiu més enllà de tota la teoria que s’ha 
donat en el curs. D’aquesta manera, s’han apropat al món empresarial real, tot 
interessant-se per les característiques del mercat laboral en el sector de la producció 
industrial i en la seva realitat del dia a dia. 

El Projecte Singulars està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 

Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa 

d’Ocupació Juvenil d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil. 


