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Benvolguts Companys de Clúster,
Us presentem la memòria d’activitats de l’exercici 2016.
Un any que hem viscut molt intensament i ha estat un pas endavant en el Clúster Digital. Hem
finalitzat un trànsit de model que ha estat organitzatiu, operatiu i de sostenibilitat econòmica
amb nous horitzons i amb la confiança de tots Vosaltres i en general dels diferents actors del
Sector.
Hem accentuat una clara identitat de Clúster com a eina de competitivitat basada en la
prospecció i apropament a la demanda i en la generació de projectes col·laboratius. L’accent
de la nostra identitat ens ha ajudat a donar-li més sentit a la raó associativa des d’ el prisma
intern de l’ Associat i a més a fer explícites complementarietats que han ajudar a teixir
aliances amb associacions com el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO) o Sinèrgia.
Ens hem apropat a més de 260 Entitats (empreses fonamentalment) amb oportunitats de
demanda digital i tecnològica. Hem detectat més de 14 reptes i hem engegat un total de 10
nous projectes.
Hem fet un pas més en el mapa de Clústers Catalans, sota el programa d’ ACCIO (Catalonia
Clúster), continuant el nostre camí com a eina clau pel desenvolupament del teixit industrial
català. Una eina de reflexió estratègica per les Empreses, Universitats i Centres Tecnològics
que en formem part, però també una eina d’oportunitat operativa que treballa conjuntament
amb una demanda cada vegada més necessitada de suport en la transformació digital
(incorporant la Indústria 4.0), la ciberseguretat i la gestió de les dades i el coneixement.
Iniciem l’exercici 2017 amb molt optimisme: la col·laboració estratègica amb l’EURECAT, el
treball conjunt amb ACCIÓ Clústers, la visió europeista dels projectes de Clúster (per
exemple el projecte NEPTUNE), l’haver assolit un número rellevant d’Entitats Associades
que ens fan confiança, són totes elles fites que ens preparen en aquest futur.
Venen uns anys d’oportunitat pel Sector tecnològic i digital a Catalunya. Ja ho estem veient.
Hem d’ aconseguir que el Clúster Digital ajudi a fer, d’aquesta oportunitat, un creixement
sostenible i de valor per tots.
Gràcies Clúster Digital i endavant! Molts projectes pel 2017!

F. Xavier Monzó Martínez
President
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El Clúster Digital és un espai de trobada, de col·laboració i de xarxa format per un grup
d’empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d’unió: Les TIC.
L’objectiu és estimular la innovació i la recerca a través de la promoció d’iteracions
intensives, compartint eines, experiència i coneixement per promoure eficientment la
transferència tecnològica, el networking i la disseminació d’informació entre els membres
del clúster, per a la generació de valor i negoci.

Missió del Clúster Digital
Catalitzar els recursos del sector TIC català multiplicant les seves
capacitats individuals i aprofitant les sinergies existents entre els
agents, contribuir al desenvolupament de les empreses, augmentant la
seva competitivitat i volum de negoci amb nous productes i serveis
intensius en coneixement i alt valor afegit, així com posicionar el clúster
i els seus membres com a referència d’innovació col·laborativa a nivell
nacional i internacional.

Visió del Clúster Digital
Ser un espai de referència a Catalunya en l’àmbit de les TIC per la seva
capacitat per establir vincles de col·laboració i instruments de
desenvolupament apropiats entre els agents TIC (empreses PIMES i
grans, universitats, centres d’R+D+i) amb les administracions, amb
altres sectors i la societat, en general, i per la seva capacitat per
maximitzar l’aprofitament de recursos per a l’impuls i
desenvolupament de projectes en R+D+I que busqui l’excel·lència en
àmbits TIC prioritaris.

Objectius del Clúster Digital
Fomentar la cultura de la competitivitat i de la col·laboració
Generar projectes i incrementar el volum de capital tecnològic i de
negoci TIC dels membres
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Serveis Clúster TIC per als seus membres:
Organització i difusió d’esdeveniments per l’impuls del sector TIC.
Identificar, canalitzar i difondre les oportunitats que existeixen en el sector TIC.
Establir interrelacions entre agents TIC i d’altres sectors (Interrelació Oferta i
demanda TIC)
Impuls i creació de projectes col·laboratius
Realització de Seminaris especialitzats
Creació d’espais de networking diferencials per les empreses TIC
Facilitar la valorització tecnològica i nous models de negoci
Participació en Projectes R+D+i Propis
Estimular la internacionalització











Beneficis membres Clúster TIC
Presència en un ecosistema d’innovació TIC
Trobar fonts d’acceleració (suport, finançament, etc.) de la R+D+I pròpia.
Networking privilegiat i accés a informació d’interès i específica del sector TIC
Posicionament i major visibilitat de marca com empresa del sector TIC
Increment del teu negoci
Integració i participació en nous models de negoci TIC
Trobar nous clients, proveïdors i partners









Números actuals del Clúster Digital
Nombre total d’empreses: +40 empreses, centres tecnològics, centres de
recerca, universitats…
10 projectes en curs
500M€ de facturació agregada
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Organismes de governament
Governament
El Clúster Digital, constituït com a entitat jurídica pròpia en 2015, disposa, dels seus propis
òrgans de gestió i govern.
En aquestes condicions, s'estructura a través de: Junta Directiva, Consell Assessor i
Assemblea General.

Assemblea general
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà
del Clúster Digital i està integrada per
tots els membres de l'associació, que
formen part per dret propi i
irrenunciable. Va tenir lloc el 3 de març i
en el seu marc es va aprovar tant la
gestió de l’any anterior com el Pla
d’Accions que ha guiat les actuacions de
l’associació al llarg del 2016.

Consell assessor
El Clúster Digital disposa d'un Consell
Assessor, òrgan que es reuneix
bimensualment amb l'objectiu de
determinar i avaluar les línies d'acció del
clúster. Al llarg de 2016, el Consell
Assessor ha mantingut la seva funció
consultiva en decisions estratègiques de
l’associació i s’ha reunit un total de 5
cops: 09/02, 28/04, 29/06, 20/09,
24/11.
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Junta Directiva
Amb un total de 6 reunions distribuïdes
al llarg de l’exercici, la Junta Directiva ha
regit i administrat l’associació: 21/04,
23/06, 13/09, 17/11, 20/12.
També l’ha representada davant
d’organismes oficials, i.e. en reunion amb
la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital: 06/07.
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1 | CERTIFICACIONS CLÚSTER

Bronze Label
Des del seu compromís i esforç per
l’excel·lència, el Clúster Digital ha
renovat amb èxit aquest any 2016 el
European Cluster Excellence Initiative
Bronze Label Certificate, emès pel
European Secretariat for Cluster
Analysis.

El certificat es mantindrà vigent fins al
maig de 2018, moment en què es
procedirà a la seva renovació.

Homologació AEI AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA
A finals de març, l’associació va renovar
la
seva
condició
d’Agrupació
Empresarial
Innovadora
(AEI),
homologació reconeguda pel Ministeri d’
Energia, Turisme i Agenda Digital,
necessària per a l’accés dels seus
membres als ajudes a la competitivitat
de les Petites i Mitjanes Empreses.
Enguany, en el marc AEI 2016, el Clúster
ha sol·licitat ajuts per a un total de 7
iniciatives.

Programa Catalunya Clústers
El Clúster Digital forma part del
Programa Catalunya Clústers, impulsat
per la Direcció General de d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya.

Pertànyer al programa Catalunya
Clústers garanteix la satisfacció d’un
mínim de requisits i accés a una sèrie de
serveis entre els quals:
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Orientació estratègica
Capacitació de clusters
managers.







Així mateix, permet formar part d’un
ecosistema de 30 clústers catalans,
representatius de més de 1500
empreses del territori i establir-hi
relacions basades en la recerca de la
competitivitat per als nostres membres.
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Tutoria i assessorament en
matèria de cooperació
internacional i d'innovació.
Activitats de networking.

2 | ACCORDS I COL·LABORACIONS
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Al llarg del 2016, el Clúster Digital ha signat acords de col·laboració amb les següents
entitats:

Eurecat
Fundació privada que té, com a objecte,
l’impuls de la innovació en general i
l’R+D en tots els sectors d’activitat;
l’impuls de la recerca industrial i el
desenvolupament tecnològic; l’impuls de
la recerca en general; l’impuls de
l’emprenedoria en general i, en especial,
de l’emprenedoria tecnològica; l’impuls
del creixement empresarial; l’impuls de
la internacionalització basada en
innovació; impuls del desplegament de
talent tecnològic i de negoci; l’impuls de
la formació en els àmbits propis de
l’objecte fundacional; l’impuls de la
transferència
tecnològica
i
de
coneixement;
l’afavoriment
del
desenvolupament
territorial;
i
l’afavoriment de l’increment de la
cultura científic-tecnològica.

En el conveni signat s’estableixen les
regles i principis bàsics de col·laboració i
cooperació
d’ambdues
parts
en
iniciatives conjuntes d’interès comú per
a fomentar la innovació.

cTecno
Fundació de caràcter privat i sense ànim
de lucre, que té com a finalitat promoure
la Societat de la Informació i del
Coneixement tot impulsant actuacions
que contribueixen a la millora de la
competitivitat de les persones i de les
empreses, entitats i organismes de
Catalunya, mitjançant la difusió del
coneixement i el desenvolupament
d’activitats de promoció i transferència
d’experiències i bones pràctiques entre
el sector tecnològic, la resta de sectors
industrials i la societat civil catalana.

aconseguir una millor competitivitat de
l’economia i aconseguir major projecció
internacional de les respectives
empreses sòcies i col·laboradores.

L’objectiu del conveni és la coordinació
de les seves estratègies, per a aprofitar
les sinèrgies de les activitats respectives,
incrementar-ne
l’eficiència
per
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Sinergia
Sinergia és un acord de col·laboració,
una marca, que agrupa totes les entitats
que hi estan adherides. És una estructura
de coordinació i col·laboració de les
entitats adherides per a millorar-ne la
coordinació general, la seva interlocució,
comunicació i actuacions conjuntes.
El Clúster Digital es va incorporar a
Sinergia el 20 de setembre.
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3 | PROPOSTA DE VALOR

Generació de Coneixement
Introducció
D’acord amb el Pla Estratègic del Clúster, una de les línies estratègiques és fomentar les condicions òptimes per a l'estímul de la innovació i la
recerca entre empreses i agents que en són membres. Per a això, es desenvolupen accions que permeten compartir experiències i coneixement
al voltant de les temàtiques TIC amb més projecció.
D’aquesta manera, el clúster aporta coneixement als seus integrants sobre els reptes i tendències clau del mercat, per alinear-se i posar en
valor les pròpies estratègies.
Les activitats realitzades durant el 2016 en aquest àmbit són:
1.
2.
3.

CafèTIC. IBM davant la Computació Cognitiva
Cafè de noves Revolucions. “Indústria 4.0”
Jornada de Ciberseguretat en Infraestructures Crítiques
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Fitxes de les activitats realitzades
CafèTIC
IBM DAVANT LA COMPUTACIÓ COGNITIVA
El representat de IBM reflexionà al voltant de la
computació cognitiva i de com aquesta incideix
en la indústria i els negocis en general així com
de l’estratègia d’IBM en aquest camp i de les
aplicacions desenvolupades per a donar-hi
resposta.

Data | 28/06
Assistents | 11 empreses

Cafè de Noves Revolucions
INDÚSTRIA 4.0
Compartit amb el Sr. Genís Roca, Soci i President
de l’empresa RocaSalvatella, es reflexionà al
voltant del canvi de paradigma que representa la
transformació digital aplicada al sector
industrial.

Data | 05/07
Assistents | 14 empreses

Jornada
CIBERSEGURETAT
INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES

EN

Es tractà la protecció i la cadena de valor de la
ciberseguretat en infraestructures crítiques, els
aspectes legals i també es donaren diversos
exemples d'entorns d'aplicació.
Arran de l’interès suscitat per la temàtica, la
jornada va derivar en el Grup de Treball en
Ciberseguretat del Clúster.

Data | 22/06
Assistents | +10 ponents
11 empreses del clúster
58 empreses externes
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Generació d’ Oportunitats de Negoci
Introducció
Amb aquestes activitats es pretén reforçar el creixement i la competitivitat de les empreses del sector Clúster a través de la detecció de noves
oportunitats de negoci i de la promoció de projectes col·laboratius. Es parteix d'una doble perspectiva: promoure la generació de projectes
entre i amb empreses TIC (vinculats a productes i/o serveis TIC), -Grups de Treball Temàtics-, i promoure la generació de projectes entre
empreses TIC i empreses i/o agents d'altres sectors econòmics amb necessitats tecnològiques –activitats cross sectorials -.
Les activitats generades en aquest àmbit estratègic responen als següents objectius específics:




Promoure i establir interrelacions entre empreses i entitats TIC i entre aquestes i altres sectors.
Impulsar i crear espais per al desenvolupament de projectes col·laboratius a través de la integració i participació en plataformes
col·laboratives i d'intercanvi d'informació.
Activar sessions de pol·linització creuada del clúster TIC amb altres sectors i clúster sectorials per fomentar la interrelació entre
oferta i demanda.

Activitats Cross Sectorials
1.
2.
3.

Cross Sectorial TIC-Tecnologies Mèdiques
Cross Sectorial TIC-Entorn Industrial Alimentari
Cross Sectorial TIC-Indústria de la Moto

Grups de Treball
1.
2.

Grup de Treball sobre Ciberseguretat
Grup de Treball sobre la Indústria 4.0
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Fitxes de les activitats realitzades
Cross Sectorial TIC
TECNOLOGIES MÈDIQUES
Identificació i anàlisi de reptes i necessitats
tecnològiques de l’àmbit de les tecnologies
mèdiques, amb la col•laboració del Clúster
HealthTech.
El resultat d’aquesta activitat es concretarà en
projectes col·laboratius entre empreses del
Clúster Digital i empreses del sector mèdic.

Data | 1a sessió - 8/06
Reptes detectats | 5
Assistents | 11 empreses del Clúster Digital
14 empreses del Clúster HealthTech

Cross Sectorial TIC
ENTORN INDUSTRIAL ALIMENTARI
Identificació i anàlisi de reptes i necessitats
tecnològiques de l’àmbit alimentari, amb la
col•laboració dels Clústers AINS, Innovi,
Packaging, CatLogistics i Cequip.
El resultat d’aquesta activitat es concretarà en
projectes col·laboratius entre empreses del
Clúster Digital i empreses del sector alimentari.

Data | 1a sessió - 13/12
Reptes detectats | 5
Assistents | 13 empreses del Clúster Digital
9 empreses de l’àmbit alimentari
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Cross Sectorial TIC
INDÚSTRIA DE LA MOTO
Identificació i anàlisi de reptes i necessitats
tecnològiques de l’àmbit de la Indústria de la
Moto, amb la col•laboració del ClusterMoto.

Data | 1a sessió - 13/04
2a sessió - 27/04

Reptes detectats | 4
Assistents | 5 empreses del Clúster Digital
15 empreses de la indústria de la moto

Grup de Treball
CIBERSEGURETAT
L’objectiu d’aquest grup és potenciar la
innovació de les empreses del Clúster al voltant
de la temàtica de la ciberseguretat.

Data | 1a sessió - 12/07
2a sessió - 06/10

Reptes detectats | 4
Assistents | 1a - 11 empreses del Clúster Digital
2a - 10 empreses del Clúster Digital

Grup de Treball
INDÚSTRIA 4.0
L’objectiu d’aquest grup és potenciar la
innovació de les empreses del Clúster al voltant
de la temàtica de la indústria 4.0

Data | 1a sessió - 19/07
Reptes detectats | 3
Assistents | 11 empreses del Clúster Digital
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Generació d’ Oportunitats de Finançament
Introducció
Dins de les activitats del Clúster adquireix una importància singular aquell àmbit de treball per ajudar les empreses a fer realitat projectes a
través de la recerca de fons de finançament i suport a la preparació i presentació de projectes a diferents línies de subvenció.
Concretament, es pretén donar suport tècnic i assessorament perquè els projectes que es generin en el marc del Clúster puguin obtenir
finançament extern amb càrrec a fons nacionals, comunitaris i/o d’organismes multilaterals. Així, el Clúster posa a disposició dels membres que
hagin demanat aquest suport un servei de recursos tècnics especialitzats en aquesta tasca.
Aquest any s’han realitzat jornades informatives al voltant de diversos programes d’ajuts:

Jornades Informatives
1.
2.

Finançament de Projectes d’R+D+i per a empreses TIC
Noves Oportunitats de Negoci per a empreses

Accés de programes de finançament:
1.
2.

Recolzament a Agrupacions Empresarials Innovadores - AEI 2016 (Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, MINETUR)
Reforç de la Competitivitat-IRC 2016 (ACCIÓ, Generalitat de Catalunya)

Finalment, des del Clúster s’estat col·laborant en el projecte Europeu Neptune d’ajut a la innovació en el marc del Blue Growth o economia
marítima sostenible. Veure’n l’apartat de projectes per a més informació.
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Fitxes de les activitats realitzades

Jornada Informativa
FINANÇAMENT DE PROJECTES D’R+D+I
PER A EMPRESES TIC
En col·laboració amb el centre tecnològic
Eurecat, la jornada tractà les oportunitats de
finançament que ofereix el “Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial-CDTI”, així
com el “Programa de Apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras-AEIs”, per a
empresesTIC.
En finalitzar les presentacions dels diversos
programes, hi hagué una sessió de reunions
bilaterals amb representants del CDTI per a les
empreses del Clúster Digital que així ho
haguessin sol·licitat.

Data | 11/05
Reptes sol·licituds de reunió | 4
Assistents | 12 empreses del Clúster Digital
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Jornada Informativa
NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI PER A
EMPRESES
En aquesta sessió, es presentaren el programa
+PIME i el projecte europeu NEPTUNE.
El programa +PiME, és una iniciativa d’Eurecat,
AMEC, PIMEC i AEIC -amb el suport de la
Generalitat de Catalunya- dirigit a la PIME
catalana per a ajudar-la a desenvolupar
processos d'innovació, amb aportacions de fins
a 35.000€ per projecte i empresa.
El projecte NEPTUNE fomenta el lideratge
tecnològic de les PIME en la innovació al sector
Blue Growth. Hi participa Eurecat i el Clúster
Digital hi col·labora activament.

Data | 1a sessió 27/10
Assistents | 15 empreses del Clúster Digital
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Generació Oportunitats Internacionalització
Introducció
Es tracta d'activitats dirigides a millorar el posicionament del clúster i de les seves empreses a nivell internacional a través de l'organització
d'actes propis de rellevància internacional, o a través de la participació en actes amb l'objectiu de representar les empreses del Clúster i donar a
conèixer els seus productes, així com explorar possibles projectes futurs o vies de col•laboració.
D’aquesta manera, es contribueix al posicionament a través d’una major cooperació internacional i d’intercanvi de bones pràctiques entre
clústers.
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Fitxes de les activitats realitzades
Jornada Catalonia Meets
AUVERGNE RHÔNE ALPES
Organitzada per ACCIÓ, i en el marc del
programa Catalunya Clústers, el Clúster Digital
hi va jugar un paper destacat en protagonitzar
una ponència per donar a conèixer la
metodologia Interclúster pròpia de generació de
projectes.
Addicionalment, la trobada va consistir en els
següents apartats:
1. Reunió de treball amb clúster francesos per a
compartir experiències i bones pràctiques en
l’àmbit del finançament de Clústers.
2. Reunions bilaterals amb clústers de les
regions franceses Auvergne Rhône Alpes

Data | 17/10
Assistents | 17 Clústers de franceses
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Missió Inversa
CLÚSTER ESLOVÈNIA
Organitzada per ACCIÓ, i en el marc del
programa Catalunya Clústers, va consistir en la
visita de Clústers i autoritats Eslovens amb
l’objectiu de conèixer les bones pràctiques dels
clústers catalans.
El Clúster Digital va realitzar una presentació
per explicar al plenari de clústers eslovens les
seves línees i objectius estratègics així com el
seu posicionament en l’ecosistema TIC català.
Igualment, va participar en reunions bilaterals
amb alguns d’aquests clústers.

Data | 23-24/05
Assistents | 6 Clústers eslovens
Reunions bilaterals




ICT Technology Network Institute
(Tecnologies Digitals)
Energy Efficiency Cluster (Eficiència
energètica)
Tooling Cluster (Sector maquinària
industrial)
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Posicionament i visibilitat
Introducció
El Clúster Digital pot facilitar que les empreses membre puguin estar presents en certes jornades o bé representar el conjunt del Clúster TIC en
determinats entorn per posicionar la marca Clúster Digital i els seus agents membres. D’aquesta manera es potencia el posicionament i es
contribueix a esdevenir referència en el sector TIC.
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Fitxes de les activitats realitzades
Reunió amb el Secretari de
Telecomunicacions, Ciberseguretat
i Societat Digital
La Junta del Clúster va reunir-se amb Secretari
de Telecomunicacions. Ciberseguretat i Societat
Digital, Sr. Jordi Puigneró, per a bescanviar
opinions sobre la situació del TIC a Catalunya i
presentar l’associació com a referent del sector.

Data | 06/07

IX Trobada Interclúster
INDÚSTRIA 4.0
El president del Clúster, Sr. Xavier Monzó, va
participar com a ponent en aquesta jornada
organitzada per ACCIÓ, tot presentant davant
més de 120 assistents l’estratègia del Clúster
Digital pel que fa a l’impuls de la Indústria 4.0.
L’acte va comptar amb la presència de la
Directora General d’Indústria, Sra. Núria Betriu,
del Dr. Christian Ketels i de representant de
bona part dels Clústers catalans.

Data | 16/09

Jornada Hàbitat 4.0
SMART PRODUCTS I INTERNET DE LES
COSES (IOT) EN L’HÀBITAT
Organitzat pel Clúster Cenfim, d’innovació en
hàbitat, el Clúster Digital, de la mà del Clúster
Mànager, va participar com a ponent davant més
de 50 empreses del sector de l’hàbitat a Catalunya
per a presentar la visió del Clúster Digital al
voltant de la incorporació d’aquest sector a la
indústria 4.0.

Data | 06/09
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Projectes
Introducció
El Clúster Digital participa a diversos projectes, bé de forma directe, bé com a agregador i/o accelerador en termes de recerca de finançament
en diversos programes d’innovació i de recolzament a la competitivitat.
En l’àmbit europeu, està col·laborant de forma activa en el projecte Neptune -innovació en l’economia del Blue Growth-, en el marc del Programa
de Finançament europeu Horizon 2020 -Línia Innosup-, adreçat a petites i mitjanes empreses i emprenadors i en col3laboració amb 14 clústers
europeus.
En el marc del programa Horizon 2020 -Línia Innosup-, el Clúster Digital ha col·laborat en l’elaboració d’altres propostes de projectes amb
clústers d’àmbit europeu: Smartsports i Digimed.
Anàlogament, dins de la Línia FP7 -Framework Programm 7- ha col·laborat en el programa Be Wiser, (Building Enterprises - Wireless and
Internet Security in European Regions), el qual ha estat actiu fins al mes de juny.
En l’àmbit espanyol, i dins del programa de recolzament a Agrupacions Empresarials Innovadores per a la millora de la competitivitat de les
petites i mitjanes empreses -AEI 2016-, el Clúster Digital ha contribuït a aixecar un total de 7 iniciatives.
Finalment, en el marc dels ajuts a iniciatives de Reforç de la Competitivitat -IRC 2016, s’han aixecat un total de 3 iniciatives.
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Línia Innosup (Horizon 2020)

Neptune Blue Growth Accelerator
Amb un pressupost de més de 3M€, constitueix
una oportunitat única per a finançar projectes
innovadors i demostradors a gran escala.
Petites i mitjanes empreses i emprenedors
disposen de l' oportunitat d'obtenir suport
financer directe a través de cupons de fins a
€60.000 i accés a un ampli ventall de serveis de
'coaching' i 'mentoring' en els següents àmbits:







Gestió de l'aigua en entorns rurals
Gestió de l'aigua en entorns urbans
Logística portuària
Transport marítim i fluvial
Medi ambient
Energia marina/hídrica renovable

De la mà d’Eurecat, partner de Neptune, el
Clúster Digital gestiona la operativa i gestió
diària del projecte en el seu àmbit d’influència
(petites i mitjanes empreses de l’àmbit TIC
català).

Clústers implicats | 15
Estat
El projecte resta obert fins a finals de l’any 2018.

Digimed
DIGITALIZATION MEETS ADVANCED HMI
FOR ENHANCED MEDICAL DEVICES
L’objectiu del projecte és la millora de
dispositius HMI (Human Machine Interface) a
través de la cross fertilització amb les
tecnologies digitals.

Clústers implicats | 7
Estat
El projecte passa a la 2a fase però no rep
finalment la subvenció.
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Smart Sports
INNOVATION FOR ENHANCED SPORTS
PERFORMANCE
L’objectiu del projecte és la L’objectiu del
projecte és la incorporació de les tecnologies
digitals en la cadena de valor dels productes i
serveis relacionats amb el món de l’esport.

Clústers implicats | 6
Estat
El projecte no passa a la 2a fase.
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Línia FP7 (Horizon 2020)
Be Wiser
BUILDING ENTERPRISES – WIRELESS AND
INTERNET SECURITY IN EUROPEAN
REGIONS
El focus tecnològic és en la seguretat en l’accés
wireless a internet. Des d’un punt de vista de
procés, com utilitzar de forma més eficient
clústers Triple Hèlix en processos d’innovació
regional.
El Clúster hi ha participat de la mà d’Eurecat.

Clústers implicats | 12
Estat
El projecte restà obert fins a finals de l’any 2018.

AEIs

School Energy
Plataforma de tècniques de gamificació
aplicades al món educatiu per a l’estímul de
l’estalvi energètic.

Clúster sol·licitant | CEEC

Manure
Plataforma tecnològica en l’àmbit
ramaderia i fertilitzants orgànics.

de

la

Clúster sol·licitant | FEMAC

Identificació de Projectes per a
l’impuls de la Indústria 4.0 en el
sector de l’aigua
Interclúster per a la identificació i generació de
projectes en l’àmbit de la innovació del sector de
la gestió hídrica.

Clúster sol·licitant | CWP
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Identificació de Projectes per a
l’impuls de la Indústria 4.0 en el
sector dels béns d’equip
Interclúster per a la identificació i generació de
projectes en l’àmbit de la innovació del sector
dels béns d’equip.

Clúster sol·licitant | Clúster Digital
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Marketplace de Habilitadores Ind.
4.0
Estudi de la oferta de les empreses TIC des del
punt de vista de la Indústria 4.0.

Clúster sol·licitant | Clúster Digital

Suport en la dinamització i
distribució de cupons-Neptune
Suport en la dinamització i distribució de cupons
del projecte Neptune.

Clúster sol·licitant | Clúster Digital

Fid_Retail
Plataforma de fidelització de clients retail .

Clúster sol·licitant | Clúster Digital
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Línia IRC
Identificació i Acceleració de
Projectes de transició a la Indústria
4.0 en el agroalimentari català
Identificació i generació de projectes en l’àmbit
de la innovació del sector agroalimentari a
través de la interacció amb els agents de la
cadena de valor.

Clúster sol·licitant | Clúster Digital

Cooperació interclúster Clúster
Digital i Catalan Water
Partnership: indústria 4.0 aplicat al
sector de l’aigua
Interclúster per a la identificació i generació de
projectes en l’àmbit de la innovació del sector de
la gestió hídrica.

Clúster sol·licitant | CWP

Dinamització de Nous Projectes
Interclúster sobre Ciberseguretat
Interclúster per a la identificació i generació de
projectes en l’àmbit de la ciberseguretat del
sector de les tecnologies mèdiques.

Clúster sol·licitant | HealthTech
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Comunicació
Introducció
El Clúster Digital fa ús de diverses eines per a la disseminació de la seva actualitat entre els seus associats així com en àmbits externs:
1.
2.
3.

Web
Butlletí
Xarxes socials: Twitter i Linkedin

30

Web
El web del Clúster Digital és l’espai de referència. Al llarg d’aquest exercici s’hi han publicat entrevistes de nous membres -2-, així com aspectes
d’actualitat com ara notícies o convocatòries lligades a l’evolució del projecte Neptune -Convocatòria d’Experts i Convocatòria per a SMEs-:

PROJECTE NEPTUNE.
CONVOCATÒRIA PER A
LLISTA D’EXPERTS.

ESPAI D’ENTREVISTES A
EMPRESES MEMBRE.

Butlletí
El butlletí és la newsletter del Clúster. Té una periodicitat mensual i inclou apartats amb notícies destacades, informació sobre esdeveniments
passats i futurs, així com informació sobre eines de finançament per a empreses:
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Xarxes socials
El Clúster fa ús de diverses xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats, concretament, del Twitter i de Linkedin.

Twitter
Tweets | 1.673 (a 27 de gener)
Seguidors | 1.067 (a 27 de gener)
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Linkedin
Publicacions | 27 (a 27 de gener)
Seguidors | 40 (a 27 de gener)
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4 | ANNEX I – QUADRE D’INDICADORS

TAULA D'INDICADORS

INDICADORS 2016 - Resultats Obtinguts
Quantificació resultats

ACORDS I COL·LABORACIONS

Nº de convenis signats

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Nº d'Activitats

GENERACIÓ D'OPORTUNITATS DE NEGOCI

POSICIONAMENT I VISIBILITAT

Nº Participants Externs (empreses)

58

Nº d'Activitats

COMUNICACIÓ

61

Nº Participants Externs (empreses)

32

Nº de Reptes Detectats

14

Nº d'Activitats

Nº d'Activitats

5
2
27
2

Nº de Clústers participants

23

Nº de Reunions bilaterals

6

Nº d'Activitats

3
170

Nº Projectes Europeus

2

Nº Propostes

2

Nº Propostes AEI

7

Nº Propostes IRC

3

Butlletins interns

10

Nº Followers Linkedin
Nº Followers Twitter
Nº Visites a Web

35

6

Nº Participants Cluster (empreses)

nº Participants Externs (empreses)
PROJECTES

3
36

Nº Participants Cluster (empreses)
GENERACIÓ D'OPORTUNITATS
D'INTERNACIONALITZACIÓ

3

Nº Participants Cluster (empreses)

Nº de Projectes Identificats
GENERACIÓ D'OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT

Nº

40
1067
669

5 | ANNEX II – RESULTATS DE L’ENQUESTA
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PERCEPCIÓ GENERAL
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ACTIVITATS

38
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COMUNICACIÓ
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www.barcelonactiva.cat

www.abertistelecom.com

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016

Barcelona Activa, integrada en la gerencia de
Empleo, Empresa y Turismo, es la organización
responsable de impulsar el desarrollo económico
de la ciudad, diseñando y ejecutando políticas de
empleo para toda la ciudadanía, y favoreciendo el
desarrollo de una economía diversificada y de
proximidad.
A través de Tradia y Retevisión, Abertis
Telecom:Cuenta con la primera red de
emplazamientos para la difusión y distribución de
señales de radio y TV. Ofrece los servicios
audiovisuales más avanzados en difusión analógica
y digital de televisión y radio.
La agencia ACC1Ó responde a una clara voluntad de
mejorar la prestación de servicios y el soporte
estratégico a la empresa catalana, fomentando la
innovación y la internacionalización, entre otros.

www.accio.gencat.cat
Las actividades del Grup AIA se centran en la
generación de productos y soluciones informáticas
para ofrecer mejoras innovadoras y de alto valor
añadido a problemas complejos de los clientes y del
mercado basándose en la aplicación real de
metodologías de Inteligencia Artificial.
www.accio.gencat.cat
AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A., es
una multinacional española ubicada en Barcelona.
Está especializada en el desarrollo de soluciones
integrales para sistemas de información y apoyo a
la decisión en la empresa.
www.ais-int.com/

http://www.ametic.es

www.costaisa.com

www.costaisa.com

AMETIC quiere promover el desarrollo del sector
de la Electrónica, las Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones, especialmente con la
generación de valor añadido y de actividad
industrial o de servicios. Además, AETIC quiere
potenciar el desarrollo de la Sociedad de la
Información en España y apoyar la oferta
empresarial en las áreas que representa.
Costaisa es una compañía especializada en salud
que desde hace más de 45 años ofrece servicios de
consultoría y soluciones en estrategias de negocio,
tecnologías de la información y de la comunicación,
desarrollo de aplicaciones y externalización de
servicios.
Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) es un
centro tecnológico que ofrece al tejido empresarial
servicios de I+D aplicado, servicios tecnológicos,
consultoría tecnológica, formación de alta
especialización, desarrollo de productos y servicios
innovadores y promoción y difusión de la
innovación tecnológica.
La Cámara ofrece una amplia gama de servicios
relacionados con distintos ámbitos del mundo
empresarial, y los pone a disposición de las
empresas para responder a sus necesidades y
dotarlas de un mayor grado de competitividad.
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www.costaisa.com

www.capside.com

www.claranet.es

www.claranet.es

Empresa de ingeniería de sistemas especializada en
consultoría tecnológica y servicios profesionales.
Amplia experiencia en el diseño, despliegue y
operación de plataformas de alojamiento para
aplicaciones complejas y sistemas de misión crítica.
Claranet es un proveedor independiente de
servicios gestionados con experiencia en la
implantación de servicios IT en las areas de hosting,
redes y aplicaciones. Con presencia en 6 paises y
una facturación anual de más de 85M€, 11 oficinas,
16 Data Centers y una red gestionada de fibra
óptica de más de 10.000 km.
Expertos en consultoría TIC, diseño y programación
web, WebAPP’s, realidad aumentada y smart
marketing desde 1998 en Barcelona. Ofrece hosting
privado para páginas web, diseño responsive a
medida o en Wordpress, posicionamiento web en
Google SEO/SEM, mantenimiento de webs y
estrategias de marketing móvil desde Barcelona.

www.ctecno.net

Asociación independiente y sin ánimo de lucro, que
quiere ser un referente de opinión, relación y
participación en el ámbito tecnológico, y trabajar
para impulsar iniciativas y políticas en el ámbito
tecnológico que permitan a Cataluña posicionarse
con ventaja.

www.davinci-ti.es

Consultora tecnológica especializada en la gestión
de la información corporativa, gestión y protección
de la información de las organizaciones. Acompaña
a las organizaciones en la gestión inteligente y
segura de la información de sus plataformas
digitales.

www.fhios.es

Fhios suma 20 años de experiéncia trabajando en
proyectos de referencia en el mundo digital. El
personal de FHIOS está formado por diferentes
perfiles de profesionales: especialistas de
márketing online, comercio electrónico, tecnología,
outsourcing, servicios gestionados, estrategia IT.

La facultad de informática de la UPC proporciona
enseñanza superior de ingeniería informática a sus
alumnos, apoyando las clases con la posibilidad de
prácticas en empresas del sector.
www.fib.upc.es
La Direcció General de Telecomunicacions i Societat
de la Informació (DGTSI) tiene como misión
atender a los retos y a la problemática del sector de
las telecomunicaciones y de la sociedad del
conocimiento.
www.sac.gencat.cat
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GTD ofrece un amplio abanico de servicios
orientados a las tecnologías de la información.
Estos servicios corresponden a actividades de
realización de proyectos llaves en mano y de
prestación de servicios externos de operaciones y
mantenimiento para nuestros clientes. Además,
realizan tareas de consultoría técnica, prestación de
servicios de ingeniería de sistemas, realización de
estudios de viabilidad y anteproyectos.
www.gtd.es

www.hp.es

Los tres grupos empresariales de HP lideran la
industria en tres áreas tecnológicas principales: *
Grupo de sistemas personales: PC para empresas y
de uso doméstico, dispositivos informáticos
portátiles y estaciones de trabajo * Grupo de
tratamiento de imágenes e impresión: impresión
comercial , LaserJet y de inyección de tinta,
consumibles, entretenimiento y fotografía digital *
Grupo de soluciones tecnológicas: productos para
empresas incluidos servidores y dispositivos de
almacenamiento, EDS, servicios gestionados y
software
IBM, empresa global, provee todo tipo de servicios
IT, así como consultoría de negocio y venta de
productos para empresa y licencias de software.

www.ibm.com/es/

www.grupoica.com

www.iecisa.com

www.iiia.csic.es

Soluciones TI: Pasando por el desarrollo, el diseño y
la integración.
•
Redes y Comunicaciones: Somos
integradores de sistemas con un alto
conocimiento del mercado, con gran
capacidad técnica.
•
Seguridad TIC: Garantizando la
protección que necesita en su negocio.
•
Consultoría: Realizando estudios de sus
necesidades, análisis de la evolución y
propuestas de mejora.
Informática El Corte Inglés Informática El Corte
Inglés está especializada en la integración de
soluciones y servicios, en la consultoría tecnológica
adaptada al negocio y en la transformación digital.
Por su experiencia y conocimiento del
mercado,aporta a las organizaciones públicas y
privadas, las herramientas necesarias para
adaptarse a los nuevos modelos de negocio y para
abordar los grandes retos de modernización y
transformación a los que se enfrenta.
El Instituto de Investigación en Inteligencia
Artificial (IIIA) es un centro dedicado a la
investigación en Inteligencia Artificial (IA)
perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Los temas de
investigación son: Sistemas de Aprendizaje, Agentes
Inteligentes, Razonamiento Lógico y Búsqueda,
Mercados Electrónicos, Robots Autónomos, Música
con IA.
ITechGrup ofrece servicios de diseño e
implantación de soluciones de gestión de
identidades, control de accesos, soluciones basadas
en software libre, Linux, ERP, CRM, clustering,
datacenters, entre otros.
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www.itechgrup.com

www.microsoft.com

www.gpa.aero

www.serhs.com

www.nexica.com

www.nexusgeographics.com

Microsoft es una empresa global que proporciona
productos y aplicaciones para empresas, así como
gestión de servidores y consultoría de proyectos.

Empresa de consultoría aeroportuaria y
márqueting para compañías aereas, aeropuertos e
instituciones.

Grup SERHS toma actuación en seis áreas de
negocio: distribución y logística (productos
perecederos y no perecederos); turismo y viajes,
hoteles, gestión y producción alimentaria;
proyectos y equipamientos, servicios y nuevas
tecnologías.
Nexica es una empresa experta en Gestión de
Sistemas Tecnológicos, desarrollando soluciones
flexibles, con solvencia tecnológica y con visión de
negocio con el objetivo de aumentar la eficiencia y
la productividad de sus clientes. Lleva más de 13
años implementando proyectos en el campo de las
nuevas tecnologías para la mejora de las
comunicaciones, la conectividad y la presencia en
Internet de sus clientes y dispone del Centro de
Datos más moderno de Europa con la
infraestructura necesaria para alojar servidores en
alta disponibilidad.

Nexus Geographics fue fundada en 1997.
Actualmente está compuesta por un equipo de 40
especialistas geógrafos, cartógrafos e ingenieros
informáticos altamente cualificados, que dedican su
actividad profesional a innovar en el uso práctico
de la información geográfica y a facilitar su
adaptación por parte de nuestros clientes para
incrementar su eficacia.

e-Commerce Outsourcing
www.theetailers.com

www.oracle.com

Oracle es una empresa estadounidense de software
corporativo. La empresa desarrolla, fabrica,
comercializa, distribuye y suministra software de
base de datos y middleware, así como software de
aplicaciones.
Analista TIC independiente. Ofrece asesoramiento a
directivos con influencia o responsabilidad en las
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www.penteo.com

www.portel.es

decisiones TIC-Negociocompartiendo conocimiento
y facilitándoles hacer networking. Y para
proveedores TI, Penteo aporta información del
mercado sobre tendencias y posicionamientos, y
proporciona apoyo experto con el que maximizar el
éxito en sus estrategias.

Desarrollo y despliegue de las TIC dentro del sector
marítimo- portuario. Sus soluciones se basan en
plataforma para proveer e-Services, Productos de
desarrollo propio y Servicios Profesionales
(consultores, ingenieros, analistas, programadores)

Especialistas en estrategia y tecnología para
empresas.
www.quantion.es

www.quimera.link

www.seys.es

www.tecnocom.es

www.telefonica.es

www.learnova.com

QUIMERA es una solución propia de CRM social que
permite a las marcas obtener información
qualificada de sus comunidades en redes sociales,
analizar y estructurar esta información de acuerdo
a sus modelos de negocio, y generar
comunicaciones personalitzadas vía sus mismas
redes sociales. Con el objetivo de conocer,
segmentar y fidelizar vía contenidos
personalitzados sus targets de clientes.
Empresa del sector TIC especializada en
Informática Gráfica, con dos líneas de negocio. A)
Integradores de soluciones Cad, Cam, Gis,
ofreciendo los servicios de formación, consultoría,
implantación, soporte, mantenimiento y
outsourcing. B) Desarrolladores de soluciones y
proyectos en los campos de la Gestión de Territorio
y de la Industria.
Tecnocom es una empresa de consultoría
tecnológica con una amplia oferta tecnológica y de
soluciones de negocio (AMS, IMS, Consultoría de
Negocio, BPO, Outsourcing, Servicios gestionados,
Redes y la Integración de Sistemas) que cubre todos
los sectores de ámbito público y privado (Banca,
Seguros, Industria, Telecomunicaciones, Medios de
comunicación y la Administración Pública).

Empresa global que ofrece servicios de
telecomunicaciones, así como productos
tecnológicos para empresa y particulares.

Learnova crea contenidos educativos digitales
exclusivamente a medida, dirigidos a alumnos de
todas las franjas de edad y que tienen como
finalidad, además de formar a las personas,
emocionarlas para que vivan una experiencia capaz
de perdurar en el tiempo.
Empresa global que ofrece servicios de
telecomunicaciones, así como productos
tecnológicos para empresas y particulares.
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www.t-systems.es

www.upf.edu

http://www.ackcent.com/

http://doxais.com

La UPF es una universidad pública, internacional e
intensiva en investigación que, en tan sólo
veinticinco años, se ha situado al nivel de las
mejores universidades europeas. Distinguida por el
Ministerio de Educación como Campus de
Excelencia Internacional (CEI), la Universidad
también destaca en distintos rankings de prestigio
internacional.

Ackcent és una empresa que desenvolupa la seva
activitat en l’àmbit de la ciberseguretat. Presència
internacional i dècades d’experiència.

Amb una experiència acumulada de més de 25 anys
en l’àmbit de la consultoria i serveis TIC, està
orientada a la innovació i la transformació digital
participant en el desenvolupament de negoci i
evolució de l’oferta de companyies del sector TIC
tant a escala nacional com internacional.

Empresa experta en entorns digitals, oferint serveis
en àmbits web, mobile, seo&wpo, start-ups,
sistemes i consultoria.
https://www.omitsis.com/

www.beabloo.com

https://eol.cat

http://www.e-wis.es/

https://www.fortinet.com/
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Beabloo és una empresa pionera en el
desenvolupament de tecnologies online-to-offline.
Amb seu central a Barcelona, oficines a la Xina i
presència a més de 20 països, és líder en solucions
de màrketing digital omnicanal i d’analítica de Big
Data per al món online i offline.

Empresa especialitzada en el desenvolupament de
solucions per a la captura i explotació de dades de
control de producció i gestió de la qualitat.

Empresa dedicada a la destrucció ecològica i 100%
segura de suports digitals d’emmagatzematge de
dades sensibles i privades.

Fortinet entrega solucions de seguretat a tota la
infraestructura IT dels seus clients, a través de
productes d’alta qualitat, tot proveïnt un
excepcional comportament i millor visibilitat i
control.

