
 

 

 

 

 

Orange s’incorpora al Clúster Digital  

 L’operadora de telecomunicacions, amb més de 260 milions de 

clients arreu del món, té la voluntat de sumar sinèrgies per al 

desenvolupament del sector tecnològic i impulsar la col·laboració  

 

 Amb la incorporació d’Orange, el Clúster Digital supera la 

cinquantena d’associats i es dota de valor afegit en el sector de les 

telecomunicacions del país   

 

Barcelona, 5 de març de 2019.- Orange, la segona operadora de telecomunicacions 

amb major pes a l’Estat espanyol ha formalitzat la seva adhesió al Clúster Digital de 

Catalunya, amb la voluntat de sumar sinèrgies que permetin el desenvolupament del 

sector tecnològic del país i impulsar la col·laboració i cooperació entre companyies i 

entitats del sector.   

Amb la incorporació d’Orange, que compta amb més de 260 milions de clients arreu 

del món i més de 20 milions a l’Estat espanyol, el Clúster Digital supera la cinquantena 

d’associats i dona un pas cap endavant en la seva incidència en el sector de les 

telecomunicacions del país, dotant-se de major valor afegit i consolidant el seu 

projecte de generar sinèrgies i noves oportunitats i projectes en el sector TIC de 

Catalunya.  

Com a operadore expert en serveis de comunicacions corporatives, Orange ofereix 

solucions adaptades a les necessitats dels seus clients i és soci tecnològic de referència 

per a Empreses i Administracions Públiques en el disseny i adopció de processos i 

estratègies de digitalització amb l’objectiu de competir de manera eficient en el 

mercat global.  

Clúster Digital de Catalunya és un agrupació que treballa per fomentar l’estímul a la 

innovació tecnològica i que té com a objectiu generar oportunitats de negoci en 

l’àmbit tic als seus associats. El Clúster Digital de Catalunya pretén potenciar la cadena 

de Valor TIC de Catalunya, fomenta la recerca i el desenvolupament i aglutinar tota la 

cadena de valor digital catalana, des de start ups fins a grans empreses i institucions.   

 

  Comunicat de premsa 

Per a més informació:  

Gabinet de premsa del Clúster Digital de Catalunya 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.es / 600 408 295  
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