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www.accio.gencat.cat/clusters
Anna Monjo +34 93 484 96 77
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@TurismeTic

Segueix-nos a les xarxes 
socials!

Seu d’ACCIÓ a Barcelona

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. 934 767 206
info.accio@gencat.cat

Oficines d’ACCIÓ al món

Accra / Amsterdam / Berlín / Bogotà / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca 
/ Copenhagen / Dubai / Hong Kong / Istanbul /Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / 
Miami / Milà / Montreal / Moscou / Nairobi / Nova Delhi / Nova York / Panamà / París / Pequín / 
Santiago de Xile /São Paulo / Seül / Silicon Valley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Tel Aviv / 
Tòquio / Varsòvia / Washington DC / Xangai / Zagreb

Delegacions d’ACCIÓ a Catalunya

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat

www.linkedin.com/company/acciocat



 
  
 

Estats Units (23,8%).

Japó (14,3%).

Regne Unit (11,9%).

Noves inversions (39,3%).

Green�eld (36,9%).

25% de les inversions són industrials.

TIC i transformació digital (27,4%).

Automoció i moto (14,3%).

O�cines Exteriors (23,8%) principal 
via d’entrada de proejctes.

172 llocs de treball creats 
o mantinguts per cada 
recurs humà equivalent a 
jornada completa de 
Catalonia Trade & Investment  
(vs. 110 llocs l’any 2017). 

Actualment la Generalitat treballa 
amb una cartera de 400 projectes
d’inversió.  
 

 
  
 

El clúster TIC turisme, impulsat per 
ACCIÓ i per la Direcció General de 
Turisme, sorgeix amb l'objectiu 
d'agrupar empreses amb models de 
negoci híbrids entre tecnologia i 
turisme, dirigides a altres empreses o 
al consumidor �nal, juntament amb 
agents de l'ecosistema tecnològic i de 
coneixement, com universitats i 
centres tecnològics.

Per què formar part del Clúster TIC 
Turisme?

Trobaràs un espai de debat i reflexió entre 
empreses de la cadena de valor del sector TIC 
Turisme on coneixeràs els reptes estratègics i 
les tendències per identi�car objectius 
comuns. Alhora serà un punt de trobada 
entre la indústria i les startups del sector.

La clau dels clústers a Catalunya no és repre-
sentar, facilitar o aglutinar sinó transformar.

Vols millorar la teva estratègia a través del 
treball en equip? Vols conèixer les estratè-
gies guanyadores del teu negoci? Vols 
aprendre d’altres experiències? Vols tenir un 
ampli coneixement del teu ecosistema 
empresarial? Tot això t’ho ofereix el clúster 
TIC Turisme.

Per què un Clúster TIC 
Turisme?

Calendari d’actuacions

17 de setembre del 2019
Who is Who clúster TIC Turisme
Sessió amb l’objectiu de donar-se a conèixer 
i establir un primer contacte amb la resta 
d'integrants del futur clúster per començar a 
treballar plegats.

12 de desembre del 2019
Jornada anual de canvi estratègic en clústers 
a IESE
Elaboració i difusió de tres casos empresarials 
de canvi estratègic d’empreses clúster 
realitzats amb l’IESE Business School.
En aquesta edició es presentaran els casos 
de Promsa, Costa Brava i Guilera.

16 d’abril del 2020
Projectes Europeus aplicables a TIC Turisme
Sessió per conèixer les línies de �nançament i 
subvenció aplicables a les empreses del sector  
de què disposa la Unió Europea.

19 de juny del 2020
Fòrum Inversió TIC Turisme
Lloc de trobada entre inversors, grans 
empreses i les startups del sector TIC 
Turisme amb més projecció.

8 de novembre del 2019
Tendències en el sector TIC Turisme
L'expert en internet, i fundador i president 
de RocaSalvatella, Genís Roca, explicarà 
com la transformació digital i les TIC 
incideixen en l'àmbit del turisme.

31 de gener del 2020
IA i 5G aplicades a Turisme
Sessió per conèixer les tecnologies i casos 
d’èxit d’aplicació. Comptarem amb experts 
de l’IIIA-CSIC i de 5G Barcelona, així com les 
empreses Orange, SIRT, Mabrian i Populetic 
que explicaran els seus casos d’èxit.

4, 5 i 6 de maig del 2020
Viatge de Benchmarking a Israel
Viatge per conèixer l’ecosistema techtravel a 
Israel amb l’objectiu de compartir experièn-
cies, conèixer els actors claus, connectar 
amb les empreses del sector i aprendre les 
millors pràctiques aplicades al TIC Turisme. 

22 i 23 d’octubre del 2020
I Immersió Estratègica Clúster TIC Turisme
Exercici per treballar els reptes estratègics, 
compartir experiències, codissenyar actua-
cions i cohesionar l’equip.

Durant tot l’any: sessions de presentació del Clúster TIC 
Turisme a territori.

El sector TIC turisme està format per 371 empre-
ses a Catalunya, la majoria de les quals són pimes 
(76%), que ocupen 9.100 treballadors i facturen 
més 1.000 milions d'euros. 

Aquestes empreses es dediquen a la tecnologia de 
viatges, la consultoria, la gestió de reserves i 
connectivitat o el software de gestió d’establiments, 
entre d’altres.

 

10 de juliol del 2020
Gestió de Talent en TIC Turisme
Jornada destinada a posar en comú l’oferta 
formativa de Catalunya en l’àmbit del TIC 
Turisme i la demanda per part del sector 
amb l’objectiu de mostrar la necessitat de 
talent per part de les empreses del clúster.

*Nota: versió febrer 2020. 
Totes les dates són susceptibles de variar lleugerament.

24 de març del 2020
Valor compartit en TIC Turisme
Sessió amb l’objectiu de donar a conèixer les 
estratègies de valor compartit i la iniciativa B 
Corp que certi�ca aquelles empreses que 
equilibren propòsit i bene�ci, de la mà de la 
consultora Roots for Sustainability. 

23 de juliol del 2020
Afterwork TIC Turisme
Networking informal per donar la benvingu-
da a l’estiu. 

Què és un clúster?
Un clúster és una concen-
tració d'empreses intercon-
nectades i agents relacionats 
que comparteixen un mateix 
segment econòmic. 

Els principals protagonistes 
dels clústers són els/les 
empresaris/ries, ja que en 
formen la base i en parlen 
en clau d'estratègia compe-
titiva.

Els clústers impulsen actuacions 
alineades amb els desa�aments 
estratègics amb l’objectiu de 
millorar la competitivitat de les 
empreses: innovació en els seus 
models de negoci; internacionalit-
zació de mercats; formació directiva; 
detecció i implementació de les 
estratègies d'èxit del negoci... 

No hi ha sectors d'èxit, ni sectors en 
crisi, sinó estratègies guanyadores, i 
estratègies obsoletes en tots els 
sectors. 


