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10 anys mirant 
al futur

Com ens agrada bufar espelmes! És un símbol de creixement 
en tots els sentits. Perquè cada any som més organitzacions 
implicades, aglutinem més coneixement i sumem més 
il·lusió per impulsar projectes encara més transformadors.

Fa 10 anys KID’S CLUSTER era una aposta fruit de la 
cooperació entre el sector públic i privat, un projecte 
innovador per repensar el concepte de clúster i crear 
quelcom inexistent fins aquell moment: un clúster 
transversal, orientat a l’usuari final. Avui som un ecosistema 
obert al món que manté la seva essència i que té en el seu 
ADN impulsar el creixement del sector. 

El camí fet durant aquests anys ha estat possible gràcies a la 
implicació i generositat dels associats i també a la capacitat 
de les diferents juntes i equip d’aventurar-se a mirar al futur 
sumant  i incorporant a tots els membres. Els anys ens han 
confirmat que la única manera d’afrontar els reptes globals, 
que cada cop son més incerts i més immediats, és a través 
de la col·laboració. Però col·laborar no només ens ha ajudat 
a sortejar els desafiaments, també ens ha permès obrir-nos 
a noves oportunitats, connectar amb els nostres usuaris i 
enfortir la competitivitat del sector, oferint productes i 
serveis innovadors i de qualitat que afavoreixen l’educació 
integral dels infants, els líders del futur. 

Els hàbits i les necessitats dels nens i nenes i de les 
famílies estan canviant a una velocitat extraordinària. 
El llenguatge i els canals, la manera com les marques 
hem de formular els missatges per connectar amb el 
nostre públic, tenen poc a veure amb com ho fèiem ara 
fa 10 anys. Els nostres usuaris també ens fan pensar en 
solucions i nous models de negoci: si hi ha alguna cosa 
que uneix a millennials, centennials i alpha és la seva 
visió transformadora del món i el seu reclam d’empreses 
i organitzacions amb propòsit i amb vocació de canviar 
les regles del joc. El infants i les famílies, doncs, ja no 
son només els nostres usuaris: son els nostres partners a 
l’hora de co-crear els productes i serveis del futur.

Per seguir sempre connectats amb la realitat sense deixar 
de somiar, per conèixer noves tendències, per impulsar 
projectes col·laboratius, per afrontar els reptes de futur i 
per aventurar nous contextos, us animo a treballar junts per 
seguir fent créixer KID’S CLUSTER. Us convido a explorar 
les següents pàgines, on hi trobareu alguns projectes, 
activitats i serveis que expliquen la nostra trajectòria i, 
també, el nostre full de ruta per emprendre una nova 
dècada creixent junts.

   Imma Marín
preSidenta



qui Som

KID’S CLUSTER és un ecosistema de 
80 empreses i entitats orientades al 
sector infantil i familiar que ofereix un 
espai comú on col·laborar per reforçar 
la posició competitiva dels seus 
associats a través de la innovació i la 
intel·ligència col·lectiva.  

La nostra missió és generar noves 
oportunitats per desenvolupar 
productes i serveis que satisfacin les 
necessitats reals dels infants i el seu 
entorn, i fomentant la seva educació 
integral.

Sumem col·laboració per 
multiplicar competitivitat. 

Start-ups

PIMES

Grans empreses i 
multinacionals
Centres tecnològics

Universitats i centres de 
recerca

Entitats, associacions   
i cooperatives

Administracions públiques

certificacions:
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a qui ens
adreceM?

Els nostres Valors:
  COMPROMÍS
  COL·LABORACIÓ
 INNOVACIÓ
  TRANSPARÈNCIA



el Target

Al nostre país hi ha 1,2 milions de menors de 
15 anys que viuen amb les seves famílies. 
Aquest és el nostre mercat a Catalunya.*

*IDESCAT 2020

És un mercat que es renova permanentment, 
generant noves necessitats i oportunitats 

per les empreses que s’hi adrecen.

Sabies que?

1 de cada 5 empreses que s’adreça al mercat 
infantil i familiar ja forma part 

de KID’S CLUSTER
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el Sector
406

empreses
15.755 

professionals
3,5 milions d’€ 

facturació agregada

47%
25%

24%
4%

Lleure i 

entreteniment
Serveis i productesbàsics

Educació i 

aprenentatge
Consultoria
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el Repte

El nou escenari ha provocat que el 70% de les 
empreses del sector estiguin estudiant canvis 
en els seus models de negoci.

La innovació, al digitalització, el coneixement 
de mercat i la formació són les prioritats en la 
nova estratègia.

Les entitats associades a KID’S CLUSTER 
donen més importància a la col·laboració que 
la resta.

*Dades extretes de l’Estudi sobre l’impacte de la COVID 
en el sector infantil i familiar realitzat per KID’S CLUSTER a 
més de 170 empreses el juny de 2020 
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Networking estratègic amb 
tota la cadena de valor
Participa en un ecosistema de més 
de 80 empreses interconnectat 
a nivell global

Baròmetre de la 
comunicació digital
Realització d’un estudi obert a 
les organitzacions associades 
per saber com el sector prepara 
la seva estratègia digital

KID’S CHALLENGE
Transformació dels teus reptes 
en projectes viables buscant 
els partners més adequats i el 
finançament necessari

KID’S TODAY
Newsletter mensual exclusiu per a 
associats amb informació estratègica i 
actualitzada del sector #kids

Internacionalització
Coneixement de mercats 
estratègics, benchmark 
internacional i possibilitat 
de participar a les principals 
fires a nivell mundial

KID’S LIVING LAB
Impuls de projectes de co-
creació amb usuari final 
i agents d’entorn amb 
metodologies d’innovació 
oberta

Coneixement del mercat i de 
l’usuari final

  Accés a estudis etnogràfics amb infants i famílies  
  per conèixer les seves necessitats i preferències 
  relatius a temes d’interès pel sector

Activitats, formació 
i grups de treball

Organització de més de 35 
activitats i formacions anuals

Accés a finançament
Accés a línies d’ajuts a nivell 
català, estatal i europeu exclusius 
per organitzacions associades al 
clúster per impulsar projectes 
col·laboratius d’innovació

Els nostres Serveis



10 anys aprenent
dels infants a les famílies: Ens enfoquem en el desenvolupament holístic 
de l’ infant com a persona, i això passa per contribuir a millorar tots els entorns on té 
lloc el seu creixement i tots els productes que l’acompanyen a ell i a la seva familia.

del sector al mercat: Vàrem néixer com un clúster innovador, un dels 
primers enfocat al target, per això treballem amb visió de mercat.  

de la informació al coneixement: Anem més enllà. No ens 
conformem en informar sobre què passa al mercat. Ens preguntem perquè passa i com 
podem participar-hi. 

del suport a la innovació: Creem les condicions necessàries per facilitar la 
generació de projectes innovadors adreçats a un mercat molt dinàmic. 

del país al món:  Volem posicionar-nos com a experts en infància davant la 
resta del món i volem portar les empreses fins allà on vulguin arribar. 

de l’excepció a la norma: Les nostres activitats i projectes tenen la 
inclusió com a eix transversal. Entenem la família en el sentit més ampli i divers possible. 

de valor propi a valor compartit: Facilitem eines perquè les empreses 
trobin fórmules que generin beneficis tant per elles com per la societat que les acull.  

de la sensibilització a l’acció: Impulsem estratègies de sostenibilitat i 
de generació d’impacte positiu en la societat i en el medi ambient per garantir un futur 
millor.

de la tecnologia a la transformació digital: La tecnologia és una 
eina, la digitalització una estratègia. Acompanyem en els processos transformadors 
imprescindibles. 
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els associats
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els associats



Albert rIu

Director del 
Servei Colònies 

de Vacances

Socis des de 2015

josie Pujadas

Directora de 
Diversificació

Socis des de 2010

florenci 
Verbón
Director i 
Conseller

Socis des de 2010

Visions del sector

Hem demanat a alguns representants d’organitzacions associades amb una 
llarga trajectòria dins del clúster, que ens aportin la seva visió d’on estem i cap 
on va el mercat infantil i familiar. També valoren la seva experiència al clúster.
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Aquests darrers anys el sector ha destacat 
per donar cada cop més importància al 
component vivencial i d’experiència. I 
encara més a les activitats que es podien 
compartir amb tota la família. 

Hi ha una demanda creixent clara de 
personalització i adaptació a mida: no 
volem el mateix que la resta sinó coses 
especials i individuals.

El client o usuari es fa més participatiu, 
vol construir, opinar, que se’l tingui en 
compte. Serem capaços d’escoltar-ho 
i de generar models de negoci amb 
aquest paradigma?

Tenim menys infants però molt més 
tinguts en compte per les famílies. El seu 
protagonisme és gran, i la seva capacitat 
d’influir en les decisions també. Alhora, 
son una generació de nascuts digitals, i 
això canvia les regles del joc.

No m’atreveixo a fer pronòstics perquè 
estem en un moment d’incertesa sense 
precedents en molts anys. Podem donar 
per fet que la tecnologia seguirà avançant 
i que ho farà a un ritme accelerat. No ens 
podem imaginar on serem d’aquí a 10 anys.

Com que el primer que ha de fer una 
empresa és entendre què esta passant en 
el mercat, una mirada àmplia i transversal 
com la de KID’S CLUSTER és essencial.

Estem en un món nou, completament 
connectat, on es combina perfectament 
la part física i la digital i on l’usuari s’ha 
empoderat, tant de forma individual 
com també a nivell de grup, com a 
comunitat. 

Les empreses hem de crear noves 
maneres d’arribar a aquests targets 
adaptant i evolucionant els nostres 
productes, experiències i estratègies 
per  continuar sent atractius i rellevants.

La nova dècada que estrenem serà 
sorprenent i emocionant però requerirà, 
per part de tots, d’una capacitat 
d’adaptació mai vista anteriorment.
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El sector ha estat molt compromès amb 
el procés de transformació educativa. 
A les escoles s’han iniciat projectes 
de digitalització, de renovació cap a 
metodologies més actives, col·laboratives 
i buscant que l’alumne estigui en el centre 
de tot ĺ aprenentatge.

Assistirem a una previsible descentralització 
de ĺ educació. Les escoles seran més 
horitzontals i amb més autonomia pel 
professorat, sense les limitacions de temps 
i espai actuals. Treballaran més en xarxa, 
promovent la cultura col·laborativa i de 
lideratge adaptatiu.

KID’S CLUSTER ens ha permès obrir noves 
oportunitats de negoci, ampliar el nostre 
coneixement del mercat, aproximar-
nos a les noves tendències, millorar la 
nostra comunicació amb el target, i pels 
nostres equips potenciar el networking i la 
formació.

Hi ha dues característiques que han 
canviat en el sector i en el target dels 
jocs presencials: la feminització de 
l’audiència i l’augment de l’exigència 
del consumidor pel que fa al producte.
Ambdues coses han fet que la qualitat 
de la producció i la diversitat dels 
plantejaments en les dinàmiques de joc 
hagin millorat de manera exponencial.

En aquesta propera dècada serà 
inevitable conformar les companyies 
de manera que siguin prou àgils com 
per adaptar-se als canvis.

El clúster és un espai d’intercanvi 
d’experiències i visions únic dins de 
l’univers de les associacions de les 
quals forma part Devir arreu del món. 
És un nucli del qual es desprenen idees 
i on s’hi pot respirar en condicions 
d’igualtat entre els participants. Cal 
cuidar-lo.

Els KIDS d’avui són natius digitals, han 
nascut amb la tecnologia. Ho volen tot, ho 
volen ja, es cansen i volen una altra cosa. 
I els adults utilitzem la tecnologia com a 
premi o càstig. Tenim a l’abast milers de 
milions de continguts, jocs i estímuls de 
tot tipus, que aboquen al sector a una 
“competició” per obtenir uns segons de 
l’atenció de l’infant.

Estem davant d’un moment irrepetible 
per posar focus en els valors fonamentals 
de les persones i en el que realment és 
important, l’essència. Les marques amb 
propòsit i compromeses amb la societat 
i amb el planeta son les úniques que 
connectaran amb el públic.

Una de les majors riqueses del clúster és la 
diversitat i l’esperit de cooperació. N’és un 
clar exemple el nou projecte KID’S Living 
Lab, que permetrà connectar les capacitats 
empresarials amb les necessitats dels 
ciutadans des de la co-creació.

Ivan Olivé
Director 

Marketing 
i Comercial 

Socis des de 2010

Joaquim 
dorcA

CMO

Socis des de 2015

anna Canela
Head of Engagement 

& Social Media 

Socis des de 2014



junta
 dire

ctiva
imma marin

Presidenta

Marinva
 

jaume pére
z

Vicepresident

Hospital Sant Joan de Déu

josie 
pujada

s

Secretaria

 Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals

xavier 
rosell

ó

Tresorer

Staedtler Iberia

 

anna c
anela

Vocal Imagin

joana 
rycroft

Vocal  Cinesa 

iván o
livé

Vocal

Grup Edebé 

àlex p
érez

Vocal

Abacus Cooperativa

mayte e
xpósit

o

Vocal  Imago

raimon bag
ó

Vocal

SERHS Food 

íñigo p
radera

Vocal La Salle

anna ló
pez

ClústerManager

Equip Clúster

agnès 
garcia

Project Manager

Equip Clúster

alopez@kids-cluster.com / agarcia@kids-cluster.com

mònica nad
al

Vocal

Fundació Jaume Bofill 
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Qui es qui?



Un anY únic
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acTivitats
+ de 45 activitats proposades

+ de 25 sessions i workshops 
organitzats per KIDS CLUSTER 
sobre sostenibilitat, esdeveniments, 
transformació digital, e-commerce i 
coneixement de mercat entre d’altres.

+ de 20 webinars de la xarxa de 
clústers catalans de formació sobre 
l’adaptació al canvi. Completem 
la nostra oferta d’activitats amb la 
d’altres cadenes de valor. 

Nous grups de treball interns 
per abordar temes monogràfics: 
generació de valor compartit, futur 
dels esdeveniments, transformació 
de l’educació...

Participants
+ de 1.300 professionals 

Hem aconseguit connectar amb 
més professionals que mai, arribant 
a implicar a 1.330 persones en els 
diferents esdeveniments que hem 
organitzat. Aquesta xifra suposa 
més del doble que la registrada a 
l’any 2019.  

L’adaptació als formats online 
ens ha permès arribar a més 
gent i donar més valor afegit a 
les activitats. La participació s’ha 
democratitzat.

Impacte
Satisfacció de 4,5 sobre 5

Complim amb les expectatives 
dels associats. Les enquestes de 
satisfacció dels assistents a les 
activitats ens donen un 4,5 sobre 5.  

Els nostres canals de comunicació 
a les xarxes socials continuen 
creixent amb més de 3.300 
seguidors.

Els continguts que generem a 
través de webinars, podcasts i 
Youtube acumulen més de 1.100 
visualitzacions.   
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projectes destacats

Valor Compartit
Socis KC, ACCIÓ i 

Roots for Sustainability

Projecte estratègic i obert a tots 
els socis per mesurar l’impacte que 
l’activitat empresarial del sector 
genera en la societat, en l’entorn 
i en el medi ambient, i de generar 
estratègies de negoci que fomentin 
la generació de valor compartit. 
Els participants han pogut definir 
objectius quantificables per millorar 
les seves estratègies i alinear la seva 
activitat amb els valors i expectatives 
dels seus usuaris i amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.  

hàbits saludables
Socis KC, INDESCAT, Hospital 

Sant Joan de Déu i ACCIÓ

Acompanyem a les organitzacions 
dels sectors de l’alimentació, 
l’esport, el turisme, la salut, 
l’educació i la cultura, entre d’altres, 
en la creació de nous productes i 
serveis que promoguin els hàbits 
saludables entre infants i famílies. 
S’ha fet una anàlisi de l’estat actual 
de salut dels infants, s’ha celebrat un 
meet-up per generar coneixement 
compartit al voltant del foment 
dels bons hàbits en infants, i s’ha 
organitzat una sessió de co-creació 
de reptes. 

toy fair de 
nova yorK
Socis KC i ACCIÓ

Set organitzacions associades van 
viatjar de manera agrupada a la 
Fira de la Joguina de Nova York. 
Els participants van gaudir de 
seminaris, presentacions de jocs 
i demostracions que van tractar 
aspectes com seguretat, sostenibilitat 
invenció, disseny 
i emprenedoria, 
principals 
tendències, 
expansió comercial 
i global del mercat 
i llicències, entre 
d’altres. A més a 
més, van participar 
en diverses 
trobades d’interès 
estratègic per 
al sector infantil 
català.
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projectes destacats

#jugarenfamilia
i #lescolanoestàsola
Socis KC

Projectes impulsats per donar suport 
al sector durant la pandèmia. Vàrem 
crear aquests dos espais digitals 
on s’agrupen i es dóna visibilitat 
a totes les iniciatives que més de 
60 empreses i organitzacions van 
impulsar per millorar el temps en 
família durant el confinament i a 
millorar la formació dels més petits. 
La unificació de les propostes i 
recursos en aquests dos entorns 
va facilitar també la col·laboració 
entre empreses i la creació de nous 
projectes innovadors.

l’impacte de la 
covId en el sector
Socis KC i ExpoNadó

Informe propi que analitza 
l’impacte de la pandèmia sobre les 
organitzacions del sector. Posem el 
focus sobre l’afectació en els models 
de negoci i les previsions de vendes, 
en com han afrontat la crisi, i quines 
perspectives i necessitats tenen a 
curt, mitjà i llarg termini. Conclusions: 
el 70% d’empreses estan estudiant 
implementar canvis en els seus 
models de negoci i la digitalització, 
la innovació, la col·laboració i el 
coneixement de mercat son clau per 
a generar noves oportunitats. 

formació en 
innovació digital

Socis KC

La maduració express de l’e-
commerce, l’expansió creixent 
de la intel·ligència artificial o el 
creixement exponencial del big data 
demostren que la transformació 
digital de les organitzacions és 
imprescindible. Hem realitzat un 
programa formatiu amb EADA 
Business School sobre transformació 
digital a les organitzacions, eines per 
al desenvolupament de projectes 
innovadors, i habilitats socials i de 
lideratge per afrontar i liderar els 
canvis.
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#kIds2020

+ de 300 assistents 
participen a 

l’esdeveniment 
de referència anual 
en el sector infantil 

i familiar

repTes
Empresa
Educació
Família

speakers
Ainhoa Fornós

Pepe Menéndez
Daniel Devai / Ona Puig

activitatS
Conferències
Pitch sessions
Networkings
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Especialista en gestió 
del canvi i innovació 
organitzacional

La frase
Les organitzacions han de 
canviar el seu mindset i 
reinventar el concepte de 
treballar: menys jerarquies i 
més projectes

la Dada
La meitat de tots els 
professionals necessitarà 
tornar a formar-se en els 
propers cinc anys segons el 
World Economic Forum

La frase
Les claus de l’èxit en xarxes 
es troben en una comunicació 
basada en la frescor, el 
dinamisme i el domini del 
llenguatge audiovisual

la Dada
Un 84% de millenials 
(generació de pares i mares 
nascuts a partir dels 80) confia 
en les opinions de gent que 
no coneix, segons dades de 
KID’S CLUSTER

Especialista en lideratge, 
innovació educativa i 
gestió del canvi

La frase
Si l’escola no innova, 
els estudiants s’hauran 
d’incorporar a les empreses 
per adquirir les competències 
que l’educació formal no els 
haurà donat

la Dada
El 74% de pares i mares 
aposten per una educació 
més experiencial i menys 
teòrica, segons dades de 
KID’S CLUSTER

aInhoa 
fornós

daniel 
devai

ona 
puigpepe

menéndez
Expert en 
estratègia digital 
i solucions 
tecnològiques 

Nativa
Digital

Transformació de les 
organitzacions

Transformació de 
l’educació

Transformació de 
les famílies
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àmbits d’actuació i 
objectius estratègics

Innovació
Un 86% 

d’organitzacions 
del sector consideren 
la innovació un repte 

urgent a encarar

talent
Els i les professionals 

en actiu hauran de 
reinventar-se entre 

10 i 15 vegades 
durant la seva vida 

laboral

Des de KID’S CLUSTER l’afrontarem de 
forma col·laborativa amb:

     Sessions amb centres   
 tecnològics i  de recerca

     Projectes interclúster

     Processos de digital i tzació

     Cerca de f inançament 
 per projectes innovadors

A KID’S CLUSTER oferirem eines de 
capacitació d’equips amb:

     Cic les formatius
     Workshops i  formació    
     homologada

     Aprenentatges competencials   
      en àmbits estratègics

     Capacitació per al lideratge 
      de la transició digital
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àmbits d’actuació i 
objectius estratègics

internacionalització
sostenibilitat co-creació

Des de KID’S CLUSTER 
ampliarem el radi de la nostra 
visió, cercant:

    Fires i congressos del 
    sector

    Coneixement de nous 
    mercats

    Oportunitats d’exportació
   per al sector infantil i 
   familiar

A KID’S CLUSTER impulsem 
un projecte per mesurar la 
generació de valor compartit. 
A més, acompanyarem 
les organitzacions en 
la integració de la 
sostenibilitat, la innovació 
social i els ODS als seus 
models de negoci. 

Des de KID’S CLUSTER 
compartim l’aventura de la 
innovació col·laborativa amb:

    KID’S LIVING LAB

    Detecció de les principals  
    tendències del mercat

    Investigacions de mercat 
    per conèixer millor l’usuari 
    final

La pandèmia 
ha accelerat la 

interconnexió de les 
persones i els països, 

sobretot gràcies 
a la digitalització 
de processos i 
esdeveniments 
internacionals 

Un 73% dels 
consumidors compren 

seguint criteris 
ètics i de 

sostenibilitat, i 
un 71% de líders 

empresarials tenen en 
compte els ODS en la 

seva estratègia 

Un 44% dels 
consumidors 
assegura que 

canviaria de marca 
si li oferissin 

experiències de 
producte o serveis 
personalitzables
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tendències
Som un clúster orientat a mercat. Això 
vol dir que fem una feina sistemàtica 
de monitoratge de les necessitats dels 
infants i les famílies. El resultat és una 
intel·ligència de negoci per a totes les 
empreses i organitzacions del sector.

QUÈ FEM
· Estudis etnogràfics sobre 
temes d’interès dels socis

· Sessions mensuals sobre 
tendències

· Newsletter exclusiva amb 
informació estratègica 

· Participació dels socis en 
estudis de mercat enfocats 
a client

ESTUDI SOBRE HÀBITS 
D’OCI DELS INFANTS 

I LES FAMÍLIES

Hem realitzat un estudi etnogràfic 
online amb 20 famílies de diferents 
zones geogràfiques, 4 focus groups a 
Madrid i Barcelona i 1.041 entrevistes. 
El resultat és una fotografia 
actualitzada i ajustada dels hàbits 
d’oci dels infants i les famílies. 

Si vols més informació i saber les 
condicions per adquirir-lo, contacta’ns 
a info@kids-cluster.com  
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entrevista

“KID’S CLUSTER serà un jugador 
clau en la competitivitat del 

sector infantil”

Parlem amb Joan Martí, director de la Unitat de Clústers 
d’ACCIÓ i un dels impulsors de KID’S CLUSTER

KID’S CLUSTER va néixer com 
un projecte innovador dins del 
món clúster, doncs proposava 
un enfocament a mercat en 
un context en què la majoria 
d’iniciatives clúster s’adreçaven a 
sectors verticals. Perquè aquest 
enfocament?

Quan vàrem prendre la decisió 
d’activar la iniciativa del KID’S 
CLUSTER a Catalunya ja portàvem 
més d’una dècada experimentant amb 
els clústers. Després d’una primera 
etapa centrada en clústers amb un 
fort arrelament local/comarcal i una 
definició sovint “estreta” del negoci 
(els anomenats “microclústers”), 
vàrem decidir evolucionar cap a un

model basat en iniciatives de tipus 
més transversal, d’àmbit territorial 
més ampli (Catalunya) i definides 
no només al voltant d’una cadena 
de valor tradicional sinó també d’un 
mercat final, una opció estratègica 
o una base tecnològica comuna. 
Aquest nou enfocament es va produir 
per diverses raons. En primer lloc, 
per la pròpia observació dels negocis 
amb una tendència d’evolució del 
focus en producte cap al focus en 
els clients. En segon lloc, perquè 
permetia treballar amb clústers amb 
major massa crítica i per tant amb 
major impacte en l’economia del 
país. En tercer lloc, estava alineat amb 
les recomanacions de la Comissió 
Europea.

Quin és el paper dels clústers 
avui i com ha canviat respecte 
fa 10 anys?

Crec que hi ha elements essencials 
que es mantenen. El model de clústers 
difereix en funció del territori tot i 
que l’objectiu habitual és que actuïn 
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com a instruments per a millorar 
la competitivitat de les empreses, 
en particular, i dels territoris, en 
general.  A Catalunya l’enfocament 
dels clústers ha estat sempre molt 
estratègic ja que entenem aquesta 
forma de treballar com una escola 
d’estratègia per ajudar a les 
empreses a entendre com canvia 
el negoci i construir projectes 
transformadors. Aquest leitmotiv 
no ha canviat els darrers 10 anys. 
El que ha canviat és la velocitat 
de canvi de l’entorn i per tant la 
necessitat d’agilitat per part de 
tothom.  

Com creus que seran els propers 
10 anys de KID’S CLUSTER?

Estic convençut que caracteritzats 
per esdevenir de forma creixent un 
jugador clau en la competitivitat 
del sector infantil. Per aconseguir-
ho cal continuar creixent, alhora 
que construint valor en 4 àmbits: 
talent, internacional, tecnològic i 
valor compartir (sostenibilitat).

Com serà el futur de la política 
de clústers, a Catalunya i al 
món?

Al món hi ha diferents 
enfocaments. En tot cas crec que 
les polítiques de clústers amb 
futur seran les que evolucionin, 
actuant com a estímul per als 
clústers tradicionals per a la seva 
continua reconversió, alhora 
que activant clústers en àmbits 
emergents. Alhora les que se 
sustentin en un model, no només 
en un programa de subvencions. 

Que estiguin interconnectades amb 
les altres polítiques de competitivitat 
(R+D, formació, infraestructures...). 
Les que promoguin el canvi 
estratègic per construir avantatges 
competitius flexibles i generin 
connexions internacionals estables. 
Alhora que entenguin que la 
competitivitat empresarial ha de 
ser sostenible basant-se en la 
triple vessant: econòmica, social, 
mediambiental.
 

entrevista
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