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Agenda

� Introducció: 
- Objectius del projecte

- Calendari
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- Conclusions qualitatives

� Proposta d’eixos transformadors

� Actuacions prioritzades

� Properes passes
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Pla d’Innovació Local – Objectius i resultats

� Resultats: 
- Diagnosi: definint i compartint un diagnòstic de les fortaleses i debilitats del 

sistema d’innovació de la zona. 

- Pla d’acció: arribant a un consens en prioritzar accions per activar els factors 
d’innovació local. 

- Lideratge: identificar i involucrar els agents d’innovació locals perquè
prenguin part en el projecte. 

- Efecte multiplicador: facilitar l’elaboració de nous arguments institucionals 
per justificar l’obtenció de recursos addicionals que permetin els 
conseqüents efectes multiplicadors

Millorar el sistema i les capacitats d’Innovació del territori per 
estimular el seu creixement econòmic
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Àmbit d’actuació del projecte
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MES 1

Reunió comitè executiu
Presentació a representants 
institucionals / agents locals

Reunió llançament

Viatge de Benchmarking

Reunió
diagnosi

Fase 2: 
Benchmark, 

consens i 
lideratge

Fase 1: Anàlisi interna i 
brainstorming

Entrevistes individuals 
amb agents locals

Documentació i entrevistes 
amb personal intern

Fase 3: 
Pla 

accions

Acció 1 

Novembre ‘09

Dinamització i execució

d’accions i projectes

Acció 2 

Acció 3 

Acció 4 

Acció n 

2010-2011

Presentació
Pública

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Calendari
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Activitats realitzades

� Realització de més de 30 entrevistes a empreses i agents 
clau de la comarca

� Elaboració d’un mapa de negocis de la comarca a partir de 
l’anàlisi individual de gairebé 1.000 empreses 

� Anàlisi de documentació secundària disponible  i d’altres 
projectes en marxa a la comarca o a Catalunya

� Viatge a la regió d’Øresund (Dinamarca/ Suècia) per 
conèixer iniciatives clúster de referència en els sectors 
prioritzats

� Realització de dos grups de treball amb empresaris per 
identificar potencials projectes a realitzar
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Sistema de valor d’innovació

TEIXIT EMPRESARIAL

ESTRATÈGIC
(Pol. locals, 
nacionals, 
estatals de 

desenv emp.)

FINANCER
(K. Risc, 

Admció., 
Business
Angels...)

ALTRES
(Emp. serveis 

avançats, 
assess. legal, 

financer...)

SUPORT A LA INNOVACIÓ

DEMANDA SOFIST.

Grans emp. líders als 
seus mercats 

PROV. 
CONEIX. 

I DE 
RECERCA

TERRITORI
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Diagnosi del sistema de valor d’innovació

Principals projectes en desenvolupament a la 
comarca

� Genèrics – Estratègia de ciutat:
- 2n Pla Estratègic de Granollers

- Mollet 2025

- ...

� Específics
- Roca Umbert

- Projecte de Can Muntanyola

- Tribuna Vallès Motor

- Pla estratègic del turisme al Vallès Oriental

- ...
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ALTRES
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Diagnosi del sistema de valor d’innovació

Proveïdors de coneixement i de recerca

� Clara manca de proveïdors de coneixement i de recerca a la 
comarca, en contraposició a comarques veïnes (“mancança 
històrica d’una universitat”)

� En l’àmbit de coneixement i fora de la formació privada que 
realitzen internament les pròpies empreses, la majoria 
d’entitats estan més orientats a la formació contínua o 
formació ocupacional (moltes vegades de tipus més 
divulgatiu)

� En els àmbits de la innovació i la recerca, trobem:
IUCT / Escola St. Gervasi; GIRO; propera seu de l’IRTA; CTUG, 
Fundació Martí L’Humà,...
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Sistema de valor d’innovació

TEIXIT EMPRESARIAL

DEMANDA SOFIST.

Grans emp. líders als 
seus mercats 

TERRITORI

PROV. 
CONEIX. 

I DE 
RECERCA

ESTRATÈGIC
2 PIC’s

1 Viver Emp.
Clúster moble, 
motos i il�lum.

FINANCER
No existent 

comarcalment

ALTRES
No rellevants 

comarcalment

SUPORT A LA INNOVACIÓ
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Sistema de valor d’innovació
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DEMANDA SOFIST.

Grans emp. líders als 
seus mercats 

ESTRATÈGIC
(Pol. locals, 
nacionals, 
estatals de 

desenv emp.)

FINANCER 
(K. Risc, 

Admció., 
Business
Angels...)

ALTRES
(Emp. serveis 

avançats, 
assess. legal, 

financer...)

SUPORT A LA INNOVACIÓ

PROV. 
CONEIX. 

I DE 
RECERCA

TERRITORI
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Dades tradicionals estadístiques

45.745   2.672   Sector industrial 

239   17   Indústries del cuir i calçat

213   17   Resta 

257   18   Indústria extractiva

4.242   85   Fabricació de material de transport 

943   115   Indústries de fusta i suro

1.727   116   Fabricació d’altres productes minerals no metàl�lics

3.320   156   Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 

6.138   158   Indústries químiques 

3.187   171   Indústries tèxtils i de la confecció

3.083   197   Indústries d’alimentació, begudes i tabac

5.172   209   Transformació del cautxú i de matèries plàstiques 

2.645   235   Construcció de maquinària i equips mecànics 

3.633   238   Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats

2.143   269   Indústries manufactureres diverses 

8.805   672   Metal�lúrgia i fabricació de productes metàl�lics 

AssalariatsEmpreses
Font: Informe de conjuntura econòmica al Vallès Oriental 2007
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El negoci del turisme a la comarca

� Termalisme: Balnearis i hotels a l’entorn a La Garriga i Caldes 
de Montbui

� Actius diferencials en l’àmbit de la natura (1 parc natural i 2 
parcs)

� Concentració important de camps de golf

� Circuit de Catalunya

� Roca Village (3r destí turístic de Catalunya en nombre de 
visitants)

� ...
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Classificació empresarial segons negocis
Metodologia i fonts utilitzades

Indústries del cuir i calçat

...

Indústria extractiva

Fabricació de material de transport 

Indústries de fusta i suro

Fabricació d’altres productes minerals no metàl�lics

Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 

Indústries químiques 

Indústries tèxtils i de la confecció

Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Transformació del cautxú i de matèries plàstiques 

Construcció de maquinària i equips mecànics 

Indústries del paper, arts gràfiques i suports 
enregistrats

Indústries manufactureres diverses 

Metal�lúrgia i fabricació de productes metàl�lics 

Univers de >3M €:
871 empreses

Total volum de negoci:
15.188 milions d’euros

Total treballadors: 
49.167 treballadors

Criteris de selecció (*):

• Empreses amb la seu social a 
algun dels municipis del 
Vallès Oriental

• Facturació mínima de 
3.000.000 euros 

• Mínim de dos treballadors

(*) Fonts utilitzades: SABI Online i REIC (Extraient minoristes no organitzats, empreses del 
sector immobiliari, tallers i concessionaris, i evitant duplicacions d’empreses i de facturacions)

Elaboració i processament:
Classificació segons negocis per les 
empreses amb facturació >3M€

Recerca d’informació individual per a 
cada empresa en relació a la seva 
activitat principal (internet, entrevistes)
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SECTOR 
QUÍMIC

CNAE-24

>150 empreses

>6.000 treb.

Dades estadístiques (1)

Primera extracció BDD CNAE (2)

Fonts: 
(1) Informe de conjuntura econòmica al Vallès Oriental 2007
(2) BDD SABI Online, CNAE recollit al registre, amb empreses >3 M €

>60 empreses
>1.600 M €
>5.700 treb.

Classificació empresarial segons negocis
Exemple: Diversitat de negocis relacionats amb el sector químic
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SECTOR 
QUÍMIC

CNAE-24

ALTRES NEGOCIS

SALUT

Matèries 
primes, 

ingredients 
actius per a ind. 
farmacèutica...

Pintures i barnissos
(industrials o gran 

consum), tèxtil, 
papereria...  

IND. QUÍMICA BÀSICA COSMÈTICA, 
PERFUMERIA

ALIMENTACIÓ

Ingredients, 
Additius, 
Aromes...

“DROGUERIA”

Productes per 
la neteja...

Classificació empresarial segons negocis
Exemple: Diversitat de negocis relacionats amb el sector químic

10 empreses
> 340 M€

> 1.300 treb.

4 empreses
> 150 M€

> 250 treb.

11 empreses
> 145 M€

> 800 treb.

4 empreses
> 600 M€

> 800 treb.
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Ranking per negocis 

25

16

33

52

4

12

16

63

62

118

EMP.

2,9 %1.688406Transformació de plàstic
multimercat

1,8 %1.062451Química generalista

3,8 %2.816486Indústria de la moda

6 %2.314532
Mat. elèctric i sistemes per a 
instal�lacions diverses

0,5 %2.321712Gran distribució (consum)

1,4 %1.916824Drogueria i productes per a la 
neteja

1,8 %2.659962Indústria farmacèutica 

7,2 %5.6311.050Habitat

7,1 %7.1361.525Indústria de l'automoció i 
relacionats

13,6 %10.9143.450Alimentació + Indústria auxiliar 
de l'alimentació

% EMPRESES
(Rànk.)

TREB.FACT. ÚLT. 
ANY (M €)

Font: SABI Online, REIC i anàlisi Cluster Development.
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Ranking per negocis
118

62

63

16

12

4

52

33

16

25

29

9

44

31

24

16

12

22

24

13

3.451.850,149

1.525.801,957

1.049.731,840

962.472,957

824.422,098

712.649,841

532.731,209

486.884,745

451.772,868

406.269,128

389.209,893

356.809,541

288.441,318

283.194,649

269.788,707

265.319,218

247.588,480

235.241,607

215.215,723

164.598,719

1 Alimentació + Indústria Auxiliar de l'alimentació

2 Indústria de l'automoció i relacionats

3 Habitat

4 Indústria farmacèutica

5 Drogueria i productes per la neteja

6 Gran distribució

7 Material elèctric i sistemes i equips per a instal·lacions div.

8 Indústria de la moda

9 Indústria química generalista *

10 Indústria del plàstic multimercat 

11 Productors de material per a la construcció

12 Proveïdors de la indústria del metall

13 Logística

14 Indústria Transformadora del Metall

15 Maquinària i eines per altres / varis sectors

16 Distribució de material per a la construcció

17 Pintures, barniços, productes de neteja i tractaments químics

18 Gestió de residus

19 Packaging

20 Indústria del bricolatge i ferreteria

10.914

7.136

5.631

2.659

1.916

2.321

2.314

2.816

1.062

1.688

1.413

235

1.603

1.182

907

335

855

845

1.266

374

13,6%

7,1%

7,2%

1,8%

1,4%

0,5%

6,0%

3,8%

1,8%

2,9%

3,3%

1,0%

5,1%

3,6%

2,8%

1,8%

1,4%

2,5%

2,8%

1,5%

Emp. ∑ Fact. 
(mil. €) Treb. % Emp. 

/ total
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Distribuïdors 
majoristes...

Indústria 
Packaging
Envasos plàstics, 
flexibles, cartró, 
vidre...

Indústria Fabric. Maquinària 
per a alimentació

Restauració social

Gran distribució

Minorista 
Tradicional

Cadenes 
especialitzades

Restauración
comercial

I+D , Certificació
i autorització

Agric. i 
product
.

Serveis 
avançats
Genètica, 
Software, 
Marketing i 
branding... 

Prov. MP

I

Prov. 
additiu, 
aromes 
...

Retail

“Foodservice”

Logística 
especialitzada

Prov. De RRHHProv.  
Coneixement

FABRICANTS DE 
PRODUCTES 

ALIMENTARIS

Indústria 
Fabric. 
Maquinària 
Packaging

Activitats integrades a la cadena de
valor de la indústria alimentària
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Desglossament Alimentació + Indústria
auxiliar

Font: SABI Online, REIC i anàlisi Cluster Development.

Emp.
Emp. 

amb fact.
Σ fact. (mil €) Treb.

Total Alimentació 102 96 2.963.284,578 8.939

Alimentació animal 10 10 153.601,537 204

Altres alimentació 13 11 114.933,163 524

Begudes 3 2 15.182,682 336

Distribució 33 32 281.881,478 1.248

Fruites i hortalisses 3 3 14.406,661 43

HORECA Organitzat 1 1 7.254,779 57

Indústria càrnia 11 11 96.071,221 202

Integral 1 1 1.275.083,000 2.449

Plats preparats 4 4 54.005,233 428

Producte ecològic 2 2 11.300,881 83

Productes de dietètica i nutrició 2 2 27.331,242 114

Productes i derivats de molineria 9 7 474.635,515 1.921

Proveïdors d'ingredients, aromes i additius per a la indústria alimentaria10 10 437.597,186 1.330

Total Indústria Auxiliar alimentació 16 16 488.565,571 1975

Maquinària i eines per a la indústria alimentària 6 6 44.362,700 182

Packaging i envasos alimentació 10 10 444.202,871 1.793
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Desglossament Alimentació + Indústria
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Font: SABI Online, REIC i anàlisi Cluster Development.
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Indústria
del metall

Indústria
del plàstic

Indústria
tèxtil

Indústria
electrònica

ELECTRONIC 
MANUFACT. 

SERVICES (EMS)

TEIXIT
TÈCNIC

INJECCIÓ
PLÀSTIC

TRANSF.
METALL

ACTIVITAT “CNAE”

….

PROVEÏDOR 

2n NIVELL

FABRICANTS
MAQUINÀRIA

Proveïdors
MP

CADENA DE VALOR NEGOCI DE L’AUTOMOCIÓ

ESPECIALITZACIÓ

PROVEÏDORS 
1r NIVELL

CONSTRUCTOR

Classificació empresarial segons negocis

Exemple: Activitats integrades a la cadena de valor de l’automoció i relacionats
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Font: SABI Online, REIC i anàlisi Cluster Development.

Emp.
Emp. 

amb fact.
Σ fact. (mil €) Treb.

Total Indústria de l'automoció i relacionats 62 58 1.525.801,957 7.136

Indústria de l'automoció 49 48 1.265.670,704 5.128

Indústria de la motocicleta 8 8 217.622,480 1.090

Indústria del ferrocarril 2 2 42.508,773 158

Varis REIC 3 760

Desglossament indústria l’automoció i 
relacionats
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Subsectors integrats al sistema de valor HABITAT

CONTRACT

DOMÈSTIC

MOB. URBÀ

MOBLES

IL�LUMINACIÓ

TÈXTIL LLAR 

GARDEN

.....
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Desglossament indústria Habitat

Font: SABI Online, REIC i anàlisi Cluster Development.

Emp.
Emp. 

amb fact.
Σ fact. (mil €) Treb.

Total Habitat 62 61 1.045.512,319 5.626

Tèxtil llar 10 10 224.323,268 1.337

Cuines i banys 13 13 201.338,572 753

Il·luminació 7 7 187.919,735 1.413

Indústria del moble i decoració 17 17 187.461,831 808

Garden 4 4 23.370,129 81

Contract 1 1 18.496,243 86

Varis Habitat 10 9 202.602,541 1.148
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Subsectors integrats al sistema de valor SALUT

Empreses indústria
farmacèutica

Em
p

re
se

s
D

is
tr

ib
u

ïd
o

re
s

Farmàcies

Parafarmàcies
Gran consum
...

Hospitals i 
Centres 
sanitaris

Logística
especialitzada

Empreses de QF 
Farmacèutica

Indústria de les 
tecnologies mèdiques12 empreses

153 M €
1.087 treballadors

16 empreses
962 M €

2.659 treballadors

28 empreses
>1.100 M €

>3.700 treballadors
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Evolució dels principals negocis (2002-07)

> de 75 empreses

Entre 50 i 75 empreses

Entre 30 i 50 empreses

Entre 10 i 30 empreses

< 10 empreses

∆ Facturació

20%

40%

60%

80%

∆ Treballadors

20% 40% 60%

  

Auto
Farma

Aux. Alimentació

Habitat

Alim.Moda

Drogueria i prod. neteja

Gran Dist.

Font: Elaboració pròpia a partir de mostra d’empreses de la base de dades amb font SABI 
Online, amb informació de facturació i treballadors els anys 2002 i 2007
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Sistema de valor d’innovació

ESTRATÈGIC
(2 PIC’s)
1 viver 

d’empreses
Proj. Clústers

FINANCER
(K. Risc, 

Admció., 
Business
Angels...)

ALTRES
(Emp. serveis 

avançats, 
assess. legal, 

financer...)

SUPORT A LA INNOVACIÓ

PROV. 
CONEIX. I 

DE 
RECERCA

IUCT/Escola St. 
Gervasi

IRTA

GIRO

CTUG

Fundació Martí
l’humà

Plans estratègics en desenvolupament, projectes en marxa

DEMANDA 
SOFIST.

Grans emp. líders 
als seus mercats 

TOP NEGOCIS en 
volum de 
facturació

1) ALIMENTACIÓ
2) AUTOMOCIÓ
3) HABITAT
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Diagnosi inicial – Principals conclusions

� Alt pes i potència de la indústria a la comarca

� Industrialització tardana fa que la dependència d’indústries 
tradicionals (tèxtil...) sigui menor

� Nus de comunicacions (c-17, AP-7...) i proximitat a Barcelona 
facilita el desenvolupament d’activitats empresarials

� Nombre important d’agents i empresaris de referència 
vinculats fortament al territori 

� Presència a la comarca d’agents o actors clau que són 
referents en el seu àmbit a escala nacional i estatal (Circuit 
de Catalunya, La Roca Village...)

� Lligams potencials forts amb negocis de comarques veïnes

+
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Diagnosi inicial – Principals conclusions

� Presència a la comarca d’importants plantes industrials, que 
pertanyen a empreses multinacionals o catalanes però que 
no tenen el centre de decisió i en la seva majoria no 
desenvolupen activitats més enllà de les purament 
productives

� Actors clau de la comarca no estan lligats a l’entorn local, tot 
i que comencen a engegar-se projectes per a crear i reforçar 
aquests vincles

� Manca de projectes de futur o plans estratègics al territori 
que permetin fer una aposta clara i permetin de potenciar 
els agents clau del sistema

� Manca de projectes que transcendeixin el territori immediat 
(Vallès, alimentació, habitat) 

-
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Agenda

� Introducció: 
- Objectius del projecte

- Calendari

- Activitats realitzades

� Conclusions de l’anàlisi
- Diagnosi del sistema d’innovació

- Conclusions qualitatives

� Proposta d’eixos transformadors

� Actuacions prioritzades

� Properes passes
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Resum d’actius diferencials de la comarca

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAINDÚSTRIA ALIMENTÀRIA • Primer negoci de la comarca 
amb gairebé 120 empreses de 
més de 3 M€ i més de 3.400 M€
de facturació

• Pes molt important de 
fabricants productes alimentaris: 

• Important presència 
d’empreses MARQUISTES 
MULTINACIONALS

• Empreses locals de petita o 
mitjana dimensió, líders en 
els seus segments

• Certa especialització en 
segments creixents del sector 
alimentari: productes ecològics i 
plats preparats

• Indústria auxiliar amb empreses 
líders internacionalment i amb 
fort component valor afegit

• Presència GRAN DISTRIBUCIÓ
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Resum d’actius diferencials de la comarca

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAINDÚSTRIA ALIMENTÀRIA • Tercer negoci de la comarca 
amb més de 60 empreses de 
més de 3 M€ i més de 1.000 M€
de facturació

• Certa especialització en 
segments diferencials en el 
sector: contract, mobiliari urbà...

• Empreses reconegudes en el 
seu segment 
internacionalment

• Importants complementarietats i 
reptes comuns entre les 
empreses del sistema  (disseny, 
comercialització, nous mercats, 
retail...)

• Possibles iniciatives empresarials 
conjuntes en definició

HABITATHABITAT
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Resum d’actius diferencials de la comarca

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAINDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
• Pes diferencial d’indústria 

farmacèutica i relacionats 
(indústria auxiliar i química 
farmacèutica) a la comarca, amb 
empreses clarament líders en el 
seu nínxol de mercat

• En l’àmbit de les tecnologies 
mèdiques, dues de les primeres 
empreses a nivell català se situen 
a la comarca 

• Projectes de creixement 
relacionats amb l’Hospital de 
Granollers (projectes d’ampliació, 
existència unitat de recerca + 
acord per a esdevenir hospital 
universitari amb la UIC)

• Projecte en definició: clúster de 
les ciències de la vida 

• IUCT, centre potent a la comarca 
en desenvolupament i innovació, 
clarament vinculat amb el sector 
salut

HABITATHABITAT

SALUTSALUT
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Resum d’actius diferencials de la comarca

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAINDÚSTRIA ALIMENTÀRIA • Presència de 12 empreses de 
més de 3 M€ i facturant més de 
800 M€ de facturació

• Seu social a la comarca de les 
principals líders del mercat a 
Espanya: 

• 4 empreses de la zona
concentren el 60% de la 
indústria dels productes de 
neteja a Espanya

• Empreses locals com a 
potencials líders privats de 
projectes en aquest sector i 
exercint de vertadera empresa 
tractor a la comarca (i actuant 
com a empresa innovadora en 
tota la seva activitat)

• Potencials projectes d’innovació
en relació a coneixement 
diferencial de l’IUCT en química 
verda...

HABITATHABITAT

PRODUCTES DE NETEJAPRODUCTES DE NETEJA

SALUTSALUT
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Resum d’actius diferencials de la comarca

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAINDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
• Facturació > 40 milions d’euros, 

però amb un impacte estimat a 
Catalunya de 180 milions 
d’euros

• Actiu clarament diferencial tant 
a escala de Catalunya com a 
Espanya

• Necessitat d’assolir la vertebració
de l’actiu amb l’entorn local (més 
enllà del turisme...)

• Possibilitat d’articular 
projectes d’innovació que 
donin resposta als seus reptes 
tecnològics per a configurar-
lo com a tractor real de la 
comarca

HABITATHABITAT

CIRCUIT DE CATALUNYACIRCUIT DE CATALUNYA

SALUTSALUT

PRODUCTES DE NETEJAPRODUCTES DE NETEJA
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Proposta d’eixos transformadors al Vallès 
Oriental

Existència 
lideratges 

privats

Grau 
posicion. 

diferencial

Noves emp
i oport. 
negoci

Potencial 
creix.+valo

r afegit

Massa 
crítica 

negocis

Criteris per a la 
priorització
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Proposta d’eixos transformadors al Vallès 
Oriental

Existència 
lideratges 

privats

Grau 
posicion. 

diferencial

Noves emp
i oport. 
negoci

Potencial 
creix.+valo

r afegit

Massa 
crítica 

negocis

INDÚSTRIA 
ALIMENTÀRIA

INDÚSTRIA 
ALIMENTÀRIA

HABITATHABITAT

PRODUCTES DE 
NETEJA

PRODUCTES DE 
NETEJA

SALUTSALUT

CIRCUIT DE 
CATALUNYA
CIRCUIT DE 

CATALUNYA

Criteris per a la 
priorització
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Agenda

� Introducció: 
- Objectius del projecte

- Calendari

- Activitats realitzades

� Conclusions de l’anàlisi
- Diagnosi del sistema d’innovació

- Conclusions qualitatives

� Proposta d’eixos transformadors

� Actuacions prioritzades

� Properes passes
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

� Iniciativa per al reforç de la indústria 
de productes ecològics

� Suport estratègic a empreses de 
producte final de la comarca 
(foodservice, gourmet...)

� Creació d’un espai de trobada per a:
- Generació de coneixement
- Impuls a la realització de projectes de R+D 

al llarg de la cadena
- ...

POTENCIALS 
ACTUACIONS  A 

IMPULSAR

POTENCIALS 
ACTUACIONS  A 

IMPULSAR

Proposta d’actuacions 
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Food Innovation Network (Skane, Suècia)
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Iniciativa habitat –agregadora- des del Vallès Oriental, 
per a donar suport a:

� Projectes de desenvolupament de producte
conjunt

� Accions de comercialització
- Compartir canal de venda / despeses de distribució
- Paquetitzar solucions per al segment contract

� Realització d’estudis conjunts per a l’obertura de 
nous mercats

� Compartir informació sobre mercats
internacionals

� Compartir despeses comercials en mercats
internacionals segons canals de venda

� Showroom conjunt / events de marketing, RRPP, 
conjunts adreçats a prescriptors/gestors de 
projectes/arquitectes...

� Projectes de contractació conjunta de 
dissenyadors

� Accions de visibilitat del clúster
� ... 

POTENCIALS 
ACTUACIONS  A 

IMPULSAR

POTENCIALS 
ACTUACIONS  A 

IMPULSAR

INICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITATINICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITAT

Proposta d’actuacions 
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Exemple de col�laboració sector hàbitat
Pakhus 48
� Projecte de showroom conjunt entre 5 

empreses de posicionament alt i 
complementàries entre elles: Kvadrat, 
Montana, Erik Jorgensen, VOLA i Luceplan

� Ubicat en una zona en plena 
transformació, al port de Copenhaguen, 
que es preveu que sigui el nou nucli del 
disseny a la ciutat

� Concebut com a espai dinàmic que ha 
d’atreure arquitectes danesos i 
internacionals, clients i periodistes

� Espai de 3.000 m2, dividit en cinc sales, 
cada una relacionada amb cada empresa 
integrant

� Espai versàtil: 
- Visites individuals de cada empresa “a 

porta tancada”
- Visites individuals amb “portes obertes”
- Events organitzats de forma conjunta
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

INICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITATINICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITAT

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUTPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUT

Proposta d’actuacions 
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Medicon Valley Alliance
� Creat l’any 1998, compta actualment amb més de 300 membres
� Pressupost de 2,8 M€
� El clúster agrupa empreses de les ciències de la vida (Biotech Vermella, indústria

farmacèutica, tecnologies mèdica):
- 280 empreses (80 CRO, investiguen per 3rs)
- 10 universitats
- 33 hospitals

� Condicions d’entorn crítiques per a l’èxit de la iniciativa: 
- “En un radi d’una hora en cotxe hi ha 5 science life parks”
- “Dinamarca i Suècia ocupen la 2a i 4a posició en el ranking de nombre de treballadors Biotech per

milió d’habitants”

� Activitats/Iniciatives de referència
- Reunions anuals amb ponents internacionals
- Accions de marketing del clúster
- Directori d’empreses i entitats membres i mapping exhaustiu del sector
- Xarxes específiques per a la gestió de projectes
- Programa mundial d’ambaixadors del clúster per a fomentar els projectes col�laboratius

(pressupost de 2 milions d’euros addicional)

� Efectes positius de la iniciativa sobre l’entorn: 
- Reconegut com un dels primers clústers del món en ciències de la vida
- Atracció d’inversions estrangeres al clúster
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

INICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITATINICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITAT

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUTPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUT

ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT I REFORÇ DE 
NEGOCIS ESTRATNEGOCIS ESTRATÈÈGICSGICS

Proposta d’actuacions 
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

INICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITATINICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITAT

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUTPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUT

ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT I REFORÇ DE 
NEGOCIS ESTRATNEGOCIS ESTRATÈÈGICSGICS

+ Vinculació dels projectes en marxa i dels diferents eixos de 
promoció econòmica amb els negocis estratègics

Proposta d’actuacions 
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIAPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

INICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITATINICIATIVA DE REFORÇ DEL CLÚSTER HABITAT

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUTPROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL SECTOR SALUT

ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT I REFORÇ DE 
NEGOCIS ESTRATNEGOCIS ESTRATÈÈGICSGICS

CREACIÓ
DE NOVES 
EMPRESES

POLÍTIQUES
TECNOLÒGIQUES

POLÍTIQUES 
DE FORMACIÓ

......

Proposta d’actuacions 
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Preguntes per al debat

� Té sentit treballar per negocis o cadenes de valor?

� Ens coneixem bé les empreses de la comarca que formem
part dels mateixos negocis?

� Podem establir col�laboracions? En quines àrees podem 
desenvolupar projectes conjunts? 

� Què necessitem prèviament a poder col�laborar? (conèixer-
nos, identificar segments d’interès, àrees de col�laboració
prioritàries...)
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Agenda

� Introducció: 
- Objectius del projecte

- Calendari

- Activitats realitzades

� Conclusions de l’anàlisi
- Diagnosi del sistema d’innovació

- Conclusions qualitatives

� Proposta d’eixos transformadors

� Actuacions prioritzades

� Properes passes
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Properes passes

� Desenvolupament de les línies acordades

� Hàbitat
- Jornada d’immersió estratègica del clúster hàbitat a Catalunya: 26 

de novembre a Granollers amb altres 4 clusters d’àmbit català
- Il�luminació

- Moble

- Aixetes

- Llars de foc

� Alimentació
- Properes reunions del cluster (inici 2010) i coordinació amb altres

projectes d’àmbit català

� Salut
- Involucració i motivació d’agents i lideratges
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Jornada sobre estratègies de futur en Hàbitat
26 de novembre del 2009 a Granollers

� 09.15h Acreditacions

� 09.30h Clústers com a eina de millora competitiva de les empreses - Sr. Joan 

Martí, ACC1Ó

� 10.15h Tendències de mercat en Habita - Sr. José Luis Nueno, IESE

� 11.45h Pausa – cafè

� 12.15h Estratègies de futur en Hàbitat - Sr. Lluís Ramis, Cluster Development

� 13.00h  Debat

� 13.30h Dinar

� 15.00h Criteris de compra en el negoci del Contract - Sr. Juan Mellen, Area Export

� 16.00h Exemple de canvi estratègic en Hàbitat - Sr. Josep Ma. Planas, ILICIS

� 16.45h La importància dels prescriptors

� 17.30h Un projecte innovador en Hàbitat - Sra. Mercè Colomer, Cromaresme i 

Sr. Benjamí Mas, pintor

� 18.00h Tancament jornada
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Persones de contacte

� Ajuntament de Granollers
- Jordi Táboas

- Quim Pla

� Consell Comarcal del Vallès Oriental
- Carme Rodríguez

� ACC1O
- Encarnació Avilès

� Cluster Development
- Maria Pedrals

- Lluís Ramis

� www.granollersmercat.cat

� www.vallesoriental.cat

Projecte co-finançat pel FEDER en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 


