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Associació Clúster de productes infantils de Catalunya
Perú, 186
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663 873 618
info@kids-cluster.com
http://www.kids-cluster.com
CIF: G65373912

El nostre objectiu
Reforçar la posició competitivitat de les empreses de productes
infantils i fomentar la creació de productes i serveis que
afavoreixin les condicions per al bon desenvolupament del nen
en tots els seus aspectes. Són benvingudes les empreses i altres
agents amb presència a Catalunya i amb activitat relacionada
amb el segment infantil (entre 0 i 12 anys), amb independència
de la categoria de productes o serveis que comercialitzin o del
canal que facin servir.
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El primer any sencer d’activitat:
Resum executiu
L’associació a viscut el 2011 com un any crític pel que fa a la penetració al sector i l’atracció de
les empreses que, a diferència dels primers adherents a la iniciativa, havien tingut un menor
contacte amb les primeres activitats o fins i tot ho havien vist més de lluny. Els resultats han
estat bons en el tancament del primer any de vigència del conveni amb Avançsa, en la línia
amb els objectius plantejats, i s’han assolit els compromisos recollits a l’esmentat conveni amb
l’Administració en el qual es basa el suport que rebem per la seva part.
Les activitats dutes a terme han estat:
Activitats temàtiques i de networking:
 24/02 – Brainstorming a l’entorn dels continguts digitals per a l’aprenentatge
 08/03 - Programes per al finançament de projectes de R+D+i
 10/05 - Claus per a la gestió de llicències
 16/06 - Mètode i èxit a les xarxes socials
 08/07 - 1 any de KID’S CLUSTER: casos i projectes en curs
 27/10 - Màrqueting amb causa: claus i retorn
 03/11 - Estratègies per localitzar la producció
 11/11 – Visita a Caprabo
Actuacions per reforçar la competitivitat
 Estudi sobre estratègies digitals en educació i lleure
 Definició del projecte Fòrum Educatiu
 Continguts digitals per a l'aprenentatge: 3 línies en curs
 Promoció de la Festa dels Súpers i del Festival de la Infància
 Inici del projecte “Lineal productes Infantils a gran distribució”
 24/10 i 03/11 – Taller de xarxes socials
 Acord amb EADA
Codi ètic de bones practiques referendat pels membres de l’associació
Participació
 334 inscripcions de 114 empreses i entitats a les activitats temàtiques i de networking
 40 associats al tancament de l’any
 98.4% dels assistents satisfets de la seva participació a les activitats
 Nota mitja de 8,48 sobre 10 als continguts i organització
Actes públics i col·laboracions
 19/05 - Acte organitzat per ACC1Ó i l’ICIC sobre iniciatives de clústers
 06-07/06 - Acte de Vitartis (Clúster biotecnològic) a Valladolid sobre iniciatives de clústers
 15/11 – Taula rodona d’ACC1Ó sobre productes infantils a la Xina i Hong Kong amb
representants dels Centres de Promoció de Negocis
 Col·laboracions amb FICMA i TOON A VILLE
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Pla estratègic

Les activitats del nostre pla estratègic coincideixen amb les línies de treball del pla d’acció
consensuat amb les empreses en el moment de posar en marxa el clúster i validat per la Junta
Directiva del clúster:
Jornades temàtiques i de networking
Sessions temàtiques i de trobada a l’entorn d’un tema
d’interès comú I a les quals s’articula el coneixement mutu i la
cerca d’oportunitats de col·laboració.

Reforç de la competitivitat de les empreses
Anàlisi enfocat
Estudis sobre comportament en el consum i en la compra,
expectatives dels més petits i del seu entorn i tendències.
Nous productes i serveis
Projectes resultants de les oportunitats per a innovar.
Posicionament
Activitats d’apropament al canal i al client amb coneixement
estratègic i la força del grup.
Coneixement
Formació i continguts rellevants per a reforçar l’estratègia
i afinar les tàctiques.

Visibilitat
Activitats i suports per a donar a conèixer les activitats i objectius del
clúster.
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Activitats temàtiques
i de networking

24/02 – Brainstorming a l’entorn dels continguts digitals per a l’ensenyament
La primera reunió de l’any es va centrar en un exercici de generació d’idees al fil
d’algunes aportacions generals sobre les principals oportunitats de negoci o
elements a considerar pel que fa al públic infantil i el seu entorn.
L’exercici es va desenvolupar a l’entorn de tres focus principals que van
generar idees generals, elements necessaris a considerar o per a aplicar-les i
exemples o concrecions.
D’aquest exercici es van treure temes concrets per al desenvolupament de projectes en
col·laboració.

08/03 - Programes per al finançament de projectes de R+D+i
En aquesta jornada, convocada exclusivament per als socis de KID’S CLUSTER, es van presentar
els principals programes d’ajut actualment oberts o d’imminent publicació i es van posar a
disposició dels assistents consultors experts per tractar els temes d’interès en aquest àmbit,
fruit de la col·laboració de la FUNDACIÓ ASCAMM.
L’acte estava adreçat a Directors Generals, Gerents, Directors
d’Innovació, Tècnics i altre personal de l’empresa involucrat en
projectes d’R+D+I o en la seva gestió. Van participar una dotzena
d’empreses associades i vam gaudir de les intervencions dels
especialistes del Centre Tecnològic ASCAMM i de Pilar de
Miguel, Responsable del Punto Nacional de Contacto del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio
de Ciencia e Innovación).

10/05 - Claus per a la gestió de llicències
En aquesta sessió, celebrada a les instal·lacions del Passeig de Maria Cristina de Fira de
Barcelona, van intervenir:
 Carolina Pina, Sòcia de GARRIGUES. Parlà dels tipus de llicències disponibles per a
l’explotació de personatges: merchandising, character merchandising i drets d’imatge. I
abordà els aspectes a considerar en la negociació d’un acord de llicència i la sistematització
del contingut mínim d’aquest tipus d’acord.
 Leonora Aixas, Responsable de llicències per a Espanya i Portugal de MATTEL, oferí la seva
visió del que espera el propietari de la marca dels seus llicenciataris, il·lustrat amb
diferents experiències en gestió de llicències. Els assistents tingueren la oportunitat de
conèixer com entenen l’aportació de valor del llicenciatari traslladant el valor de la marca
al punt de venda.
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Montse Rendé, Responsable de llicències, i Xavier Martí, Director d’Innovació de
CROMOSOMA, a partir d’una trajectòria de referència en el món de les llicències, oferiren
la seva visió de l’evolució futura dels projectes llicenciables amb nous models de negoci.
David Recasens, Director de Licensing d’EDEBÉ AUDIOVISUAL LICENSING, tractà sobre la
funció de l’Agent de Licensing i com triar-ne el més adequat, així com de les eines clau per
a fer “llicenciable” una propietat o marca amb exemples de programes de licensing amb
les seves propietats.
Ricardo Priego, Soci director de HOT SHOTS EUROPE, aportà l ’experiència d’un llicenciatari
i com ha sabut aportar valor a les marques que treballa des-de que va encetar l’activitat de
la seva empresa, sabent encertar en l’elecció de personatges i marques i en les solucions
desenvolupades.
La sessió va concloure amb una
taula rodona moderada per Emili
Alsina, Director d’EDICIONS JUST i
editor de la revista Licencias B2B.

16/06 - Mètode i èxit a les xarxes socials
A més dels experts en tendències de consum dels
infants, Sergi Miquel, Director de la consultora Arista a
Barcelona i Miguel González Duran Director d’Arista Kids
and Teens, membres de KID’S CLUSTER, la sessió va
gaudir de la participació de Teresa Rivera, Brand
Manager de Nancy (Famosa), el primer fabricant de joguines al nostre país i la companyia que
més va créixer durant l’any anterior a Espanya. En l’exposició del cas pràctic, Rivera va explicar
el reposicionament d’aquesta nina i l’estratègia de màrqueting de la marca que contempla la
xarxa complementant els impactes tradicionals a través de la televisió.
La jornada va concloure amb un debat entre el públic assistent i els ponents, moderat per
David Soler Freixas, professor d’EADA i membre de KID’S CLUSTER. A continuació es va realitzar
un exercici de debat en tres blocs que permeteren als assistents tractar amb la major part de
participants a l’acte. Un dels resultats d’aquesta activitat va ser la organització del taller de
xarxes socials després de l’estiu, donada la demanda dels assistents.

08/07 - 1 any de KID’S CLUSTER: casos i projectes en curs
L’acte va ser inaugurat pel Director General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Joan
Sureda, que va destacar KID'S CLUSTER com a cas d’èxit que es pot traslladar a d’altres
indústries i va destacar l’heterogeneïtat dels socis del clúster i l’encert d’agrupar-se entorn a
un mateix client final. Sureda va assenyalar com a reptes generals de la indústria l’augment de
competitivitat i de la productivitat.
S’hi va presentar el llibre El sector de productes infantils a Catalunya (KID’S
CLUSTER): oportunitats de col·laboració des de l’òptica del consumidor
final, de la sèrie LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA
INDUSTRIAL que edita la Generalitat de Catalunya.
Aquesta publicació està disponible al web de KID’S CLUSTER.
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També es van exposar les col·laboracions entre empreses i entitats com per exemple el de
l’Hospital de Sant Joan de Déu i Miquelrius, Edebé i Scalextric, Castellnou Edicions i Espais
Telemàtics o Marinva i Fira de Barcelona.
L’acte va concloure amb un seguit de trobades interempreses a les quals cada assistent podia
trobar-se amb fins a quatre interlocutors per a analitzar possibles col·laboracions i oportunitats
de negoci en conjunt.

27/10 - Màrqueting amb causa: claus i retorn
En col·laboració amb l’escola de negocis
EADA, es va organitzar una jornada per
explicar els beneficis del “màrqueting
amb causa” i com es compatibilitza
actuar amb un criteri solidari amb causes
socials sense renunciar a la rendibilitat
del negoci.
Les tres Intervinents van ser:
 Giorgia Miotto, Directora de comunicació d’EADA, que va aportar la visió acadèmica i les
claus per a abordar un projecte de màrqueting amb causa.
 Guiomar Todó, Responsable de màrqueting i captació de fons d’UNICEF COMITÈ
CATALUNYA, que va destacar els casos més notables d’aquesta entitat i l’impacte sobre
alguns partners.
 Gloria Codinas, Directora de serveis de màrqueting i relacions externes d’ARBORA &
AUSONIA, que va compartir la seva experiència amb UNICEF i les variables que fan que es
continuï apostant per aquesta línia de treball.

03/11 - Estratègies per localitzar la producció
En relació amb les implicacions de produir lluny de les nostres
fronteres i com s’aborda aquesta estratègia en les noves
condicions econòmiques, vam compartir reflexions i
experiències pel debat amb:
 Joan Miquel Hernández, Director de l'Àrea de
Desenvolupament Empresarial de la Direcció General
d'Indústria de la GENERALITAT DE CATALUNYA
 Sergi Pastor, CEO de Tecnitoys – SCALEXTRIC
 Florenci Verbon, Director General d’EDUCA BORRAS
 Ana Cabañas, Directora de l’Àrea tècnica de FOMENT
DEL TREBALL
 Lluís Torrens Mèlich , Manager del Public-Private
Sector Research Center de l’IESE
El debat fou moderat per Manel Manchón, Subdirector del diari ARA i responsable
de temes d’economia i empresa.
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11/11 – Visita a Caprabo
Vam gaudir d’una presentació d’empresa a càrrec de
Manuel Cumplido, Director de Màrqueting i
desenvolupament de negoci de CAPRABO.
El clúster manager va abordar algunes variables
d’anàlisis per tal de entendre millor el punt de venda i
vam concloure amb una visita guiada a la botiga Caprabo
de l’Illa Diagonal, de la ma de Xavier Ramón,
Responsable de Marketing de CAPRABO.

Actuacions per a reforçar
la competitivitat de les empreses

Anàlisi enfocat: Estudis i coneixement estratègic del mercat
Al desembre de 2011 s’entregà l’estudi sobre
desenvolupaments digitals aplicats a l’aprenentatge i el
lleure.
Dues de les línies d’actuació del clúster (desenvolupament de nous productes i reforç de
posicionament als mercats) es poden veure clarament reforçades amb un millor coneixement
de les expectatives i valoracions que facin els usuaris i els educadors de la tecnologia aplicada a
l’aprenentatge. Per això vam abordar un estudi en aquest sentit quan alguns associats de KID’S
CLUSTER van expressar l’interès per a les empreses del clúster que fan productes i serveis
educatius i/o tecnològics de conèixer les aplicacions de la tecnologia en educació i lleure.
Aquest coneixement també pot ajudar a generar idees de negoci a les empreses que puguin
fer servir els suports educatius i d’oci per a presentar la seva oferta al mercat infantil.
El nostre enfoc considera la comunitat educativa, incloent escoles, famílies i alumnes, amb un
focus en l’ús i en les oportunitats de desenvolupament, no en la tecnologia. El contingut
s’orienta a les oportunitats de desenvolupament amb els mitjans existents per tal d’optimitzar
l’ús dels recursos digitals a l’aula i fora d’ella, tant per a l’ensenyament com per a l’oci. Es
tracta, doncs, d’un anàlisis estratègic sobre les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies, no una prospectiva sobre com han d’evolucionar en el futur.
A l’estudi han participat 14 companyies i ha gaudit del cofinançament de l’Administració.
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Acabem l’any 2011 amb propostes per a un nou projecte que vol aportar visió estratègica als
socis del clúster. Es tracta de fòrum d’usuaris i prescriptors en l’àmbit educatiu que, des d’una
perspectiva àmplia, aportaran criteris i visió estratègica per a qualsevol contingut educatiu als
productes i serveis siguin per l’aula, el joc educatiu o altres propostes que abordin aquest
àmbit.

Durant l’any, algunes empreses han adquirit l’estudi de tendències de consum presentat a les
acaballes de 2010, i que manté la seva vigència aportant criteris clars sobre els aspectes que
prioritzen els infants i llurs famílies pel que fa a productes i serveis de diversos àmbits:







Equipament de la llar
Higiene i cura personal
Alimentació
Roba i complements
Entreteniment
Educació

Desenvolupament de nous productes i serveis
Aquesta línia de treball es basa tant en la dinamització que genera el clúster com en les
oportunitats que troben els socis en les seves trobades, siguin facilitades pel clúster o
espontànies gràcies al coneixement mutu. Al tancar l’any hi ha diverses col·laboracions en curs
entre socis del clúster.
Arran de l’exercici de generació d’idees realitzat al primer trimestre a l’entorn dels continguts
digitals per a l’aprenentatge es van endegar 3 projectes. Dues empreses del clúster van
col·laborar en la facilitació d’un espai per al foment de la creació literària. Altres acaben l’any
en procés de generació d’uns suports adequats per a una temàtica concreta del currículum
acadèmic de primària. El tercer projecte està relacionat amb el coneixement del territori i la
cultura i es troba encara en fase de definició.
Un altre tema per traslladar a un nou desenvolupament es troba a l’entorn dels viatges en
família, pendent de concretar una proposta de valor entre socis del clúster que s’hi van
interessar.
També es troba en marxa el desenvolupament d’aplicacions per a dispositius portàtils
adreçades a infants amb diferents models de negoci.

Reforç de posicionament als mercats
El clúster considera estratègic fer conèixer i aprofundir la innovació en els canal als quals la
oferta de les empreses i entitats es troba amb el públic objectiu.
Som conscients que els punts de venda i les activitats públiques son l’espai de trobada entre la
oferta i la demanda i que articular iniciatives que ajudin a fer arribar productes i serveis al
públic de manera òptima és d’interès comú als socis.
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En aquesta línia es van promoure en condicions especials pels socis la Festa dels Súpers i el
Festival de la Infància 2011.

També es va comunicar el projecte de creació d’un lineal de productes infantils, una iniciativa
per a facilitar l’articulació de propostes conjuntes especialitzades en el segment infantil i
canalitzades amb la gran distribució, que va atreure les propostes d’uns quants associats i que
es troba en curs en concloure l’any amb el lideratge de Caprabo.

Coneixement: Formació
Pel que fa a les actuacions per a reforçar la
competitivitat de les empreses, ens vam fixar
l’objectiu de facilitar accions formatives adequades
a les empreses i institucions, cosa que abordem
amb la nostra estreta col·laboració de l’escola de
negocis EADA, adherida al clúster i que ofereix una
bonificació als seus membres en els programes de
l’any acadèmic 2011-2012.
Nogensmenys, les activitats desenvolupades ens
van facilitar una clara demanda, per via de les
aportacions dels assistents, d’una acció formativa
orientada a facilitar eines i criteris pel treball a les
xarxes socials desenvolupant la penetració de les
marques. Això ens portà a organitzar una sessió per
a ajudar les empreses de KID’S CLUSTER i altres que
s’adrecen al públic infantil a disposar de
coneixement i capacitació suficient per prendre
decisions estratègiques en la seva gestió a l’entorn
2.0.
L’acció es va plasmar en un curs del qual es van realitzar dues edicions per a una quarantena
d’assistents i que va gaudir del suport econòmic de l’Administració.

El Codi ètic
Atenent al compromís recollit al conveni entre KID’S
CLUSTER i l’Administració es va presentar i aprovar per
l’Assemblea de socis el codi de gestió ètica i responsabilitat
social corporativa
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Visibilitat
A més d’actualitzar el web i convertir-lo en l’espai d’informació
general pels membres del clúster i d’altres visitants, s’envien les
informacions d’interès pròpies o recollides d’altres fonts per mitjà de
twitter.

Els mitjans han recollit la nostra activitat durant l’any, tant en entrevistes radiofòniques com a
aparicions a premsa escrita i digital. Està disponible el detall de les aparicions al web del
clúster.
El clúster ha participat en activitats organitzades per altres entitats durant aquest any:
19/05 - Acte organitzat per ACC1Ó i l’ICIC
sobre iniciatives clústers

06-07/06 - Acte de Vitartis (Clúster biotecnològic)
a Valladolid sobre iniciatives de clústers

15/11 – Taula rodona d’ACC1Ó sobre
productes infantils a la Xina i Hong Kong
amb representants dels Centres de
Promoció de Negocis
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I ha col·laborat en la promoció de dues iniciatives que poden facilitar noves oportunitats pels
socis:
FESTIVAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT DE BARCELONA, FICMA
Atenent a la seva voluntat de cercar oportunitats de col·laboració amb el clúster. En concret, la
direcció del FICMA ens va brindar un seguit d’oportunitats d’obtenir visibilitat al PETIT FICMA,
una interessant iniciativa que consta de projeccions públiques i tallers per a escoles.

TOON A VILLE
El festival de cinema d’animació que va celebrar la seva primera edició a Sant Cugat del Vallès i
que va portar projeccions novadores i una sessió amb destacats protagonistes nacionals i
internacionals de l’animació.

Autògraf de Stephen Hillenburg, creador de Spongebob,
pels membres del clúster
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Socis
Els socis de KID’S CLUSTER en el moment de tancar l’exercici 2011 són:

Espais Telemàtics
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Junta Directiva

La Junta Directiva del clúster al tancar l’any està formada per:
President:
Sr. Àlex Pérez en representació d'Abacus
Tresorer:
Sr. Antonio Garrido en representació de Grup Edebé
Secretària:
Sra. Imma Marín en representació de Marinva Serveis i Projectes
Vocals:
Sr. Florenci Verbon en representació d'Educa Borràs
Sr. Jorge Folch en representació de Panrico
Sr. Jaume Pérez Payarols en representació de l'Hospital de Sant Joan de Déu
Sra. Elisabet Herrero, en representació de Televisió de Catalunya
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Balanç econòmic 2011
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Fiançes
ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Inversions financeres a curt
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

2.226,21
160,53
965,68
1.100,00
155.944,45
56.474,44
25.550,96
73.919,05
158.170,66

PATRIMONI NET
Fons propis (Remanent)
Fons propis (Resultat de l’exercici)
PASIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Altres creditors
Periodificacions a curt termini (Ingressos anticipats)
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

58.842,95
23.282,80
35.660,15
62.754,39
12.744,28
9.052.17
86.583,43
158.170,66

Import net de la xifra de negocis
Altres ingressos d’explotació
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització d’immobilitzat
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
RESULTAT DE L’EXERCICI

164.124,68
66.666,68
- 70.734,14
- 124.053,12
- 364,11
35.660,15
35.660,15
35.660,15

Imports en euros
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Amb el suport de:

