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El nostre objectiu 
 
Reforçar la 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 segon any d’activitat: Resum executiu  
Durant el 2012 hem continuat adherint socis a KID’S CLUSTER, tot i que a un 
ritme inferior a l’any precedent. 
 
Els resultats han estat bons en el tancament del segon any de vigència del 
conveni amb Avançsa, en la línia amb els objectius plantejats, i s’han assolit, 
en termes generals, 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:  

 18/01: Presentació de resultats de l’estudi sobre estratègies en continguts digitals. 

 24/01: Sessió de networking i generació d’idees entre participants a l’estudi sobre 
estratègies en continguts digitals. 

 29/02: Jornada sobre e-commerce. 

 27/03: Assemblea de socis. 

 19/04: Producte i arts escèniques. 

 20/04: Animació infantil i negoci. 

 09/07: Dos anys de KID’S CLUSTER. Innovació i presentacions d’empreses. 

 09/10: Idees per a aprendre. Apropant sector educatiu i empresa.  

 11/10: Trobada a l’entorn de la comunicació de les marques cap al segment infantil. 

 24/10: D'idees a projectes. 

 20/11: Taller: Innovar col·laborant. 
 
 
Actuacions per a reforçar la competitivitat 

 Difusió dels nostres estudis: Tendències del segment infantil i Estratègies digitals 

 22 i 23/05: Curs de Gestió per categories a Abacus. 

 Nous productes 

 Col·laboració amb activitats destacades 

 12/04: Visita al diari ARA. 

 18/09: Visita al Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm. 
 
 

Participació 

 47 associats al tancament de l’any. 

 378 inscripcions a les activitats temàtiques i de networking, a les quals les empreses i entitats 
sòcies i del nostre entorn han acudit 244 vegades. 

 98,9% dels assistents satisfets de la seva participació a les activitats. 

 Nota mitja de 8.86 sobre 10 als continguts i organització. 
 
 
Actes públics i col·laboracions 

 19/01: 3ª Jornada Inter-clústers de Catalunya organitzada per ACC1Ó a Barcelona. 

 19/04: Sessió de revisió estratègica de RAIL GROUP a Barcelona 

 07/06: III Jornada d’Immersió estratègica del CLÚSTER GOURMET a Sta. Coloma de 
Farners 
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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, validat per la Junta 
Directiva del clúster i per l’Assemblea de socis: 
 
 
 

 
 
 

 
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 actuacions i objectius del 
clúster. 
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Activitats temàtiques  
i de networking   
 
 
 

 
18/01 i  24/01 Presentació de resultats de l’estudi sobre estratègies en continguts digitals i 
sessió de networking i generació d’idees entre els participants a l’estudi. 

 
Vam encetar l’any presentant les conclusions de l’estudi ofert com a eina per a conèixer les 
estratègies a seguir en el desenvolupament de continguts digitals per a educació i lleure.  
 
L’estudi, orientat a conèixer les claus de les valoracions que fan mestres i educadors, famílies i 
infants, va ser co-finançat per la Direcció General d’Industria i per les empreses que s’hi van 
adherir: ABACUS, CRUÏLLA, DANONE, EDUCA BORRAS, ESPAIS TELEMATICS, GRUP EDEBÉ, KIDS 
& US, LA FACTORIA D'IMATGES, L'AQUÀRIUM DE BARCELONA, PAC BARCELONA, PANRICO, 
RBA COLECCIONABLES i TELEVISIÓ DE CATALUNYA . 
 

Aquest fórmula de cofinançament entre l’Administració i 
les empreses que s’adhereixen permet que els adherents 
a l’estudi l’obtinguin a un preu especialment baix i que 
comparteixin els aprenentatges i conclusions en una 
sessió de generació de propostes.  
 
En aquest cas, es van generar fins a nou idees per a 
desenvolupar nous productes o sistemes de 
comercialització i enfortiment dels vincles amb el públic 
objectiu. 

 
L’estudi, vigent un any després, està disponible a un preu especial pels socis de KID’S CLUSTER. 
 
 
29/02: Jornada sobre e-commerce. 
 
Al febrer vam abordar el coneixement de les xarxes com a 
canal de venda de productes i serveis. La sessió va oferir 
algunes claus d’èxit per a vendre per Internet tot incidint en 
com canvia la manera d’apropar-se al client a l’entorn 
virtual.  
 
Vam conèixer casos rellevants de comerç online de la ma dels 
seus protagonistes, BOUTIQUE SECRET, LA FACTORIA 
D’IMATGES, PARABEBES, i vam gaudir de la contextualització  
del model de negoci que ens va oferir EADA  
i de l’avís pel que fa a l’àmbit legal de GARRIGUES. 
 
La sessió va atreure 56 persones de 21 empreses i entitats. 
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19/04 Producte i arts escèniques (La Mostra d’Igualada) 
 
La Mostra d’Igualada organitzà un primer encontre entre els 
professionals del sector de les arts escèniques per a tots els 
públics i de la indústria editorial per a infants i joves, per tal 
de posar en comú opinions i experiències pràctiques que 
permetin una major col·laboració entre aquests dos sectors 
que treballen per a un mateix públic. 
 
KID’S CLUSTER hi va col·laborar amb la participació de 
CROMOSOMA en aquest acte. 
 
 
20/04: Animació infantil i negoci (Toon a Ville) 

 
La segona edició de TOON A VILLE, organitzada pels nostres socis 
de LUVÀNIA, va acollir un esdeveniment adreçat a productors i 
marques per tal d’abordar com l’animació pot ser útil per a d’altres 
sectors com a vehicle de missatges, suport a la imatge o part d’una 
projecte de major abast per a la comercialització de productes o 
serveis, així com les oportunitats en el mon de l’animació infantil per 
a les marques. 
 

 
Hi van participar LUK INTERNACIONAL, PLANETA 
JUNIOR, PAC i CREAFUTUR en un debat moderat pel 
diari ARA i amb la primícia de la renovada producció de 
l’Abella Maia.  
 
Vam comptar 26 empreses assistents amb 39 persones. 
 
 
 
09/07 Dos anys de KID’S CLUSTER. Innovació i presentacions d’empreses. 
 

El segon aniversari va voler centrar-se en les oportunitats 
d’innovació, i vam demanar el suport d’un especialista, el 
Fundador i Conseller delegat de LTC Project, Xavier 
Marcet.  
 
Al debat va seguir una ronda de presentacions de totes 
les empreses assistents, que van tenir uns minuts per a 
destacar els seus projectes i el perfil de les seves 
empreses a fi i efecte de cercar les oportunitats d’innovar 
en col·laboració amb altres agents.  
 
Una cinquantena d’assistents de 34 empreses van 
participar a una sessió amb un format innovador que 
repetirem.  
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09/10 Idees per a aprendre. Apropant sector educatiu i empresa.  
 
Un dels eixos estratègics de KID’S CLUSTER és l’apropament entre el 
sector educatiu, formal i no formal, i les empreses i entitats que el 
serveixen.  
 
Ja en la fase inicial de definició del nostre clúster es va destacar un 
distanciament degut a l’existència d’unes relacions més orientades al 
factor comercial que a la generació conjunta de propostes de valor. 
 
El 2012 hem posat en marxa la iniciativa Idees per a aprendre, amb la 
que busquem apropar els agents educadors: empreses, escola i 
institucions, amb l’objecte de generar valor conjuntament. 
 
 

Aquesta primera trobada va gaudir de les experiències i visions de l’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT, ABACUS i SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, i va aplegar a una cinquantena de 
persones de 43 empreses, escoles i institucions. L’Administració va co-finançar l’activitat. 
 
El resultat va ser un seguit d’aportacions (sobre continguts, materials, conciliació del temps i 
espais i activitats) dels assistents, treballant en grups mixtes entre educadors i empreses.  
 
A partir d’aquesta activitat s’han generat propostes concretes, com l’Escola de reptes o l’estudi 
sobre escriptura en curs el 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
Imma Marín, Directora de MARINVA, dirigint la 
sessió de generació de propostes a Idees per a 
aprendre 
 
 
 
 
11/10 Trobada a l’entorn de la comunicació de les marques cap al segment infantil 

 
 
 
Els nostres socis d’ARISTA KIDS & TEENS han vist la 
publicació del llibre del seu director, Miguel González-
Durán.  
 
Vam tenir la ocasió de reunir un seguit de socis i amics 
per tal de debatre experiències a l’entorn del 
màrqueting adreçat a infants.  
 
Les principals aportacions van quedar recollides a 
l’epíleg del llibre. 
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24/10: D'idees a projectes. 
 
El final de l’any vam enfocar-nos especialment 
cap a la generació de propostes, i així vam 
recollir els aprenentatges dels nostres estudis 
per tal de destacar-los i revisar els perfils de 
compradors, clients i consumidors amb un grup 
de professionals de les empreses i entitats de 
KID’S CLUSTER. 
 
Amb el suport dels nostres socis de LA SALLE 
REASERACH AND EDUCATION i el co-
finançament de l’Administració vam generar, 
entre els 24 participants de 20 empreses i 
entitats, cinc propostes concretes: CIMM (Club 
dels infants moguts), Read & Play, Petits 
Cuiners, Family Coacher i Kindle Family. 
 
 

 
 
La tècnica de Product Box aplicada va permetre 
destacar punts forts i febles de les propostes que 
poden esdevenir noves idees de negoci. 
       
 
 
 

 
 
20/11 Taller: Innovar col·laborant 

 
Una activitat especialment ben valorada va ser el taller de innovació amb que vam 
concloure les activitats de l’any. A partir de l’aportació d’Alfons Cornella, soci fundador 
de Co-Society, vam conèixer alguns casos molt destacats d’innovació a partir de la 
posta en comú d’actius i capacitats d’agents molt diferents i que han esdevingut 
propostes d’èxit. 

 
26 persones de 19 empreses i entitats, socis i no socis de KID’S 
CLUSTER, van trobar-se en taules de treball que van generar 
respostes concretes i aportacions generals per a reptes 
plantejats aplicant una tècnica novadora i eficaç.  

 
 

 
Cada assistent va poder elaborar una fitxa 
descriptiva dels aspectes més rellevants, i 
potser menys evidents, que pot aportar la 
seva organització en un procés col·laboratiu 
d’innovació. 
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Actuacions per a reforçar  
la competitivitat de les empreses 
 
 
 
 
Anàlisi enfocat: Estudis i coneixement estratègic del mercat 

 
Els nostres estudis sobre estratègies en el desenvolupament de continguts digitals per a 
aprenentatge i lleure i l’anterior sobre tendències de consum del segment infantil han estat la 
base per a algunes dinàmiques de grups i informacions facilitades a diversos esdeveniments als 
que hem participat, atraient també l’interès dels mitjans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 amb l’escola de negocis EADA, adherida al clúster 
i que ofereix una bonificació als seus membres en els programes de l’any acadèmic 2012-2013. 
 
Durant el 2012 vam oferir un programa de 
formació impartit per AECOC i centrat en la gestió 
per categories de productes d’escriptura, 
papereria i belles arts. 
 
Aquesta formació va ser co-finançada per 
l’Administració i va reunir 16 professionals de 
13 empreses.  
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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, siguin facilitades pel clúster o espontànies gràcies al 
coneixement mutu. Al tancar l’any hi ha diverses propostes i col·laboracions en curs entre socis 
del clúster: 
 
Esport i Infància 

 
Amb INDESCAT, el clúster d’empreses de l’esport, hem fet algunes trobades 
a les quals han participat una vintena d’empreses i s’han generat fins a 34 
propostes de negoci i millora de la comercialització. La valoració de 
l’experiència ha estat molt positiva. 
 

 
L'objectiu d'aquest grup de treball consisteix a detectar projectes 
innovadors orientats al públic infantil que desenvolupin les 
següents propostes: 
 

> Creació de nous productes, serveis i espais de venda. 

> Foment de la marca i de la responsabilitat social corporativa a través de l'impuls de 
plataformes d'informació, organització d'esdeveniments i jornades. 

> Disseny i explotació d'instal·lacions per a nens. 
 
Al llarg del procés, se n'han extret més de 40 idees i, actualment, s'està treballant per 
profunditzar en les més interessants per a poder materialitzar-les.  
 

 
Pel camí, s’han concretat acords 
orientats a millorar la comercialització i 
la visibilitat entre alguns dels membres 
de tots dos clústers. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vida saludable i infància 
 
A partir de les trobades amb INDESCAT i aprofitant les sinèrgies entre la xarxa de clústers 
catalans, estem treballant sobre un projecte de reforç d’hàbits saludables i de millora del 
posicionament de les marques que hi intervinguin.  
 
 
Llicència conjunta 
 
Hem treballat el desenvolupament conjunt d’una llicència a l’entorn d’un producte educatiu o de 
reforç de valors. Els implicats son editors i especialistes en licensing en un projecte encara obert. 
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Introducció d’un nou producte 
 
La iniciativa d’un dels socis de KID’S CLUSTER va oferir la possibilitat d’introduir al 
nostre mercat un nou producte amb vessant d’obsequi decoratiu, joguina i contingut 
educatiu.  
Vam acordar l’interès d’un distribuïdor, un referent del sector salut que avalaria el 
producte i la col·laboració de desenvolupadors de continguts digitals.  
El procés encara necessita un importador i un pla de negoci atractiu. 
 

 
Foment de la lectura 
 
Un grup de socis de KID’S CLUSTER ha abordat la oportunitat de tirar endavant una acció 
orientada al foment de la lectura. El projecte es troba en curs.  
 
 
Creació de nou producte 
 
A partir de la relació amb una empresa tarragonina que 
ha posat en marxa un nou producte, s’ha establert un 
vincle amb un dels nostres socis a fi i efecte de 
desenvolupar nous formats i afavorir la seva 
comercialització. 
 
 
Hotel&Family Barcelona 
 
També disposem d’una interessant proposta adreçada al turisme familiar i que aborda les 
característiques de la oferta d’un establiment hoteler. 
 
 

Serveix el networking? 

 
Després de coincidir a la sessió dedicada a les oportunitats del màrqueting amb causa, 
organitzada per KID’S CLUSTER a finals de 2011, ABACUS i UNICEF han col·laborat amb un 
retorn satisfactori, havent venut el 96% de les targetes UNICEF distribuïdes a ABACUS la 
campanya finalitzada el 2012 i amb un bon resultat també en altres productes. 
 
Hermes Editora General i l'Hospital de Sant Joan de Déu han signat un contracte de 
col·laboració per tal de crear uns materials educatius que ajudin els pares i educadors en la 
seva tasca educativa relacionada amb la identificació i gestió positiva de les emocions.  
Al web de la iniciativa Faros veureu la col·laboració amb altres socis, també. 
 
I més: Des-de KID’S CLUSTER hem mesurat fins a 53 trobades, segons la informació facilitada 
pels nostres socis, orientades a explorar possibilitats de col·laboració, sigui en la generació de 
nous productes i serveis o en la millora de la comercialització i valor afegit ofert.  Per això 
facilitem contactes entre els nostres socis i consell sobre partners idonis en el desenvolupament de 
noves idees. 
 
Tant creiem en el networking que hem encetat una millor articulació amb la resta de clústers de 
Catalunya per tal d’afavorir el creuament d’oportunitats entre les empreses i institucions i cercar 
noves oportunitats de negoci.  

 
El 2012 s’ha començat a construir la XARXA DE CLÚSTERS CATALANS, al servei de les 
empreses que creuen en la col·laboració i en les oportunitats que suposa compartir 
visió estratègica i reptes. 
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Reforç de posicionament als mercats 

 
Creiem que és estratègic fer conèixer i aprofundir la innovació 
en els canal als quals la oferta de les empreses i entitats es 
troba amb el seu públic objectiu. I sabem 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. 
 
Per això destaquem aquelles activitats de qualitat que suposen 
una bona oportunitat per a arribar al target infantil.  
 
En aquest sentit, vam col·laborar en el Petits! Grans! Llibres!, que 
un any més va ser un excel·lent punt de trobada entre els llibres i 
els més menuts a Sant Cugat del Vallès de la ma de l’INSTITUT 
DE LA INFÀNCIA 
 
 
També seguint en aquesta línia es van promoure en condicions especials pels nostres socis tant la 
Festa dels Súpers com el Festival de la Infància 2012, als qual van estar presents alguns socis de 
KID’S CLUSTER. 
 

           
 
 
 
 
 
 
12/04 Visita al diari ARA.  
 
A l’abril ens va acollir el Carles Capdevila, director de l’ARA, i el seu equip en 
una trobada a la qual els socis de KID’S CLUSTER van tenir la oportunitat de 
presentar les seves activitats i debatre sobre les possibles col·laboracions amb 
un mitjà de referència pels pares i educadors més inquiets, i que aposta per la 
seva orientació a famílies i educadors com a segell d’identitat. 
 
23 persones de 15 empreses van compartir una visita reservada a socis de KID’S CLUSTER. 
 

 
18/19 Visita al Vilar Rural de Sant Hilari 
Sacalm 
 
A la tornada de l’estiu vam conèixer des-de 
dins la oferta per a famílies del grup SERHS, i 
vam visitar un espai diferenciat en la oferta de 
lleure familiar.  
 
Vam debatre sobre les activitats que s’hi poden 
acollir i es van generar clares oportunitats de 
negoci entre algunes de les dotze empreses i 
entitats assistents. 
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Visibilitat 

 
Hem millorat el web com a 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 dels nostres newsletters que arriben 
a 900 persones de 450 empreses i entitats. 
 

Els mitjans han recollit la nostra activitat durant l’any, tant en entrevistes radiofòniques, a la TV i 
a aparicions a premsa escrita i digital. Està disponible el detall de les aparicions al web del 
clúster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I el clúster ha participat en activitats organitzades per altres entitats durant aquest any: 
 

19/01: 3ª Jornada InterClústers de Catalunya a Barcelona, a on vam 
exposar la nostra aposta per la col·laboració interclústers 
 
 
19/04: Reunió estratègica de Railgrup a Barcelona, a on vam exposar 
com entenem l’aproximació al mercat d’un clúster 
 
 
07/06 – Immersió estratègica del clúster Gourmet a Santa Coloma de 
Farners, a la qual els nostres amics de Catalonia Gourmet ens van 
convidar a compartir experiències i reptes durant la seva immersió 
estratègica. 

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=logo+railgrup&source=images&cd=&cad=rja&docid=DE_ppRV4AR_wjM&tbnid=xfWVx7tUZ7CN1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.railgrup.net/&ei=zVkeUeqEBfKM4gTUmIDIAg&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNGmpyzXe6TVSwAoK1mxifcS5GWxeQ&ust=1361029951133514
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Socis  
 
Els socis de KID’S CLUSTER en el moment de tancar l’exercici 2012 són: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Espais Telemàtics 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Entitat col·laboradora: 
 

 

  

Helena Figuerola 
Montse Canyameres 
Especialistes en mercat 
infantil i en psicologia familiar 

http://www.encis.coop/
http://www.hot-shots.com.es/
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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 Cooperativa 
Vicepresident: Sr. Florenci Verbon en representació d'Educa Borràs 
Tresorer: Sr. Antonio Garrido en representació de Grup Edebé 
Secretària: Sra. Imma Marín en representació de Marinva Serveis i Projectes 
 
Vocals:  
Sr. Jaume Pérez Payarols en representació de l'Hospital de Sant Joan de Déu 
Sr. Francisco Gratacós, en representació de LUK Internacional 
Sr. Manuel Arias en representació de Panrico 
Sr. José Antonio González, en representació de Staedtler Iberia 
Sra. Elisabet Herrero, en representació de Televisió de Catalunya 
 
 

Balanç econòmic 2012 
 

ACTIU NO CORRENT 1.868,09 

Immobilitzat intangible 120,71 

Immobilitzat material 647,38    

Fiançes 1.100,00 

ACTIU CORRENT     135.071,59    

Deutors comercials i altres comptes a cobrar       25.381,20    

Efectiu i altres actius líquids equivalents 109.690,39    

TOTAL ACTIU      136.939,68    

 

PATRIMONI NET       61.681,96    

Fons propis (Remanent)       58.842,95    

Fons propis (Resultat de l’exercici)       2.839,01    

PASIU CORRENT 75.257,72    

Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.340,68    

Periodificacions a curt termini (Ingressos anticipats) 67.917,04    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU     136.939,68    

 
 

Ingressos per activitats     143.550,40    

Despeses de personal -     72.352,06    

Altres despeses d’explotació -     68.449,94   

Amortització d’immobilitzat - 358,12 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ      2.390,28    

Ingressos financers 448,73 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS      2.839,01    

RESULTAT DE L’EXERCICI      2.839,01    

Imports en euros
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Perú, 186 

08020 Barcelona 
 

663 873 618 
info@kids-cluster.com 

http://www.kids-cluster.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
 
 

           
 

 


