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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 (fins als 12 anys), amb
independència de la categoria de productes o serveis
que comercialitzin o del canal que facin servir.
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El tercer any: Resum executiu
Durant el 2013 hem continuat adherint socis a KID’S CLUSTER, i hem
assolit la xifra de 50 membres.
Els resultats han estat bons a la finalització de la 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 hem rebut per la seva part.
A partir de setembre de 2013 KID’S CLUSTER opera independentment de suports públics i es
sustenta amb les aportacions dels seus socis.
Les activitats dutes a terme el 2013 han estat:
Activitats temàtiques i de networking:
 26/02/2013: Com arribar al públic infantil i Assemblea de socis
 06/03/2013: Productes innovadors (amb BCD)
 25/06/2013: Toon a Ville - Oportunitats compartides
 03/07/2013: 3 anys de KID'S CLUSTER
 10/10/2013: Tecnologia mòbil i aprenentatge (amb Telefónica, MWC y Barcelona Activa)
 7 i 8/11/2013: Visita de Capital of Children
 28/11/2013: Trobada amb Clúster Gourmet
Actuacions per a reforçar la competitivitat
Estudis
 Estudi sobre l’impacte en la cal·ligrafia dels estris d’escriptura
 Posta en marxa del nou estudi sobre Hàbits de compra, tendències de consum i oportunitats en
productes i serveis de lleure i educatius
Formació
 17,24 i 31/05/2013: KID'S RETAIL 2013.
 13/06/2013: KID'S KNOWLEDGE
 Conveni amb la UB pel seu postgrau en didàctica del lleure.
Visites a empreses
 28/02/2013: Visita a Lenoarmi y Eurofitness (Col·laboració amb Indescat)
 11/03/2013: Visita a Cinesa
 19/09/2013: Visita al Mercat de les Flors
Participació
 51 socis en el tancament de l’any.
 342 inscripcions a les activitats, a las quals les empreses sòcies i del nostre entorn acudiren en
127 ocasions.
 100% d’assistents satisfets amb la seva participació.
 Cap queixa sobre continguts i organització.
Actes públics i col·laboracions







25/01: Presentació en la jornada inter-clúster de Catalunya a la seu d’AINS (Reus)
02/02: Presentació a la fira Little Barcelona
21/10: Presentació de la iniciativa als socis del clúster TIC de Reus
13/11: Taula rodona sobre innovació en el Centre Cívic Urgell
Col·laboració en el jurat dels premis MID2013 de BCD
02/12: Participació com a jurat en la comissió de valoració de la línia de subvencions per a la
producció de series i llargmetratges d’animació per a TV de l’Institut Català de les Empreses
Culturals
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Estratègia
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 i per
l’Assemblea de socis.
Els focus estratègics han estat:
> Coneixement del consumidor i del decisor de compra
> Innovació i desenvolupament de producte
> Canal de distribució (millorar el coneixement i la relació)
> Trobar noves vies de comunicació amb el públic infantil i familiar
> Reforç del vincle entre sector escolar i empresa
I les actuacions s’han articulat en tres àmbits:

>

Activitats 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.

>

Actuacions per a reforçar 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.
 Coneixement
Formació i continguts rellevants per a reforçar l’estratègia
i afinar les tàctiques.
 Visites a empreses
Activitats només per a socis en les que es fomenta el
coneixement mutu i els projectes en comú
 Nous productes i serveis
Projectes resultants de les oportunitats per a innovar.
 Visibilitat i posicionament
Activitats d’apropament al canal i al client amb
coneixement estratègic i la força del grup.

>

Visibilitat
Activitats i suports per a donar a conèixer les actuacions
i objectius del clúster.

També hem estat actius en el reconeixement del nostre clúster a efectes de marca i de
certificació, així com en l’activació de la xarxa de clústers catalans
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Activitats temàtiques i de networking

26/02 Com arribar al públic infantil – Assemblea de socis
El 2013 vam encetar un format de la nostra Assemblea de socis que vol oferir un punt de
trobada de valor en el que ens acostem a experiències i punts de vista rellevants.
Sota el títol Com arribem al públic infantil i familiar vam plantejar que els esforços dels diferents
actors que aporten valor amb els seus productes i serveis al infants i les famílies tenen un tram
final molt rellevat: el canal d’arribada al client, siguin botigues, espais de lleure o mitjans de
comunicació. Aquests canals tenen les seves pròpies característiques i reptes, i coneixen el
producte que ofereixen i la resposta dels qui s’hi acosten.
Els prop de 60 assistents de més de 40 empreses van
conèixer alguns canals d’arribada al públic infantil i la
seva visió de les claus de l’èxit de diferents propostes
en un mercat que permet importants taxes de fidelitat.
En aquesta ocasió ens van explicar les seves visions Àlex
Pérez, director de Vendes i Producte d’ABACUS, Xavier
Ramon, Cap de màrqueting de CAPRABO, Àlex Nebot,
Director de Màrqueting de CINESA, Berta Vilardell,
Directora Comercial i de Màrqueting de SERHS HOTELS
i Elisabet Herrero, cap de màrqueting d’infantils i
juvenils de TELEVISIÓ DE CATALUNYA.
La benvinguda va ser de Ricardo Priego, Vocal de la Junta Directiva del Reial
Club de Polo de Barcelona, que ens va acollir, i Soci Director de HOT SHOTS

06/03 - Productes innovadors pel segment infantil
Innovar requereix que diferents factors es trobin en el moment adequat.
Això vam oferir en aquesta trobada en col·laboració amb l’equip del
MID Mercat d’Idees Disseny, un programa de BCD Barcelona Centre de
Disseny que fomenta la creació d’oportunitats de negoci a partir de
projectes innovadors amb un fort component disseny.
KID’S CLUSTER va oferir una selecció de les millors idees del MID adreçades
al públic infantil per tal de donar-les a conèixer i proposar reflexions sobre
què funciona i què no en el moment d’innovar amb la participació
d’empreses i dels autors de les propostes presentades.
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25/06: Oportunitats compartides a Toon a Ville
La tercera edició de TOON A VILLE, organitzada al Palau de
la Virreina pels nostres socis de LUVÀNIA, ens va permetre
debatre sobre el fet que una de les oportunitats de negoci més
sòlides al voltant de la producció d’animació és troba en la
gestió del licensing.
Vam conèixer les experiències d’una empresa del sector i de
dues marques referents pel segment infantil amb les quals van
tractar com alimentació, joguines i animació poden generar
oportunitats compartides.
Els participants van ser Daniel Rossinés, Director General de
Comansi, Marta Poal, Area Marketing Manager de Chupa
Chups Perfetti van Melle i Xavier Benzekri, Brand Manager de
Biplano.

03/07: Tres anys de KID’S CLUSTER. Ajudem-los a créixer.
El tercer aniversari va voler centrar-se en fomentar la cooperació entre
les empreses dirigides al segment infantil i familiar. De fet, el creixement
mitjançant la col·laboració entre les companyies que formen part del
clúster és un dels pilars fonamentals de la activitat d'aquesta institució.
Les empreses assistents a aquesta jornada van manifestar el seu interès
en establir relacions de cooperació, en especial en iniciatives adreçades al
sector educatiu.
Va inaugurar Joan Miquel Hernández, Director de la Unitat de Desenvolupament Empresarial de
la Direcció General d’Indústria – ACCIÓ i bon coneixedor de la iniciativa KID’S CLUSTER, i va
tancar la sessió Alba Espot, Directora d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat, que també
va apuntar la seva visió de la cooperació i l’emprenedoria en suport del sistema educatiu.
Més de cinquanta assistents de 37 empreses van
participar a una sessió a la qual vam gaudir de les
intervencions i debat entre Guiomar Todó,
Coordinadora d’UNICEF CATALUNYA, Miquel Àngel
Oliva, Director d’ABACUS COOPERATIVA i José Antonio
González, Director de STAEDTLER IBERIA, moderat per
Esteban Lorenzo, Director d’EDEBÉ DIGITAL.
També vam abordar la co creació de valor adreçada
al públic infantil, repassat alguns casos de col·laboració
a KID’S CLUSTER, amb l’aportació del Dr. David
Miralles, del Seamless Interaction Group, HCI
Departament - Enginyeria LA SALLE i la intervenció de
Josep Lluís Sánchez, Consultor sènior d'INFONOMIA.
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10/10 Tecnologia mòbil i aprenentatge
Idees per a aprendre: Apropant sector educatiu i empresa.
L’apropament entre el sector educatiu, formal i no formal, i les empreses i entitats que el
serveixen segueix sent un dels eixos estratègics de KID’S CLUSTER.
Aquesta sessió de treball va sumar els
coneixement i criteris del sector educatiu i dels
especialistes en solucions mòbils que es vinculen
a l’aprenentatge. A partir de casos que
aborden l’aplicació de dispositius mòbils i les
xarxes en aquest entorn vam generar un
debat amb persones referents de l’àmbit
educatiu i el vam concretar en taules de treball
que van abordar requeriments i oportunitats
destacats pel sector educatiu i pels
desenvolupadors de solucions de base
tecnològiques.
Els ponents van ser Pere Torrents, mEducation manager de MWC- GSMA, Theophilus van
Rensburg, Fundador de M-Ubuntu i Javier González Casado, Gerent de Gestió del
Coneixement de Fundación Telefónica, i la seixantena d’assistents que van participa als grups de
treball van mostrar una certa tendència a relacionar-se amb professionals del mateix tipus
d’activitat. Aquesta limitació, en termes d’oportunitats creuades d’innovació i de nous
desenvolupaments de negoci, està en la base de la posta en marxa de KID’S CLUSTER com a
aspecte de millora en la pràctica empresarial.
Una conclusió del debat va ser que hi ha una
clara possibilitat de millora pel que fa a la
posta en marxa de noves propostes en la
creació de grups multidisciplinaris que
aportin diferents capacitats.
L’exercici canvas realitzat va mostrar l’interès
en aquest aspecte, i la pràctica revelada
expressa que hi ha camí a fer.
Les eines per a mestres es plantejaren amb
suports digitals en gairebé tots els casos, i
fan referència destacada al creuament
d’ofertes i capacitats entre editors, tècnics i
mestres, principalment. La majoria de
propostes es van centrar en la formació de
mestres.
Hi van assistir una seixantena de persones
de prop de 40 empreses i institucions.
L’acte va gaudir del suport de l’Ajuntament
de Barcelona a través de Barcelona Activa i
va ser inaugurat pel Sr. Jordi Baldrich,
Subdirector General de gestió de serveis a
la comunitat del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
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7 i 8/11 Visita de Capital of Children a Barcelona
KID’S CLUSTER portà a Barcelona als responsables de Capital of Children,
el projecte de la fundació LEGO i l’Ajuntament de Billund (Dinamarca),
que van presentar la seva iniciativa a les empreses catalanes dirigides
a la infància. Durant dos dies vam poder intercanviar idees i
propostes per tal de millorar les accions adreçades al públic infantil
i familiar
Capital of Children és una companyia creada en 2012 per la Fundació LEGO i l’Ajuntament de
Billund, localitat danesa d’on és originària i on té la seu central l’empresa joguetera LEGO.
Aquesta companyia té com a objectiu portar a terme projectes i col·laborar amb altres
empreses i institucions educatives per tal de convertir Billund en un centre de coneixement sobre
la infància, l’aprenentatge i el joc.

L’objectiu de la trobada era que els nostres socis
poguessin conèixer de primera mà aquesta
iniciativa de col·laboració entre una empresa
privada i institucions locals.

Mette Thybo, CEO de Capital of Children, va presentar als socis de KID’S CLUSTER els tres eixos
de l’activitat del seu projecte:
> Contribuir al desenvolupament cultural i urbà de Billund.
> Promoure l’acumulació i distribució de coneixement sobre el joc, l’aprenentatge i la
creativitat dels nens.
> Atreure companyies nacionals i internacionals a Billund.
Durant la visita vam acompanyar els nostres convidats a conèixer Abacus, El Poble Espanyol de
Montjuïch, un centre cívic gestionat per Lleuresport i el col·legi Montserrat, així com una trobada
amb els responsables de dinamització de clústers d’ACCIÓ i una altra en profunditat amb
l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

28/11/2013: Trobada amb el clúster Catalonia Gourmet
Vam dedicar una sessió de treball a explorar les
oportunitats de negoci a l’entorn de noves propostes de
valor adreçades als infants i que vinculessin els productes
alimentaris amb aspectes pedagògics, de comercialització o
de màrqueting, entre d’altres.
Els assistents dels dos clústers van tractar sobre pedagogia de producte, territori i
empresa, co-branding i comercialització conjunta de producte i comunicació i
impuls a una cultura de producte i d’estil de vida saludable, tot debatent sobre
continguts, canals, formats i marques mentre es desenvolupava una de les possibles
propostes de negoci que vam definir.
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Actuacions per a reforçar
la competitivitat de les empreses

Anàlisi enfocat: Estudis i coneixement estratègic del mercat

Estris d’escriptura i cal·ligrafia
A partir de la conversa amb socis orientats a l'escriptura amb
diferents aproximacions vam començar a tractar sobre
l'impacte dels estris en la cal·ligrafia.
No vam trobar cap estudi concloent, ni tractant amb els
especialistes a Catalunya, ni a la resta d'Espanya ni a
associacions internacionals. Així que vam decidir fer-ho
nosaltres, amb el suport d'aquests tres socis i amb l'ajut de la
regidora d'educació de Sant Cugat, la directora d'educació
infantil i primària de la Generalitat, els responsables
educatius de l'Escola Pia de Catalunya i alguns directius
d'escoles que ja ens coneixien.
El resultat: 300 infants fent servir diferents estris durant el curs 20122013 i passant quatre tests cadascun per tal de validar l'impacte dels
estris (bolígrafs i plomes) en la cal·ligrafia.
Ara ja podem dir quin estri i suports ajuden més a millorar la lletra.
Aquest document és propietat de KID’S CLUSTER, que autoritza
expressament i agraeix la seva difusió i consideració respectant la
seva integritat i esmentant la font. No es comercialitza i es pot
descarregar a l’apartat d’estudis del nostre web.

Estudi sobre necessitats i tendències en lleure i educació
El 2013 vam encetar, amb el suport de la Direcció General d’Indústria,
el nostre estudi que amplia, d’una manera molt enfocada a l’àmbit del
lleure i l’educació, els treballs previs desenvolupats per KID’S CLUSTER.
L’estudi va permetre als seus adherents:
• Validar necessitats i motivacions de compradors, clients i consumidors.
• Actualitzar les tendències principals.
• Participar a una sessió de generació de projectes a partir dels aprenentatges obtinguts.
Es va treballar a partir del coneixement disponible, validat amb anàlisis etnogràfic sobre
famílies representatives i amb aportacions d’experts, actualitzant tendències, perfils destacats i
aspectes qualitatius.
L’estudi s’adreça especialment a generar propostes de producte i de comercialització entre
empreses editorials, de productes de lleure (producció audiovisual, jocs, joguines), d’activitats
(educatives i de lleure) i distribuïdors generalistes i especialistes. Per a això, s’hi aborden els
potencials dels creuaments entre educació, tecnologia i entreteniment, i d’altres, a una sessió de
treball exclusiva pels participants a l’estudi un cop finalitzat i entregat el gener de 2014.
Memòria 2014
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Coneixement: Formació

KID’S RETAIL: La nova aposta d’apropament al canal de KID’S CLUSTER
El maig de 2013 hem posat en marxa un programa en el que combinem el
mètode d’anàlisi de casos, la formació sobre els fonaments de la venda a
diferents canals que tot proveïdor ha de conèixer i el contacte amb la realitat
amb un pla de visites a botigues seleccionades.
Amb aquest programa facilitem a les empreses que s’adrecen al públic infantil:

> Conèixer i participar en la solució d’un cas rellevant en el que

l’aproximació a client, comprador i consumidor esdevé clau de
l’èxit.
> Comprendre el negoci de la distribució i aprendre els criteris bàsics
que apliquen a la relació amb els principals canals d’accés al
públic infantil i familiar.
> Conèixer sobre el terreny millors pràctiques en el punt de venda
analitzant-les amb un mètode específic.
La primera edició va gaudir del suport de:

I la direcció de:

KID’S KNOWLEDGE®
Amb aquest seminari, el Juny de 2013 vam analitzar
les claus d’accés al públic infantil de
manera pràctica en el cas de cadascun dels assistents,
que van sortir amb una proposta clara pel seu producte
o servei i com apropar-lo al segment infantil a partir
dels punts forts de cadascú i dels àmbits de treball a
desenvolupar en comunicació i màrqueting.

Inici del postgrau en didàctica del lleure de la Universitat de Barcelona
La facultat de Formació del Professorat de la UB va iniciar al
setembre el nou Postgrau en Disseny i Didàctica del lleure
infantil, una formació especialitzada per dissenyar i gestionar
espais, museus, jocs i joguines, continguts multimèdia,
d'animació, de televisió, editorials, etc.
Sota la direcció de la Dra. Anna Pujol, aquest postgrau, capdavanter a l’estat espanyol, pretén
formar mestres, pedagogs, educadors socials i altres perquè es vinculin a projectes de productes
i activitats de lleure, sectors creixents que requereixen perfils professionals amb una base
didàctica i pedagògica.
La UB i KID’S CLUSTER van arribar a un acord de col·laboració en l’àmbit docent i en altres
aspectes com visites i pràctiques en empreses.
Memòria 2014
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Visites a empreses

Lenoarmi i Eurofitness, amb Indescat
El 20 de febrer vam trobar-nos amb alguns dels socis d’Indescat,
el clúster de l’esport, i vam visitar Lenoarmi i Eurofitness, en un matí
dedicat a debatre sobre els espais d’activitat física amb orientació
a un públic familiar.

A la trobada van sortir algunes interessants idees a l’entorn de la
combinació de mètode, espai singular i públic clarament categoritzat
com a base per a una col·laboració ben enfocada, l’educació del
client i caràcter formatiu de les propostes.

Un matí de cine
L’onze de març l’equip de màrqueting i comercial de CINESA ens va
acollir a les seves instal·lacions de CINESA Diagonal, i una dotzena de
socis van conèixer de prop el negoci i les seves inquietuds i
oportunitats.
Vam tractar sobre les possibilitats d’apropament
al segment infantil col·laborant amb el sector
educatiu, i també de les diverses actuacions que
es podrien fer in-situ a les sales de cinema i els
seus entorns, a més de als espais virtuals que
guanyen cada cop més importància.

Dansar, moure’s i créixer al Mercat de les Flors
EI el 19 de setembre els socis de KID'S CLUSTER van poder conèixer un espai i
un equip especialment orientats a fer de les arts del moviment un ampli ventall
de propostes en un escenari en el que hi cabem tots.

Ens van mostrar com el públic se situa al centre d’una activitat amb el
poder transformador de les arts, propera a l’àmbit educatiu, versàtil i
oberta a col·laboracions sorprenents. Desprès de la visita a les
instal·lacions vam gaudir d’una estona de xerrada a un espai
privilegiat al qual van sortir algunes col·laboracions.
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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 per KID’S CLUSTER o espontànies gràcies al
coneixement mutu. Al tancar l’any hi ha diverses propostes i col·laboracions en curs entre socis
del clúster.
La modelització d’oportunitats de negoci
El 2013 hem posat en marxa i amb molt bona acollida la
modelització de propostes de negoci a partir del mètode
canvas d’Alexander Oasterwalder. Es tracta d’una eina
metodològica que permet analitzar i visualitzar de forma
clara, àgil i senzilla la proposta i cadena de valor d’una
empresa per ajudar-nos a definir un model de negoci
rendible i sostenible i poder compartir-lo fàcilment.
L’eina o plantilla permet definir la proposta de valor
respecte dels segments de clients, i decidir com
generar aquest valor i com fer-ho arribar als clients
en un senzill esquema visual (el canvas o llenç), de nou
elements clau. El mètode de treball es basa en la
simplicitat i permet entendre de manera ràpida i
visual com obtenim recursos per la nostra proposta de
valor i quins ingressos i estructura de costos caldrà,
amb el que es definirà la competitivitat i rendibilitat
de la nostra empresa.
Col·laboracions
Fruit d’aquesta metodologia, del coneixement mutu entre socis o de
contactes facilitats en el marc del clúster, podem esmentar algunes
col·laboracions:
La nova col·lecció de contes impulsada per l’Hospital de Sant Joan de
Déu i Edicions Castellnou: En aquest cas, l’Hospital ha assessorat
Castellnou en la seva col·lecció, que ja prepara els números 5 i 6, de
contes per a educar les emocions dels infants. Es un producte conjunt i
ha tingut molt bona acollida.

El nou format d’estades per a aprendre anglès entre British Summer i
Vilars Rurals (Grup Serhs): Es tracta d’un acord pel qual un dels millors
especialistes en estades en anglès ha optat per una fórmula amb un
referent en turisme rural i ha donat bons resultats.

L’Estudi sobre escriptura entre Abacus, Staedtler i Hamelin Brands, una iniciativa inèdita que ha
demostrat que escriure amb ploma i amb el suport adequat ajuda a millorar la cal·ligrafia.
Memòria 2014

Pàgina 13 de 20

Abacus cooperativa va signar un conveni de col·laboració amb els Vilars Rurals a través del
qual, entre d’altres acords, els socis i sòcies d’Abacus cooperativa i els seus treballadors tindran
avantatges especials a les estades en aquests vilars. Totes dues organitzacions comparteixen
objectius i valors en relació a l’educació i la cultura i és per això que van signar aquest conveni
que permet conèixer aquesta experiència als socis i sòcies de la cooperativa i obtenir
avantatges sobre la oferta general dels Vilars Rurals.
I diferents canals van sumar en l’apropament de producte al nostre públic:

Bons hàbits i infància
A partir de les trobades mantingudes l’any anterior i perseverant en la idea, estem en tractes
amb la iniciativa Little Hero, a la recerca d’oportunitats de col·laboració amb socis de KID’S
CLUSTER, ja sigui com a reforç de la visibilitat, creació de nous canals o, fins i tot, foment de la
lectura i hàbits saludables.

Llicència conjunta
Seguim amb la idea del 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
obert que comença a tenir algunes referències.
Nous productes
Els grups de treball mantinguts en diversos esdeveniments i trobades han plantejat diverses
possibles noves iniciatives:

>
>
>
>
>
>
>
>

Plataformes de gestió documental i de comunicació escola – família
Eines i aplicacions de formació per a formadorsi posta a disposició de continguts educatius
Aplicacions mòbils per a reforçar continguts curriculars en diversos entorns i matèries
Jocs i/o llibres objecte que vinculen aprenentatge, lleure i gastronomia
Actuacions de màrqueting sobre públics compartits
Comercialització de productes en espais adequats
Banc de productes escolars per a nens amb pocs recursos
Concursos d’escriptura i de cal·ligrafia

A partir de la relació amb el clúster d’empreses de disseny BCD volem reforçar les oportunitats
de portar al mercat nous productes amb un fort component de disseny i que encaixin amb les
prioritats de consum, usabilitat i distribució dels agents de la cadena de valor de productes
infantils en diversos segments.
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Visibilitat i 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 públic infantil i familiar.
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.

I vam donar suport amb condicions especialñs
pels nostres socis al festival de teatre al carrer
CLACA i al festival SONARKIDS, a l’Alt Empordà.

També seguint en aquesta línia, i recolzant dues activitats especialment destacades, es van
promoure entre la resta de socis tant la Festa dels Súpers com el Festival de la Infància 2013,
als qual van estar presents alguns socis de KID’S CLUSTER.
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Visibilitat

Hem continuat millorant 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 més d’un miler persones de 530 empreses i entitats.
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.

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






25/01: Jornada InterClústers de Catalunya a Reus, a on vam exposar la nostra experiència
i reptes
02/02: Presentació d’aprenentatges d’estudis de KID’S CLUSTER als participants de LITTLE
BARCELONA
20-21/06: III Jornada d'Immersió Estratègica de Cluster Managers a Castelldefels
22/10: Presentació al nou clúster TIC de Reus
11/11: Dinamització d’una sessió golfa del Centre Cívic Urgell a Barcelona
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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. José Antonio González, en representació de Staedtler Iberia
Sra. Elisabet Herrero, en representació de Televisió de Catalunya

La xarxa de clústers catalans
En benefici del networking creatiu hem aprofundit en l’articulació d’espais de trobada 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.
La XARXA DE CLÚSTERS CATALANS, iniciativa independent al servei de les empreses que creuen en la
col·laboració i en les oportunitats que suposa compartir visió estratègica i reptes, està a punt de
donar un salt amb l’impuls de l’Administració, quan ja hem acabat el 2013, per tal de donar
visibilitat als clústers catalans i facilitar la seva tasca en conjunt.

El certificat Bronze en excel·lència en la gestió de clústers
El 2013 hem obtingut la European Cluster
Excellence Initiative Bronze Label Certificate:
ESP031201303C130432 de l'European
Secretariat for Cluster Analysis.

La marca KID’S CLUSTER®
Per tal de protegir la denominació del clúster, els distintius i
possibles desenvolupaments, al 2013 hem enregistrat la
nostra marca KID’S CLUSTER® amb el número 3.085.600 a
la Oficina Española de Patentes y Marcas per un període de
10 anys.
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Socis
Els socis de KID’S CLUSTER en el tancament de l’exercici 2013 són:
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Perú, 186
08020 Barcelona
663 873 618
info@kids-cluster.com
http://www.kids-cluster.com

