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Qui són els principals protagonistes d’un clúster?
Tot i que en una iniciativa clúster hi participen diversos actors (Administració pública,
universitats, centres tecnològics, consultors...), les empreses són els principals
protagonistes. Participar en una iniciativa clúster ha d’aportar valor a les empreses,
aquest és l’objectiu essencial.
Inici



Per què serveix un clúster per a la meva empresa?
Un clúster és un entorn on obtenir coneixement estratègic, generar noves oportunitats
de negoci, connectar amb altres empreses i agents de la cadena de valor, activar
projectes transformadors i incrementar la visibilitat.
Inici



Un clúster està delimitat per una zona geogràfica local?
No. El model actual de clústers a Catalunya es basa en un perímetre d’àmbit català. És a
dir, no parlem, per exemple, del clúster del vi al Penedès o al Priorat sinó del clúster del
vi de Catalunya.
Inici



Formar part d’un clúster té cost econòmic?
Sí. Els clústers són agrupacions privades amb un pressupost de funcionament. Com a tals,
per formar part de l’agrupació hi ha una quota associada que sol estar en funció de la
dimensió del soci.
Inici



Un clúster serveix per captar subvencions?
No. Formar part d’un clúster serveix per incrementar la competitivitat empresarial, en
cap cas per obtenir ajuts públics.
Inici



Als clústers només hi ha empreses?
No. Els clústers agrupen un seguit d’empreses i agents d’entorn (universitats, centres
tecnològics, fires sectorials, etc.) de la cadena de valor.
Inici



Per formar part d’un clúster cal ser necessàriament una empresa industrial?
No, les iniciatives clúster s’han transversalitzat. Qualsevol membre de la cadena de valor
pot (en general) formar part d’un clúster independentment de la seva activitat
específica.
Inici



Els clústers són només per a grans empreses?
No. Els clústers són plataformes obertes a empreses de qualsevol dimensió, a més dels
agents d’entorn.
Inici



Hi ha un nombre màxim d’empreses que poden formar d’un clúster?
No. El clúster pot agrupar al número de membres que es plantegi. La voluntat no és ser
un grup tancat sinó comptar amb un creixement de membres continu.
Inici



Puc conèixer quines empreses estan en un clúster?
Sí. Cada clúster disposa d’un llistat obert amb els membres que en formen part (a través
del següent enllaç podreu accedir a les webs dels clústers del programa Catalonia
Clusters i consultar-ne els associats).
Inici



Una empresa pot pertànyer a més d’un clúster?
Efectivament. Una empresa pot formar part de tots els clústers que consideri adients.
Inici



Puc associar-me a un clúster on participa la meva competència?
Sí. Les iniciatives clústers neixen de la màxima que els competidors poden trobar un
àmbit de negoci on cooperar i així esdevenir més competitius.
Inici



És un problema que en el clúster hi hagin els meus clients?
No hauria de ser-ho. Tot el contrari ja que pot permetre una relació més propera i
directa, obtenir major intel·ligència de mercat i contribuir a projectar una imatge
d’empresa proactiva.
Inici



Un clúster és un espai on vendre productes i serveis?
No és l’objectiu clau. Un clúster no és un espai de compra-venda a la qual accedeixen les
empreses amb l'objectiu principal de vendre els seus productes i serveis a altres
membres del clúster. Es tracta de construir plegats projectes de canvi.
Inici



Si no estic a la junta directiva, tinc un paper menys actiu dins el clúster?
No, necessàriament. La junta directiva és un element clau de la governança del clúster
però totes les empreses poden participar activament en les actuacions que es realitzen.

La proactivitat depèn de la implicació que cada membre vulgui tenir al clúster, inclús
liderant grups de treball o projectes.
Inici


Els clústers estan regits per unes normes de funcionament?
Sí. Unes normes de funcionament que decideix cada clúster. Les “regles del joc” són
clares i es comuniquen.
Inici



Cada quan es realitzen trobades?
Cada clúster té el seu propi calendari d’actuacions, habitualment cada dos mesos hi ha
trobades temàtiques. Cada clúster disposa d’un calendari de trobades organitzat i visible,
alhora que flexible ja que incorpora les necessitats dels socis.
Inici



Quins passos he de seguir per formar part d’un clúster?
El primer que cal fer és conèixer en quin clúster encaixa millor la teva empresa (consulta
següent enllaç) i després posar-se en contacte amb el clúster manager.
Inici



Quines funcions té el clúster manager?
El clúster manager és l’executiu que dinamitza el clúster. Dedicat a temps complert a
identificar i donar resposta a les necessitats dels membres. És un professional depenent
de l’associació clúster (imparcial), disposa de coneixement sectorial, capacitat per
generar confiança, experiència en la gestió de projectes, i impulsa el treball en xarxa i les
connexions internacionals.
Inici



Quin és el paper d’ACCIÓ en el treball en clústers?
ACCIÓ lidera la política de clústers de Catalunya mitjançant el programa Catalunya
Clústers. ACCIÓ proporciona serveis com anàlisis estratègiques sectorials, formació de
clúster managers, dinamització d’iniciatives, assessorament estratègic a les juntes
directives o impuls a dinàmiques interclúster.
Inici

Per més informació, podeu fer arribar les vostres consultes al següent correu electrònic:
cluster.accio@gencat.cat

