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1. PRÒLEG 

Durant el 2016, ACTinn ha treballat per a consolidar la iniciativa clúster i convertir-se en un 

actor representatiu en l’àmbit de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra. En un món 

empresarial tan competitiu i globalitzat, el creixement econòmic està directament vinculat a 

intangibles com el coneixement, la col·laboració, la innovació, la visió i l’especialització en 

el negoci.  Impulsar la innovació mitjançant l’ús de les TICs o d’altres solucions disruptives, 

afavorir la digitalització del teixit empresarial, és entre d’altres, un objectiu en què ACTinn ha 

estat treballant durant aquest any.

Per tal d’aprofitar aquestes oportunitats i d’altres que es presentin, així com per a poder 

combatre les amenaces existents, com l’excessiva dependència de la competència, el sector 

ha de seguir evolucionant cap a la diversificació, a través de les vies de cooperació entre 

empreses, la innovació i la internacionalització: escenari, aquest últim, en què mitjançant la 

signatura del conveni de col·laboració amb el Clúster TECNARA el passat mes d’octubre, 

ja ha començat a donar els seus primers fruits, amb l’entrada d’ACTinn en dues sol·licituds 

POCTEFA que esperem que siguin aprovades i que presentarem durant la primera Assemblea 

General del 2017. 

En el model organitzatiu i econòmic de clúster, es busca identificar les necessitats i reptes 

que es troben les empreses adherides, facilitant l’accés de socis al clúster, tant les empreses 

que realitzen activitats directament relacionades amb les tecnologies de la informació, les 

comunicacions, els continguts digitals, els serveis de Software o de Big Data o Data Minning, 

la consultoria en innovació, etc., com aquelles que ofereixen activitats complementàries i de 

suport. El fil conductor de totes elles, és en definitiva, la voluntat de fer evolucionar la nostra 

economia basada en sectors tradicionals gràcies a la implementació de les noves eines que 

estan marcant la nostra era, sabent que tot valor afegit que es pugui aportar serà facilitador 

per a poder accedir a nous mercats i podrà acompanyar la viabilitat dels nostres negocis. 

Avui en dia resulta inqüestionable que cal una evolució en paral·lel de la innovació en els 

productes i serveis que volem oferir a una clientela cada cop més exigent i informada, és 

per això que des del Clúster ACTinn s’aposta  de forma clara i contundent pel creixement de 

l’Economia del Coneixement, a través de la inversió i la innovació, aportant l’experiència de 

les seves empreses, tant pel potencial de les de nova creació, com pels resultats assolits per 

les de llarga trajectòria i resultats consolidats a través de la contínua recerca de l’excel·lència. 

BALANÇ DEL 
PRIMER ANY 
TREBALLANT 
CONJUNTAMENT
Volem agrair als nostres socis i aprofitar les pàgines de 

la nostra memòria anual per a recordar les activitats 

efectuades i analitzar els avenços aconseguits.

Hem recorregut junts una part del camí cap al futur, 

compartint idees que es tradueixen en noves oportunitats.

“Reunir-se és un començament, mantenir-se junts és un 

progrés i treballar junts és un èxit” (Henry Ford). 

Felicito tots els membres d’ACTinn per aquest primer any 

establint les bases de propers projectes i auguro molts 

èxits pel futur de les nostres empreses.

Albert Moles, President d’Actinn
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Pel que fa a Andorra, veiem que el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació 

està en creixement segons les dades obtingudes pel Departament d’Estadística del Govern 

d’Andorra, quant al nombre d’establiments que figuren al portal.

2. 
TENDÈNCIES DEL 
SECTOR DE LES TICs 
I LA INNOVACIÓ

El món que coneixem actualment està en un punt d’inflexió. A partir de l’agitació política, 

social i econòmica, als avenços tecnològics i l’omnipresent connexió permanent de tothom, 

la nostra vida quotidiana, des d’anar de compres fins a la gestió empresarial, està canviant 

a causa de la innovació digital. Recentment Gartner, Inc. (http://www.gartner.com/technology/

home.jsp), va revelar les seves principals prediccions per a les organitzacions de TICs 

i usuaris per 2017 i més endavant, centrant-se en tres efectes fonamentals de la contínua 

innovació digital: experiència i compromís, la innovació empresarial, i els efectes secundaris 

que resulten de l’augment de les capacitats digitals.

Algunes prediccions estratègiques inclouen una mirada atrevida cap a on ens dirigim, 

sobretot en algunes àrees més crítiques de l’evolució de la tecnologia, que estan redefinint 

els mercats i indústries senceres. 

De totes les innovacions que es preveuen de cara a l’any 2020, a continuació es mostren les 

més rellevants: 

Font: IT Business Edge

100 milions de 
consumidors 

compraran fent 
ús de la realitat 
augmentada, 
provocant que 
més minoristes 

incorporin 
aquesta 

tecnologia a la 
seva experiència 

de compra.

S’estableix 
com la propera 

revolució en 
l’enregistrament 
de transaccions. 
Qualsevol tipus 

de canvi del 
valor pot ocórrer 

en minuts, no 
dies, permetent 
alliberar efectiu, 

reduit costos 
de transacció, 
i accelerar els 
processos de 

negoci. 

El 30% de les 
sessions de 

navegació web 
es faran sense 
pantalla. Les 

plataformes de 
veu eliminen 
la necessitat 
d’utilitzar les 

mans i els ulls, 
estenent les 

navegacions a 
contextos com 
conduir, cuinar, 
caminar o fer 

exercici. 

El 20% de totes 
les activitats 
d’un individu 
involucrarà 

almenys un dels 
top 7 gegants 

digitals (en base 
a ingressos i 

capitalització en 
mercats): Google, 
Apple, Amazon, 
Baidu, Alibaba i 

Tencent. 

La demanada 
d’emmmagat-
zematge de 

dades es veurà 
augmentada al-
menys en un 3%. 

Té un enorme 
potencial per a 
la generació de 
dades a través 
dels 21K milions 
de punts finals 

que s’espera que 
estiguin en ús. 

El 20% de 
les marques 
abandonarà 

les seves 
aplicacions 

mòbils. El nivell 
d’adopció, la 
participació 
del client i la 
rendibilitat 

de la inversió 
obtinguts són 

menors que les 
expectatives que 
han sustentat la 

inversió. 

Per cada 1 $ 
invertit en la fase 

d’innovació i 
d’ideació digital, 

les empreses 
invertiran uns 

7 $ per al 
desplegament 
de la solució 

(fase de disseny, 
implementació, 

integració, 
organització i 
administració). 

Es preveu un 
estalvi als 

consumidors i 
les empreses 

d’1 bilió de 
dòlars l’any en 
manteniment 

serveis i 
consumibles, 

gràcies a 
l’IoT i els seus 

sensors. El repte 
consisteix a oferir 

una aplicació 
segura i robusta 
a llarg termini. 

Alteraran 
positivament el 
comportament 
de > 1k milions 
de treballadors 
a nivell mundial. 

Han avançat 
exponencialment 
per incloure una 

gran varietat 
d’intervencions 

conductuals, com 
la psicologia, 

la neurociència 
social i la ciència 

cognitiva.

El 40% dels 
empleats 

reduiran els 
costos d’atenció 

sanitària amb l’ús 
de wearables. 
Les empreses 

apostaran cada 
vegada més 

per programes 
de benestar 
com a part 

d’una iniciativa 
més àmplia de 

participació dels 
empleats (amb el 

consentiment). 

REALITAT 
AUGMENTADA:

BLOCKCHAIN

NAVEGACIÓ PER 
INTERNET: 

GEGANTS 
DIGITALS

APLICACIONS 
MÒBIL: 

DEMANDA 
DEL IOT

COSTOS INNOVACIÓ 
DIGITAL: 

ESTALVIS 
DEL IOT

ALGORITMES:  

COSTOS ATENCIÓ 
DE LA SALUT
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Això estableix un panorama propici en què les empreses puguin seguir innovant a l’hora 

d’oferir productes i serveis novedosos, que millorin la qualitat de vida dels nostres habitants, 

així com que posicionin Andorra com una destinació moderna i vanguardista.

A Andorra és evident que anem cap a una major demanda de tecnologia, les dades referents 

al nombre d’assalariats relacionats amb activitats informàtiques durant el període que va des 

del gener del 2012 a l’octubre del 2016 reflecteixen un creixement del 72,7%. I aquesta dada 

corrobora un pronunciat augment quant al nombre d’assalariats.

Demanda creixent de solucions tecnològiques:
Font: estadistica.ad

NOMBRE D’ASSALARIATS PER ACTIVITAT

NOMBRE D’ASSALARIATS

PERSONES

Font: estadistica.ad

NOMBRE D’ESTABLIMENTS PER ACTIVITATS

ASSESSORAMENT EN CONFIGURACIÓ INFORMÀTICA

CONSULTA I SUBMINISTRAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES

PROCESSAMENT DE DADES

ACTIVITATS RELACIONADES AMB BASES DE DADES

RECERCA I DESENVOLUPAMENT SOBRE CIÈNCIES NATURALS I TÈCNIQUES

SERVEIS D’INVESTIGACIÓ I DE SEGURETAT
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Durant el 2016, el Clúster ACTinn s’ha anat definint i posicionant com un instrument eficaç 

per a iniciar i afavorir la cooperació entre les empreses del sector de les tecnologies de la 

informació així com les sinergies entre els diferents actors implicats en la promoció cap a una 

major especialització en diferents àmbits de la innovació i les noves tecnologies. 

Entre els àmbits d’actuació del Clúster, se’n destaquen:

Recordant què és un clúster...    
... els clústers es poden entendre com a ecosistemes regionals d’indústries i competències 

relacionades amb una amplia gamma d’ interdependències.

... són definits com grups d’empreses, actors i institucions geogràficament properes, que han 

assolit una escala suficient com per a desenvolupar i utilitzar coneixements especialitzats, 

serveis, recursos, proveïdors i habilitats conjuntes. 

...els clústers són tant un concepte com un fenomen econòmic real contrastat, que tenen 

efectes demostrats que se’n deriven de la concentració de talent, de polítiques comunes, etc.

3. 
ORIGEN: 
QUÈ ÉS EL 
CLÚSTER ACTinn?

L’Associació ACTUA Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra, Clúster ACTinn, 

és una associació plurisectorial privada sense ànim de lucre, impulsada per la Iniciativa 

ACTUA l’any 2012, i constituïda a finals de l’any 2015, amb l’objectiu principal de millorar la 

competitivitat de les empreses TIC del nostre país, i la implantació i desenvolupament de la 

innovació en diferents àrees de negoci. 

Imatge de l’acte de signatura de l’acta fundacional d’ACTinn (26/11/2015)

IDENTIFICAR
OPORTUNITATS

DE NEGOCI

IMPULSAR
PROJECTES
D’ALT VALOR

AFEGIT

POSICIONAR
LA MARCA
ANDORRA
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Amb què no hem de confondre els clústers? 
• Clúster no és sinònim d’iniciativa clúster: en el primer cas es fa referència a un fenomen 

econòmic real basat en la concentració d’activitat econòmica en un espai concret (Silicon 

Valley, la City of London...) i, en el cas de la iniciativa clúster (ACTinn), es descriu una iniciativa 

o esforç polític per a crear, mantenir o actualitzar una fortalesa econòmica identificada, 

ajudant a assolir majors nivells de rendiment, enfortint vincles o facilitant accions col·lectives 

que millorin el negoci específic del clúster implementant oportunitats en les cadenes de valor 

intersectorials.

• Un clúster no és sinònim d’especialització, ja que els primers reflecteixen l’especialització 

en grups d’indústries relacionades, i no només d’una activitat en concret. Gran part del 

dinamisme dels clústers deriva d’aquestes “economies d’abast”, més que “d’economies 

d’escala” estàtiques. Reflecteixen la interacció dinàmica entre un gran nombre d’empreses, 

no a través de la presència d’una gran empresa que aporti especialització. 

• Els clústers no són simplement xarxes de networking, sinó que són concentracions 

geogràfiques d’empreses que operen en camps relacionats i per a les que s’organitzen 

accions conjuntes proporcionant serveis a les empreses que en formen part. 

• Els clústers i les iniciatives clúster són una part important dels ecosistemes d’innovació, 

participant de l’esforç en impulsar recerca vinculada al món acadèmic i empresarial, resultant 

en gran part un actor de suport vital per a la obtenció de resultats positius.

Impacte dels clústers a Europa
Per tal de tenir una visió més detallada del que aporta l’eina de competitivitat “clúster”, volem 

posar de manifest el seu rol en l’economia europea , durant el 2016:

• S’han comptabilitzat uns 3.000 clústers a tot Europa que representen més de 54 milions 

de llocs de treball i el 45% de tots els salaris dels sectors comercials (23% del total de 

l’economia).

• Els salaris de les empreses de clústers són prop d’un 3% més elevats que en les indústries 

que no es troben en aquest punts de competitivitat regional, i la bretxa existent va en augment.

• A tot arreu d’Europa s’hi troben clústers; el 55% de les regions europees tenen entre un 30% 

i un 60% dels negocis formant part de clústers forts.

• Els clústers han demostrat la seva capacitat de recuperació front la crisi, la seva contribució 

al global de la indústria quant a ocupació i salaris, des del 2008 al 2014, es tradueix en un 

increment del 45% (llocs de treball) i un 51% (salaris).

3.1. OBJECTIUS I ACTIVITATS

En el compliment d’aquest objectiu global, l’activitat del clúster s’ha orientat cap a les 

següents finalitats específiques, entre d’altres: 

• Ser una plataforma generadora d’oportunitats de desenvolupament, creixement i 

diversificació econòmica.

• Afavorir la interacció i cooperació d’empreses i entitats relacionades directa o indirectament 

amb sectors econòmics amb un potencial elevat de creixement, innovació i valor afegit, que 

siguin complementaris a la realitat socioeconòmica del país. 

• Ser un referent de cooperació i interacció publicoprivada, facilitant les sinergies entre totes 

les empreses i entitats adherides a l’Associació a fi de desenvolupar estratègies de creixement 

comunes.

• Ser un punt d’influència, de consulta i de referència per tota iniciativa que es vulgui realitzar 

en l’àmbit d’actuació de l’Associació, afavorint i facilitant el desenvolupament d’iniciatives 

empresarials que s’estableixin al país.

• Contribuir a la modernització dels sectors tradicionals i situar el Principat d’Andorra com a 

referent d’eficàcia i excel·lència dins dels àmbits econòmics d’actuació de l’Associació. 

Font: www.clustercollaboration.eu
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Creativitat i innovació: buscant nous mercats, identificant oportunitats de negoci proposant 

vies per a la millora de la competitivitat i desenvolupament tecnològic. 

Treball en equip: promovem un ambient de treball que inclogui nous partners fomentant la 

col·laboració en projectes estratègics i apropant a diferents professionals per a compartir 

idees, analitzant viabilitats i enriquint els debats generats.

Aposta per Andorra = Smart Country/Living Lab: en definitiva, es busca aportar valor afegit 

que enforteixi les bases del futur tecnològic, econòmic i formatiu del nostre país, a través d’un 

teixit empresarial competitiu a llarg termini, posicionant Andorra com a un lloc atractiu per als 

emprenedors que s’hi vulguin establir, i ajudant a la internacionalització dels nostres negocis 

per mitjà de l’establiment de relacions amb diferents stakeholders.

3.2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió 
Impulsem la competitivitat, la col·laboració i el desenvolupament econòmic i tecnològic dels 

sectors relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, la innovació i les 

noves tecnologies d’Andorra. 

 

Visió 
Volem ser un dels principals referents en el nostre àmbit d’actuació, aglutinant i oferint una 

àmplia gamma de serveis, tecnologies i coneixement expert entorn a la cadena de valor de les TICs. 

  

Valors 

Els nostres socis:  estem compromesos a satisfer les prioritats dels nostres socis a través de 

serveis de suport i acompanyament en els processos d’innovació.

Enfocament integral: facilitem els processos de reflexió entre el sector públic i el privat, així 

com amb actors nacionals o altres institucions dels països propers.

• Ampliem la xarxa de contactes dels nostres socis organitzant diferents sessions de treball 

i esdeveniments de promoció.

Foment de la productivitat i les sinergies:

• Mitjançant la complementarietat dels socis competidors.

• Compartint costos agregats, formacions, recursos, etc.

• Captant clients.

• Analitzant solucions tecnològiques per a sectors estratègics demandants.

Especialització i experiència: 

• Aportant el coneixement col·lectiu que permet la identificació ràpida i eficient de solucions 

concretes a cadascuna de les peticions rebudes.

• Identificant nous models de negoci i necessitats (tecnològiques) per a concretar projectes 

de col·laboració.

Identitat
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Hi ha serveis clau d’impacte rellevant que han de ser oferts per tots els grups d’organitzacions 

per donar suport a les activitats dutes a terme pels participants del clúster. Es tracta d’oferir 

serveis integrats per a la comercialització dels resultats de la R+D, i provocant així el 

creixement econòmic basat en la innovació. 

Les diferents àrees de serveis, proposats en Assemblea i dinamitzats per la Junta Directiva 

i l’staff del Clúster, incideixen en aquells aspectes que poden aportar més valor als socis i 

contribuir a l’assoliment dels objectius de l’associació.

3.3. SERVEIS ALS SOCIS

No hi ha dubte que els serveis són un instrument del clúster fonamental per facilitar la 

col·laboració entre els socis. A través de les seves eines i instruments, els clústers poden 

produir un determinat comportament entre empreses, institucions de recerca, universitats i 

altres parts interessades, que no només té un efecte sobre els actors individuals del clúster, 

sinó també a la resta de la societat.

Durant el 2016 s’ha treballat la primera proposta de la cartera de serveis que ACTinn ha 

de treballar per a oferir als socis. La taula següent reflecteix el portfoli de serveis d’Actinn 

proposat:

ESTUDIS SECTORS 

ECONÒMICS 

  • Intel·ligència de mercats 
  • Tendències
  • Acció altres clústers de l’entorn 
  • Coneixements sectors econòmics d’Andorra 
  • Anàlisi de la competència 

MATCHMAKING 

  • Promoure la identificació de partners per a projectes 
    i negocis concrets 
  • Networking 
  • Workshops i Afterworks 
  • Creixement núm. socis 
  • Convenis de col·laboració 

DESENVOLUPAMENT 

DE PROJECTES

  • Coneixements de marc legal reglaments oportunitats 
    i nínxols de mercat
  • Gestió i mètode de Projectes (Reglament intern)
  • Marc de confidencialitat
  • Recerca de socis i d’inversors 
  • Participació en projectes internacionals: POCTEFA 

TRANSFERÈNCIA 

DE TECNOLOGIA

  • Formacions a empreses d’Andorra i entorn
  • Accés a investigació
  • Convenis amb universitats i centres de recerca 

INTERNACIONALITZACIÓ 

I PROMOCIÓ 

  • INNTEC 
  • Missions econòmiques 
  • Congressos
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A ACTinn, un 35% del total de les empreses es dediquen completament a activitats del sector 

de les TICs. 

Podem dir que el valor d’ACTinn es va consolidant, gràcies als nostres socis, a la seva 

participació en les diferents reunions i activitats i en l’actitud proactiva envers als projectes 

que es plantegen, i que realment comencem a veure una “cultura de clúster” que ja no és 

emergent, sinó que és una aposta de les diferents empreses cap a una evolució contínua. 

Des de la constitució d’ACTinn, hem crescut en nombre de socis en més d’un 60%:

4. 
ASSEMBLEA 
GENERAL: 
SOCIS

Actualment ACTinn representa a més de 50 empreses, que donen lloc a més de 3.000 

treballadors, representant un 7,74% del nostre PIB, que ofereixen serveis i productes 

tecnològics i d’innovació a tots els sectors pilars de la nostra economia. 

Entenent que els cúster de les TICs i les noves tecnologies està format per diversos segments, 

podem dir que, actualment l’evolució del nostre clúster es pot esquematitzar amb el següent 

mapa:

Novembre 2015 Novembre 2016

34

55

+ 62 %

Mapa clúster, Actinn

NOVES TECNOLOGIES I TICs

Bioinformàtica Software

Robòtica eHealth

Big Data Digitalització

Cloud Telefonia

Mobilitat
Energia

Arquitectura

Family office
Serveis financers

Educació
Hosteleria

Turisme
Comerç

Assesorament juridic
Serveis empresarials

Comunicació i màrqueting
Consultoria i innovació
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L’Assemblea del 2016 ha estat conformada pels següents socis:

Sector

En una anàlisi general de les empreses que conformen ACTinn, 
podem dir que:

TICs 30%

Consultoria 28%

Turisme i Comerç 14%

Sostenibilitat 6%

Salut 4%

Comunicació 5%

Educació 5%

Legal 5%

Financer 3%

Origen

Andorra 85%

Espanya 12%

França 3%

Antiguitat

1-5 anys 51%

5-15 anys 20%

> 15 anys 29%

Mida (núm. treballadors)

Petita (<10) 60%

Mitjana (10-50) 18%

Gran (>50) 22%

Presència

Andorra 40%

Espanya 22%

França 9%

Internacional 29%
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5. 
JUNTA 
DIRECTIVA 
I STAFF

La Junta Directiva és l’òrgan executiu i té al seu càrrec la direcció, govern, administració i 

representació dels interessos dels seus socis. La Junta Directiva d’ACTinn està composta 

actualment per: 

6. 
CONVENIS 
I ALIANCES

Les aliances establertes amb diferents actors són una eina fonamental per a la consolidació 

d’ACTInn i de les seves funcions, ja que permeten identificar sinergies i complementarietats 

gràcies a la creació i coordinació de xarxes de contactes en què estem treballant.

6.1. CONVENIS NACIONALS

Iniciativa ACTUA
Amb la Iniciativa ACTUA es va signar un conveni amb l’objecte de regular la subvenció que 

acorda atorgar la Societat ADI a favor de l’Associació, per destinar-la al desenvolupament 

inicial de l’objecte social d’aquesta i a les línies de treball establerts als estatuts del Clúster, 

amb la finalitat de fomentar un nou sector emergent de l’economia andorrana.

Es determinen les despeses que seran subvencionables, amb l’objectiu de poder-ne fer un 

seguiment i un control més adient. Es consideren “Despeses Subvencionables”, als efectes 

que preveu el conveni, les següents:

• La contractació de la figura o els serveis d’un gestor o director, encarregat del bon 

funcionament de l’Associació.

• Les despeses destinades a la generació de dinàmiques de treball.

• Tot el material promocional necessari.

• Les despeses derivades de les missions econòmiques per a la internacionalització, 

impulsades o participades per la Societat, fins a un màxim de tres missions econòmiques.

L’staff d’ACTinn es composa actualment d’un Clúster Manager com a òrgan de gestió ordinària 

de l’Associació, que ha estat designat per la Junta Directiva segons ho estipulen els Estatuts 

de l’Associació.

PRESIDÈNCIA

PRESIDENT
• Sr. Albert Moles 

FEDA

VICE-PRESIDENT
• Sr. Andrés López 

• TÈCNIQUES 
D’AVANTGUARDA

SECRETARI
• Sr. Jordi Nadal 

(Sr.Carles 
Casadevall)
• ANDORRA 
TELECOM

TRESORERIA
• Sra. Mari-pau 

Jiménez
• ANDORSOFT

VOCALS

Sra. Sílvia Cunill          
(Sr. Ramón Lladós)

• CRÈDIT 
ANDORRÀ

Sr. Eduard Navarro
• PROMARTS

Sr. Jordi Blanes
• NAOS

Sr. Josep Mª Gestí
• MAESO GESTÍ 

ADVOCATS

STAFF

CLÚSTER 
MANAGER

Sra. Vanesa 
Arroyo

• TALANTA 
INNOVACIÓ
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• Així com totes aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de 

l’objecte subvencionat, i que resultin estrictament necessàries.

Com es va acordar, l’abonament de la subvenció s’ha fraccionat en dues parts:

a) El primer abonament ha estat igual als Ingressos Privats efectius i reals obtinguts durant 

l’any 2015. Aquest primer pagament correspon a l’adjudicació establerta per a l’any 2015 

segons al pressupost de la Societat que en cap cas pot superar el límit establert de 40.000 € 

al referit pressupost. La quantitat total rebuda ha estat de 21.460 €.

 

b) El segon abonament ha estat als Ingressos Privats efectius i reals obtinguts durant l’any 

2016. Aquest segon pagament correspon a l’adjudicació establerta per l’any 2016 segons el 

pressupost de la societat que en cap cas pot superar el límit establert de 40.000 € al referit 

pressupost. La quantitat total rebuda ha estat de 25.267 €.

L’objectiu és poder donar millor visibilitat al clúster, a les seves empreses i, en definitiva, 

contribuir al posicionament d’Andorra com a sinònim de modernitat, innovació i tecnologia.

6.2. CONVENIS INTERNACIONALS

Clúster TECNARA
TECNARA és l’Associació d’Empreses de Tecnologies de la Informació, Electrònica i 

Telecomunicacions d’Aragó, entitat sense ànim de lucre nascuda amb l’objectiu de representar, 

promocionar i defensar els interessos de les empreses que desenvolupen aquesta activitat 

a l’Aragó. 

El Clúster TECNARA factura més de 400 milions d’euros anuals, està conformat per més 

de 70 socis i comprèn més de 3.000 treballadors. A més, té convenis amb universitats com 

la UNIZAR, amb més de 10 grups d’investigació, així com amb altres clústers de la regió: 

Arahealth, ZINNAE O Caar.

Acte de signatura de l’acta fundacional 26/11/2015

Font: www.tecnara.es

Mapa del clúster TECNARA
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6.3. ALTRES

Universitat d’Andorra
Durant el segon semestre s’ha estat treballant conjuntament amb l’UDA en un acord amb l’objecte 

d’establir el marc de col·laboració entre l’UdA i ACTinn a efectes d’intercanviar coneixements 

i experiències que redundin en el benefici de les dues organitzacions i dels objectius que 

persegueixen.

Aquest acord estableix els principis i les bases sobre les que se sustentarà la col·laboració entre 

les parts, i es procedirà a la seva signatura durant el primer trimestre del 2017. 

El passat 19 d’octubre es va dur a terme l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració 

entre ACTinn i el Clúster TECNARA. 

Aquest acord tindrà una vigència de dos anys a partir de la data de la seva signatura i serà 

prorrogat automàticament en cas de no ser notificat per alguna de les dues parts a l’altra.

Acte de signatura del conveni 19/10/2016

Acord de col·laboració entre l’UDA i ACTinn

> 70
EMPRESES

CONTACTES
PROJECTES
MERCATS
TALENT

...

> 50
EMPRESES

L’objecte de l’acord inclou els punts següents a efectes de crear una via de comunicació 

propicia per a generar projectes comuns i:

1    Treballar conjuntament per a experiències i coneixements per a fomentar la difusió de la 

tecnologia i la societat de la informació a través de la col·laboració en actes per ambdues 

parts o d’estratègies de comunicació d’interès comú.

2  Posar a disposició de l’altra part els seus estudis i/o informes sobre la situació de la 

tecnologia que puguin publicar.

3   Fer difusió dels esdeveniments més rellevants que l’altra part vulgui destacar a través de 

la seva pàgina web o xarxes socials.
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Les reunions d’Assemblea General van ser útils per a poder consensuar diverses decisions com:

26 de gener
• Aprovar del pressupost 2016, estimant que, a finals del 2016 hi hagi 45 membres adherits al 

Clúster. Es procedeix a la votació, amb 24 vots a favor i cap abstenció ni vot en contra. El total 

de membres amb dret a vot a la sala és de 24.

• Treballar els dossiers per a l’organització d’una Jornada d’Innovació i un Congrés Andorra 

LivingLab.

22 de juny
• Orientar la gestió de la propietat intel·lectual generada en el marc del treball dels projectes 

desenvolupats pel Clúster, així com dels recursos destinats per a les diverses iniciatives i el 

retorn que hi pot haver per tal d’establir una dinàmica creixent que fomenti la competitivitat 

general dels socis.

19 d’octubre
• Organitzar una segona edició de les Jornades INNTEC al 2017.

• Modificar les quotes per al 2017 donat que no comptarem amb l’ajuda de l’ADI i cal mantenir 

la viabilitat financera del Clúster: 200 € / 500 € / 2.000 € / 3.000 € proporcional al nombre 

empleats <10/10-25/25-50/>50. S’aprova amb 26 vots a favor, 2 en contra sobre 28. 

• Canviar el mètode de prorrateig de les quotes, amb 22 vots a favor i 4 en contra. De manera 

que els socis nous pagaran el 100% de la quota anual si s’adhereixen durant el primer 

semestre i el 50% durant el segon semestre. (Caldrà modificar l’article dels estatuts que ho 

recull: 13.5.-Ingressos per quotes ordinàries).

La Junta Directiva s’ha reunit 13 vegades per a dur a terme el seguiment de les tasques 

realitzades, orientar els següents passos i prendre decisions que després s’han presentat a 

l’Assemblea per a la seva posta en comú i valoració final.

Els workshops es van organitzar amb l’objectiu de treballar en grup algunes idees i projectes com:

CONTINGUT INTERN:

• Cadenes de valor 

• Mapa de clúster

• Cartera de serveis d’ACTinn

7. 
PLA 
DE TREBALL 
2016

7.1. ACTIVITAT INTERNA

L’activitat interna d’ACTinn dona suport en diferents àrees encarregades d’impulsar el treball 

entorn als interessos i necessitats dels membres del clúster. 

7.1.1. REUNIONS

Durant el 2016 s’han organitzat més de 50 reunions per tal de consolidar el Clúster, informar, 

promoure, debatre i alinear els plans, els objectius i accions conjuntament.

Junta Directiva; 13; (24%)

Assemblea; 3; (5%)

Workshops; 2; (4%)

Afterworks; 2; (4%)

Grups de Treball; 4; (7%)

Presentació; 30; (56%)
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Aquestes reunions han estat indispensables per a endegar la maquinària del procés 

d’innovació que es pot enfortir a mesura que es van succeint diverses interaccions entre 

els diferents actors implicats per a poder obtenir els resultats que s’esperen el més aviat 

possible. L’èxit dependrà de la implicació de les diferents forces que poden moure aquesta 

roda i de l’anàlisi previa efectuada, així com de la definició dels objectius a assolir.

Procés d’innovació

POSICIONAMENT DE LA MARCA ANDORRA:

• Projecte Fashion Week

• Jornades INNTEC

ELS GRUPS DE TREBALL QUE S’HAN REUNIT AQUEST ANY HAN TREBALLAT 

LES SEGÜENTS TEMÀTIQUES:

• Big Data

• eHealth

• Educació

També es van dur a terme reunions d’afterwork i sessions informatives enfocades cap a 

temàtiques d’interès relacionades amb les activitats del clúster:

“Reglament d’aeronaus no tripulades, pilotades remotament” ( Sr. Guillem Santacreu) 

“Cap a una Administració Electrònica” (S.E. Sr. Toni Rodríguez) 

“Reptes sector turisme + TICs” (I Afterwork)

“Tendències en l’educació/professions entorn innovació” (II Afterwork)

Reunions: Workshops / GT / Sessions informatives



3534

M
E

M
Ò

R
IA

 2
0

16

• Es preparen conjuntament enfocaments i propostes concretes de projectes per a la seva 

presentació a partners, inversors, agents de potencial interès, així com a clients potencials. 

• S’acompanya en la metodologia del desenvolupament per part de l’equip promotor, així 

com en l’assessorament legal necessari per a poder conduir el projecte cap a un producte o 

servei viable sota el paraigües del clúster.

• Es consensuen formes de retorn dels recursos i esforços destinats a aquest assessorament 

i tasques de facilitació, que siguin còmodes per a l’equip promotor del projecte, com per a la 

resta de socis, donat que els recursos invertits provenen de tots ells.

Interclúster
POCTEFA

A través de l’aliança establerta amb el Clúster TECNARA, s’ha rebut la proposta de participar 

en dues convocatòries del Programa POCTEFA diferents. La resolució definitiva de les 

candidatures admeses serà pública a l’abril del 2017.

Els projectes POCTEFA estan finançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) amb un pressupost de 178 milions d’euros i, per a aquesta 

convocatòria, el pressupost disponible és de 71,2 milions d’euros. 

Els projectes que es financen han d’estar emmarcats en algun/s dels següents eixos prioritaris 

del programa:

7.1.2. PROJECTES

Al 2015 ja es van iniciar les primeres rondes de proposta de possibles projectes innovadors 

per part dels socis, i aquest flux s’ha seguit acompanyant durant el 2016. A continuació es 

mostra un diagrama representatiu dels projectes identificats, posicionats segons els grau de 

maduresa que han assolit fins al moment:  

Intraclúster
Per tal de dinamitzar l’activitat innovadora entre els socis:

• S’organitzen sessions de treball, informatives i de debat estructurades segons temàtiques 

diverses, totes elles amb el nucli central d’innovar en els diferents àmbits sectorials de la 

nostra economia.

• Es detecten interessos i peticions individuals o col·lectives per part dels socis i d’actors 

relacionats que s’hi interessin per l’activitat del clúster.

• Es treballa de forma conjunta sobre temàtiques d’interès general per a tots els socis o per 

a part d’ells. 

• Es transfereixen coneixements directament o indirectament provinents del sector públic o 

privat, d’organisme de recerca, universitats, etc... d’aquelles matèries que s’hagin detectat 

d’interès per al conjunt dels socis o part d’ells. 

• Es generen conjuntament idees de possibles projectes, detectant a aquells coordinadors o 

promotors que estiguin interessats en desenvolupar-los de forma col·laborativa.

1. Dinamitzar la innovació i la competitivitat

1.2 Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

1.3 Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals

1.4 Afavorir la mobilitat de béns i persones

1.5 Reforçar les competències i la inclusió social als territoris
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2. Piretic
OBJECTIUS: 

• La transformació digital planteja a PIMES i emprenedors del territori POCTEFA una oportunitat 

per desenvolupar nous projectes i serveis que poden arribar a clients i usuaris molt més enllà 

de la seva zona. Aquestes empreses s’enfronten a barreres de mida i capacitats que els 

impedeixen completar en solitari els nous productes, l’accés a nous mercats o l’accés a les 

tecnologies innovadores que millorin la seva competitivitat.

• PireTIC vol construir un metaclúster pirinenc de la tecnologia, que sumi capacitat i mida 

per enderrocar junts les barreres individuals. PireTIC farà servir la metodologia clúster, 

aplicada individualment pels seus socis, aconseguint per agrupació per a les seves empreses 

associades la força per competir pel finançament mitjançant projectes europeus, per descobrir 

nous socis de projecte, per assolir nous mercats, etc.

Resultats esperats:

• Increment de projectes col·laboratius entre clústers de diferents regions pirinenques.

• Increment de projectes europeus sol·licitats en col·laboració per entitats de l’ecosistema. 

• Posada en marxa de projectes innovadors a través de sectors.

• Creació d’una xarxa entre els socis participants per garantir la consecució dels objectius del 

projecte.

Beneficiaris del projecte:

• Empreses dels territoris involucrats (Aragó, Navarra, Haute Garonne, La Rioja, Andorra), que 

trobaran en PireTIC una fórmula per trencar les barreres de mida en el seu desenvolupament 

de negoci.

• Les economies de cada territori, que es beneficiaran d’un increment del PIB i ocupació de 

qualitat, que contribuirà a un major benestar dels seus ciutadans.

• Els centres proveïdors de coneixement regionals, que generaran més activitat per garantir 

la seva permanència com a element imprescindible del futur dels territoris.

Sabem que no obtindrem finançament, però tampoc assumim despeses, i és una molt bona 

oportunitat per a establir noves col·laboracions amb clústers, entitats, empeses de l’entorn i 

poder així obrir nous mercats, conèixer nous partners i establir sinergies de valor afegit.

1. Innoveau
OBJECTIUS:

• Establir una plataforma transfronterera per promoure la R+D, la cooperació i generació 

de noves oportunitats de negoci relacionades amb la gestió sostenible (econòmic, social i 

ambiental) d’aigua en pobles petits i remots.

• Plataforma coordinada pels grups de l’Euroregió, agents “naturals” per estimular la 

cooperació entre les empreses, universitats, centres tecnològics i l’administració pública.

PARTNERS:

• Saragossa: Zinnae (Cluster for the efficent use of water)

• Pyrénées-Atlantiques: APESA

• País Vasco: Aclima, Basque Environment Cluster

• Midi Pyrenees & Languedoc -Rousillon: Pole Eau.

• Cataluña: CWP, Catalan Water Partnership. ACA

• Andorra: OBSA, ACTinn

TASQUES COORDINADOR

1. Project management Aclima

2. Identification of innovation needs and 
prioritization of cross-border innovation challenges 
(public demand)

ACTINN+ OBS

3. Identification of supply ZINNAE

4. Global analysis Aclima

5. Cross-border Joint Action Plan Pole de Eau

6. Cross-border network for procurement of 
innovation in water management

CWP & ACA

7. Dissemination Apesa 
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7.1.3. ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PEL CLÚSTER

INNTEC 2016: 
Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra
Les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra (INNTEC), integrades en la 

Open Innovation Week,  s’han marcat com a objectiu donar visibilitat a la feina i als projectes 

generats pel clúster, així com a les activitats, productes i serveis que ofereixen els seus socis 

i altres actors implicats en la innovació i les noves tecnologies, tant a escala nacional com 

internacional.

• 176 participants

• 56 ponents

• 120 congressistes

• 144 nacionals / 32 internacionals  

EXPOSICIÓ I TALLERS 120 M2

• 7 expositors

• 5 tallers

• 1 programa de ràdio (Cadena Pirenaica)

• 1 streaming (conversa amb kent Larson) 

TASQUES COORDINADOR

1. Gestió TECNARA

2. Difusió i comunicació Clúster de La Rioja

3. Esdeveniments B2B La Mêlée

4. Dinamització interna TECNARA

5. Seguiment d’actuacions Atana

Font: ANA
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Afterworks

Les sessions d’afterworks organitzades enguany, han servit per a posar sobre la taula temes 

d’interès entorn a les noves tecnologies i les seves aplicacions i necesitats emergents tant 

pel que fa al turisme i comerç, l’educació, etc.

Algunes de les idees treballades i conclusions resultants han estat:

ACTOR
NECESSITAT IDENTIFICADA /

SITUACIÓ ACTUAL
MILLORA / OPORTUNITAT

SECTOR
COMERÇ

Economia col·laborativa
Màrqueting d’experiències

Segmentar més les campanyes de turisme
Emocions: millorar el valor que es percep

Orientació a clients Formació del personal

Millorrar l’estètica dels aparadors
més atractius, interactius i moderns

Més interacció entre comerç i turistes Dades

Impulsar el comerç electrònic Dades

SECTOR 
HOTELER

Comunicar esdeveniments que es 
produeixen al país

Millorar la comunicació amb el client:
· Feedback insuficient

· Contacte no personalizat
· Contacte digital insuficient

· Comunicació verbal intrusiva

‘Whatsapp’ privat

Millorar l’atenció als millenials i orientació 
a empreses

Espais comuns de reuniones

BigData

SECTOR
EDUCACIÓ

Promoure la recerca
Crear una borsa de projectes per 

a treballar de forma conjunta 
en equips multidisciplinarsEstablir sinergies entre empreses del sector i 

estudiants de formacions relacionades

PAÍS

Agilitzar les compres Pasarel·la de pagament

Analitzar amb les xarxes

Fomentar sinergies:
Entre actors de la cadena

Millorar cohesió

Promocions de packs: hotel + especta-
cle (teatre/concerts)

Informar calendari d’esdeveniments
Coordinar accions durant l’any

Redisenyar la visió global del sector
‘Upgrade’ del tipus de turista:

de massa a exclusivitat

Connectar tot el país:
Millorar la comunicació online entre 

els comerços
Wifi
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7.2 PRESÈNCIA EXTERIOR I PARTICIPACIÓ 
EN ESDEVENIMENTS

8. 
COMUNICACIÓ 

8.1. PÀGINA WEB I XARXES SOCIALS

ACTinn
L’associació ha posat en marxa la web www.actinn.ad Aquesta plataforma informa dels 

objectius i activitats de l’Associació.

Presència exterior

• European Cluster Collaboration Platform 

Es tracta d’una comunitat oberta integrada pels clústers europeus, que fomenta la seva 

promoció i sinergies entre diferents països. 

Participació en esdeveniments

• II Jornades CTECNO (Barcelona)

• Trobades amb empresaris d’Aragó i de la Xina, organitzades a Saragossa i Andorra, 

respectivament. 

• Smart City Congres (Barcelona)

www.clustercollaboration.eu
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INNTEC
Amb motiu de les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra, es va 

desenvolupar una pàgina web responsive i informativa com a plataforma d’inscripció i 

promoció del congrès www.inntecandorra.com.

Xarxes Socials
En el marc de l’estratègia de comunicació online de les Jornades INNTEC, es van activar dos 

canals a les xarxes socials (Facebook i Twitter).

Facebook @actinnandorra
Es van publicar un total de 42 continguts multimèdia: text més fotografia i / o vídeos.

L’abast total de la pàgina es va situar amb 22.786 persones, arribant a sumar un total de 50 

m’agrades orgànics.

Twitter @Actinn_andorra
El perfil de Twitter va esdevenir el mitjà per viralitzar les diferents activitats de les Jornades de 

la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra. En molt poc temps es van guanyar seguidors i 

durant la cobertura de l’esdeveniment es van fer un total de 128 piulades.

8.2. MITJANS DE COMUNICACIÓ

Les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra van tenir una àmplia difusió per 

part dels mitjans del país i un ressò a diferents webs i plataformes en línia.

La televisió va dedicar un total de 53 minuts durant el congrés distribuïts entre els espais 

informatius i els programes d’entrevistes. Aquest darrer format ha concentrat el gruix de la 

presència televisiva amb un total de 47 minuts en entrevistes monogràfiques. Els espais de 

format estrictament informatiu (Informatiu migdia i vespre) han dedicat un total de 6 minuts, amb 

notícies d’una durada mitjana d’un minut i mig. La valoració econòmica dels minuts televisius 

dedicats a l’esdeveniment ascendeix a 17.400 euros.

L’estratègia de viralització va estar liderada per 2 hashtags: un oficial de l’esdeveniment,         

#inntecandorra2016 (125 vegades utilitzat) i un altre creat pels usuaris: #JornadesInntec (19 

tweets associats).8.3. PREMSA

8.3. PREMSA
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8/3/2017 La rotonda 1a Part - La tasca de la Iniciativa Actua | Andorra Difusió

http://www.andorradifusio.ad/Programes/rotonda/la-rotonda-25-de-novembre-del-2016/la-rotonda-1a-part-la-tasca-de-la-iniciativa-actua 1/1

(http://www.patrimoine.ad/)

- La Unió Sindical d´Andorra denuncia l´empresa Ambulàncies del Pirineu a Inspecció de Treball per irregularitats. Destaca que no es respecta el descans mínim de 12 hores entre jornades de treball successives. Des del sindicat consideren que una part de la reponsabilitat és del Govern, ja que es tracta d´una empresa subcontractada. - El comú d´Andorra la Vella ha fet saber que no està d´acord amb el nou model de transferències que el Govern ha pactat amb els cònsols. Conxita Marsol lamenta que el nou repartiment no atorgui més diners a la seva parròquia en tant que capital. D´altra banda, els cònsols demanen que amb la reforma de la Funció Pública els comuns puguin decidir sobre el sou dels funcionaris. - El Govern vol licitar abans de l´estiu el concurs per adjudicar el servei de lloguer de bicicleta elèctrica compartida. Un projecte transversal entre l´executiu, els comuns i l´ACA per impulsar la mobilitat sostenible. El preu del servei estaria subjecte a una quota anual més una despesa en funció de l´ús i, de moment, s´està estudiant si totes les parròquies disposarien d´una estació de servei. - Andorra Telecom preveu un descens dels ingressos per itinerància el 2017. La causa són les restriccions imposades per la Unió Europea. A més, segons han explicat des de la companyia, empreses holandeses i franceses han signat acords comercials amb Andorra Telecom per eliminar la itinerància. - El sou de les dones és encara un 30% inferior al dels homes. Tot i que en els últims cinc anys els salaris de les treballadores ha augmentat, l´Associació de Dones d´Andorra alerta que es deu al fet que treballen més hores. Des de l´entitat neguen que hagin millorar les condicions laborals.

(https://www.bsandorra.com)

 (/EnDirecte/am) (/Endirecte/rna) (/Endirecte/atv)

  La rotonda (/Programes/rotonda) » La rotonda 25 de novembre del 2016 (/Programes/rotonda/la-rotonda-25-de-novembre-del-2016)

Inserir vídeo

La rotonda 1a Part - La tasca de la Iniciativa Actua
Ens fixem en la feina que es fa des d'ACTUA amb la seva directora Imma Jiménez, Gorka Aixàs Olea, del clúster d’esports, i Vanesa Arroyo, del clúster manager d'ACTinn. ACTUA
va néixer a partir de l'obertura econòmica i el seu objectiu és treballar el procés de canvi cap a nous sectors. Fa uns dies va estar present a l'Smart City Expo World Congress per
mostrar els projectes que estan en marxa.

La rotonda 25 de novembre del 2016

 Tornar a: La rotonda 25 de novembre del 2016 (/Programes/rotonda/la-rotonda-25-de-novembre-del-2016)

/00:04 31:59
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8/3/2017 Ara i aquí 2.0 - Albert Moles i Vanesa Arroyo | Andorra Difusió

http://www.andorradifusio.ad/Programes/ara-i-aqui/ara-i-aqui-19-de-setembre-de-2016/ara-i-aqui-20---albert-moles-i-vanesa-arroyo 1/1

(http://www.patrimoine.ad/)

- La Unió Sindical d´Andorra denuncia l´empresa Ambulàncies del Pirineu a Inspecció de Treball per irregularitats. Destaca que no es respecta el descans mínim de 12 hores entre jornades de treball successives. Des del sindicat consideren que una part de la reponsabilitat és del Govern, ja que es tracta d´una empresa subcontractada. - El comú d´Andorra la Vella ha fet saber que no està d´acord amb el nou model de transferències que el Govern ha pactat amb els cònsols. Conxita Marsol lamenta que el nou repartiment no atorgui més diners a la seva parròquia en tant que capital. D´altra banda, els cònsols demanen que amb la reforma de la Funció Pública els comuns puguin decidir sobre el sou dels funcionaris. - El Govern vol licitar abans de l´estiu el concurs per adjudicar el servei de lloguer de bicicleta elèctrica compartida. Un projecte transversal entre l´executiu, els comuns i l´ACA per impulsar la mobilitat sostenible. El preu del servei estaria subjecte a una quota anual més una despesa en funció de l´ús i, de moment, s´està estudiant si totes les parròquies disposarien d´una estació de servei. - Andorra Telecom preveu un descens dels ingressos per itinerància el 2017. La causa són les restriccions imposades per la Unió Europea. A més, segons han explicat des de la companyia, empreses holandeses i franceses han signat acords comercials amb Andorra Telecom per eliminar la itinerància. - El sou de les dones és encara un 30% inferior al dels homes. Tot i que en els últims cinc anys els salaris de les treballadores ha augmentat, l´Associació de Dones d´Andorra alerta que es deu al fet que treballen més hores. Des de l´entitat neguen que hagin millorar les condicions laborals.

(https://www.bsandorra.com)

 (/EnDirecte/am) (/Endirecte/rna) (/Endirecte/atv)

  Ara i Aquí (/Programes/ara-i-aqui) » Ara i Aquí 19 de setembre de 2016 (/Programes/ara-i-aqui/ara-i-aqui-19-de-setembre-de-2016)

Inserir vídeo

Ara i aquí 2.0 - Albert Moles i Vanesa Arroyo
Vanesa Arroyo, presidenta d' Andbio, l'Associació de Biotecnologia d'Andorra i clúster mànager d' ACTinn i Albert Moles, dtor. general de FEDA io preident d'ACTinn, han visita el Cafè
per parlar de les primeres Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d'Andorra, l'INNTEC.

Ara i Aquí 19 de setembre de 2016

 Tornar a: Ara i Aquí 19 de setembre de 2016 (/Programes/ara-i-aqui/ara-i-aqui-19-de-setembre-de-2016)

/04:01 25:22
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8/3/2017 ACTinn signa el primer conveni internacional amb el clúster aragonès de noves tecnologies Tecnara | Andorra Difusió

http://www.andorradifusio.ad/Noticies/actinn-signa-el-primer-conveni-internacional-amb-el-cluster-aragones-tecnara-de-noves-tecnologies 1/2

(http://www.e-e.ad/publicacio.php?id=2832)

- La Unió Sindical d´Andorra denuncia l´empresa Ambulàncies del Pirineu a Inspecció de Treball per irregularitats. Destaca que no es respecta el descans mínim de 12 hores entre jornades de treball successives. Des del sindicat consideren que una part de la reponsabilitat és del Govern, ja que es tracta d´una empresa subcontractada. - El comú d´Andorra la Vella ha fet saber que no està d´acord amb el nou model de transferències que el Govern ha pactat amb els cònsols. Conxita Marsol lamenta que el nou repartiment no atorgui més diners a la seva parròquia en tant que capital. D´altra banda, els cònsols demanen que amb la reforma de la Funció Pública els comuns puguin decidir sobre el sou dels funcionaris. - El Govern vol licitar abans de l´estiu el concurs per adjudicar el servei de lloguer de bicicleta elèctrica compartida. Un projecte transversal entre l´executiu, els comuns i l´ACA per impulsar la mobilitat sostenible. El preu del servei estaria subjecte a una quota anual més una despesa en funció de l´ús i, de moment, s´està estudiant si totes les parròquies disposarien d´una estació de servei. - Andorra Telecom preveu un descens dels ingressos per itinerància el 2017. La causa són les restriccions imposades per la Unió Europea. A més, segons han explicat des de la companyia, empreses holandeses i franceses han signat acords comercials amb Andorra Telecom per eliminar la itinerància. - El sou de les dones és encara un 30% inferior al dels homes. Tot i que en els últims cinc anys els salaris de les treballadores ha augmentat, l´Associació de Dones d´Andorra alerta que es deu al fet que treballen més hores. Des de l´entitat neguen que hagin millorar les condicions laborals.

(https://www.bsandorra.com)

 (/EnDirecte/am) (/Endirecte/rna) (/Endirecte/atv)

Inserir vídeo

ACTinn signa el primer conveni internacional amb el clúster aragonès de noves
tecnologies Tecnara

  Noticies (/Noticies) » Economia (/Noticies/Economia )   19 d'octubre, 2016

Amb l'objectiu de promoure projectes conjunts els presidents del clúster Tecnara d'Aragó, Víctor Vidal, i el president d'ACTinn, Albert Moles, han signat aquest dimecres al
migdia el conveni de col·laboració entre els dos clústers. 

El conveni és fruit de la relació que les empreses del país van compartir a les jornades de Saragossa al setembre de l'any passat. “Amb la voluntat de cooperar i fer projectes nous
se’ns obren les portes a projectes interessants”, ha dit abans de la signatura del conveni Albert Moles, president d'Actinn.

Actualment, 53 empreses formen part del clúster de noves tecnologies ACTinn. Tecnara és el clúster d'empreses tecnològiques d'Aragó. Nascut al 1986, actualment compta amb una
facturació de 663 milions d'euros que representa el 2,03% del PIB d'Aragó, i 3.140 treballadors d'empreses associades.  

Informa: Agències    Imatge: Jordi Seabra

(http://andorradifusio.ad/Promo/promo-obre-els-ulls)

 

/0:02 0:21

 (http://andorradifusio.ad/Promo/promo-la-replica-esteve-vidal-9-de-marc)
Dijous a La Rèplica Gemma
Rial entrevistarà Esteve
Vidal, membre de
l'executiva de DA
(http://andorradifusio.ad/Promo/promo-
la-replica-esteve-vidal-9-
de-marc)

Destacat
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8/3/2017 Jornades per fer visible la potencialitat d’Andorra com a laboratori d’innovació | Andorra Difusió

http://www.andorradifusio.ad/Noticies/jornades-per-fer-visible-la-potencialitat-dandorra-com-a-laboratori-dinnovacio 1/2

(http://www.e-e.ad/publicacio.php?id=2832)

- La Unió Sindical d´Andorra denuncia l´empresa Ambulàncies del Pirineu a Inspecció de Treball per irregularitats. Destaca que no es respecta el descans mínim de 12 hores entre jornades de treball successives. Des del sindicat consideren que una part de la reponsabilitat és del Govern, ja que es tracta d´una empresa subcontractada. - El comú d´Andorra la Vella ha fet saber que no està d´acord amb el nou model de transferències que el Govern ha pactat amb els cònsols. Conxita Marsol lamenta que el nou repartiment no atorgui més diners a la seva parròquia en tant que capital. D´altra banda, els cònsols demanen que amb la reforma de la Funció Pública els comuns puguin decidir sobre el sou dels funcionaris. - El Govern vol licitar abans de l´estiu el concurs per adjudicar el servei de lloguer de bicicleta elèctrica compartida. Un projecte transversal entre l´executiu, els comuns i l´ACA per impulsar la mobilitat sostenible. El preu del servei estaria subjecte a una quota anual més una despesa en funció de l´ús i, de moment, s´està estudiant si totes les parròquies disposarien d´una estació de servei. - Andorra Telecom preveu un descens dels ingressos per itinerància el 2017. La causa són les restriccions imposades per la Unió Europea. A més, segons han explicat des de la companyia, empreses holandeses i franceses han signat acords comercials amb Andorra Telecom per eliminar la itinerància. - El sou de les dones és encara un 30% inferior al dels homes. Tot i que en els últims cinc anys els salaris de les treballadores ha augmentat, l´Associació de Dones d´Andorra alerta que es deu al fet que treballen més hores. Des de l´entitat neguen que hagin millorar les condicions laborals.

(https://www.bsandorra.com)

 (/EnDirecte/am) (/Endirecte/rna) (/Endirecte/atv)

Inserir vídeo

Jornades per fer visible la potencialitat d’Andorra com a laboratori d’innovació
  Noticies (/Noticies) » Economia (/Noticies/Economia )   19 de setembre, 2016

L´Open Innovation Week finalitzarà amb lnntec Andorra, unes jornades sobre innovació i tecnologia que aplegaran més d'un centenar  de participants i que es
desenvoluparan en tres seus diferents. L´objectiu és connectar eines d'innovació i fer-les visibles. Els organitzadors han destacat les potencialitats d´Andorra en aquest
àmbit.

Les jornades Inntec sorgeixen de la voluntat del clúster d'innovació i tecnologia de la iniciativa Actua de connectar i fer visibles les experiències i els diferents models de negoci que s
´estan desenvolupant en aquest àmbit.  
Els responsables n'han destacat les potencialitats d'Andorra per a la posada en marxa d'eines innovadores, que faciliten la mateixa mida del país. Asseguren que el que cal és
connectar els diferents actors per demostrar que es pot avançar en aquest sentit. El president d'Actinn, Albert Moles, ha assegurat al programa Ara i Aquí d'RNA que "ara ja hi ha
molta cosa inventada, però fa falta com implantar-la i convertir això en un negoci". Opina que "no hi ha una altra manera de fer-ho que no sigui connectant innovació, recerca,
empreses i, evidentment, la part pública". La cluster manager d'Actinn, Vanessa Arroyo afirma que es tracta de "creure en què un canvi és possible i la feina de molta gent sumada és
més eficient que treballar de forma aïllada". Matisa que "el fet no és ser el més tecnològic ni anar per davant sinó establir unes bases per permetre la connexió dels joves que pugen
amb la gent gran".

És per aquest mateix motiu que les jornades es celebraran en tres escenaris diferents, al Prat del Roure, a Caldea i a l'Illa Carlemany i estaran obertes a professionals, estudiants i
famílies. En total seran més d'un centenar els participants. Serà entre dijous i dissabte d'aquesta setmana.

Informa: Ana Alamán   Imatge: Albert Refart

(http://www.andorradifusio.ad/Promo/promo-dia-de-la-constitucio)
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AOpinióA5Diari d’Andorra Dissabte, 24 de setembre del 2016

Aquesta setmana, el nostre país
ha estat testimoni de la primera
acció pública des de la creació
del clúster d’Innovació i noves
tecnologies d’Andorra. Les jor-
nades Inntec, que van arrencar
aquest dijous, s’han concebut
com una plataforma al servei de
les empreses del país, amb l’ob-
jectiu de compartir i donar a co-
nèixer noves iniciatives que
s’estan desenvolupant. L’objec-
tiu no deixa de ser cap altre que
el de generar sinergies i unir es-
forços per millorar la nostra
economia. La iniciativa era i és
molt necessària per poder fer
reeixir l’obertura econòmica
que ha de portar Andorra a ac-
cedir a d’altres mercats, d’una
banda, i a esdevenir una econo-
mia més competitiva, de
l’altra. Durant aquest camí recor-
regut, s’han treballat conjunta-
ment els reptes, les oportuni-
tats, els frens i les palanques de
la nostra societat, de les nostres
empreses, dels recursos dispo-
nibles i del talent, entre d’altres.

Com s’ha arribat fins aquí?
Doncs fent un camí a partir de
les sinergies generades progres-
sivament des del 2012, amb l’i-
nici de la iniciativa Actua que el
Govern va posar en marxa amb
la finalitat d’acompanyar els
canvis estructurals que Andorra
està experimentant, i per prepa-
rar el país per afrontar el futur
amb molta més solidesa.

Algunes empreses andorra-
nes van començar a treballar els
reptes, les oportunitats, els
frens i les palanques de la nos-
tra societat, de les nostres em-
preses, dels recursos disponi-
bles, del talent, etc. D’aquest
treball en van sorgir iniciatives

clúster que han anat madurant
durant un temps fins que, a fi-
nal del 2015, es va crear l’asso-
ciació-clúster Actinn. Innova-
ció i Noves Tecnologies. El
termini transcorregut per mate-
rialitzar aquest primer projecte
pot semblar una mica llarg a

ulls de la majoria, però s’estava
iniciant una nova forma de tre-
ballar entre empreses i admi-
nistració i, de forma paral·lela,
també innovant en el nostre
àmbit.

El valor del clúster és inclou-
re actors de diferents sectors

econòmics i cobrir una part im-
portant de l’activitat del país. La
transversalitat és la força
(d’Inntec) del nostre clúster, ja
que qualsevol millora ràpida
d’un model de negoci és la su-
ma de diverses innovacions i
canvis.

Avui dissabte es clouen les
primeres jornades Inntec, fruit
de dos intensos trimestres de
treball organitzatiu i estratègic,
de buscar projectes innovadors
i pioners que s’han pogut pre-
sentar durant aquests dies.
Aquestes jornades han esde-
vingut una oportunitat per po-
der donar a conèixer activitats
innovadores que es desenvolu-
pen al país, i per demostrar que
tres o quatre d’aquestes idees
juntes poden crear molt de
valor.

Ara, s’han d’aprofitar les ide-
es i coneixements compartits
per seguir fent el camí: aportant
informació i tendències, gene-
rant i compartint coneixement
del nostre entorn econòmic i
els models de negocis del país,
ajudant a gestionar els canvis
necessaris per a la materialitza-
ció de noves iniciatives, creant
propostes de valor efectives, i
contribuint a l’obertura del
mercat, a través del foment de
la competitivitat i la innovació,
al teixit empresarial i productiu
d’Andorra.

L’objectiu és el de generar sinergies i unir esforços per millorar la nostra economia

El valor d’Inntec
la tribuna

ALBERT MOLES

23/09/2016

Editorial

�LA VANGUARDIA

PROTEGIR I SERVIR

Charlotte (Carolina del Nord) és, a l’ho-

ra d’escriure aquest editorial, l’última

ciutat dels EUA en la qual la policia ha

matat a trets un ciutadà negre. Keith

Scott, de 43 anys, que esperava al seu

cotxe per recollir la seva filla de l’auto-

bús escolar, va morir per trets de la po-

licia. Segons aquesta, en baixar del

cotxe empunyava una arma. Segons la

seva família, a la mà hi portava un lli-

bre. Cada nit, des d’aquesta mort es-

devinguda el dimarts, Charlotte ha es-

tat un formiguer de protestes de la

comunitat negra. El governador esta-

tal, Pat McCrory, ha declarat l’estat

d’emergència. La tensió racial és ara

extrema. [...]

23/09/2016

Editorial

�EL PAÍS

CIUTATS COL·LAPSADES

Com a campanya de conscienciació i

experimentació, les mesures adopta-

des en diferents ciutats amb motiu del

Dia sense cotxes poden estar bé, però

convé no enganyar-se sobre el seu

abast. Molt poca efectivitat tindrà

aquesta major consciència ciutadana

si no hi ha alternatives eficients a l’ús

del transport privat. És cert que mol-

tes persones el fan servir per comodi-

tat, però és un error pensar que tot de-

pèn de la voluntat de la gent. La majo-

ria dels que es desplacen en transport

privat al treball en les hores punta ho

fan forçats, especialment si han de fer

trajectes metropolitans. No es pot cul-

par els ciutadans d’un model de mobi-

litat que no han triat per gust, sinó per

necessitat. Només oferint una alterna-

tiva igual de ràpida i més barata cal

esperar canvis significatius en les deci-

sions sobre mobilitat. L’augment del

trànsit urbà i la major proporció de cot-

xes dièsel en el parc mòbil han elevat

perillosament els índexs de contamina-

ció a les grans ciutats, que molts dies

sobrepassen els mínims tolerables.

S’estima que a conurbacions com les

de Barcelona o Madrid es produeixen

cada any més de 3.000 morts prema-

tures a causa de la pol·lució ambien-

tal. [...]

23/09/2016

Anna Sàez

�SEGRE

GUANYAR LA GUERRA

Ha estat la polèmica de la setmana:

“Alguns pretenen guanyar la guerra ci-

vil quaranta anys o no sé quants anys

després que s’acabés.” Paraula de Jor-

ge Fernández Díaz, ministre d’Interior.

Té més frases cèlebres, com aquesta,

“això la fiscalia t’ho afina”, però ara no

vénen al cas. Guanyar la guerra. Feia

molts anys que no sentia aquesta ex-

pressió. L’associo a converses en veu

baixa sobre persones a les quals inter-

pel·làvem amb un don o doña al da-

vant. “Aquest va arribar amb una estre-

lla d’alferes”, es retreia d’amagat. Són

records remots. Era massa petita per

saber què era un alferes, però prou

gran per entendre que qui en parlava

amb amargor l’havia perdut, aquella

guerra. Toca dir que tothom hi perd, en

un conflicte bèl·lic. Però em ve al cap

la Teresina Llubes, d’Alcoletge, i penso

que aquesta padrina de 87 anys es

mereix un respecte. La seva infància

no té pati ni llimoner. “No sabia ben bé

què passava.” El so de les sirenes an-

ticipava la por a la bomba, com el

llamp precedia el tro. “El poble es va

quedar a primera línia de front i ens

van evacuar a tots.” [...]

retalls

S’HA FET CAMÍ A PARTIR DE

LES SINERGIES GENERADES

DES DEL 2012, AMB L’INICI

DE LA INICIATIVA ACTUA

LES JORNADES HAN ESTAT

UNA OPORTUNITAT PER

PODER DONAR A CONÈIXER

ACTIVITATS INNOVADORES

3 / 6

ANA - Agència de Notícies Andorrana
Detall de notícia

Títol:
AM.- El Clúster d'Innovació i Noves Tecnologies presentarà en unes jornades els resultats del
primer any de funcionament

Resum:
Sant Julià de Lòria.- El Clúster dʼInnovació i Noves Tecnologies ha presentat aquest dilluns al
migdia les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies a Andorra per mostrar avenços i
tendències en innovació i projectes, i posar en relació les empreses del país amb experiències
internacionals en el marc de la innovació. El Clúster d'Innovació amb un any de vida compta
amb 50 empreses, la majoria del país, en diferents sectors. Durant el cap de setmana del 22,
23 i 24 de setembre a les jornades es parlarà d'intel·ligència artificial, detecció de malalties en
l'àmbit de la salut o tecnologia sobre privacitat i crim organitzat. Les Jornades ja compten amb
la inscripció de 45 participants de 12 països diferents, la majoria provinents d'Espanya i el
Japó. El president d'ACTinn, Albert Moles; la responsable del clúster d'ACTinn, Vanesa
Arroyo, i el director de lʼEscola dʼInformàtica i Gestió de la Universitat dʼAndorra, Florenci
Pla, han destacat que les jornades serviran per avaluar els primers fruits del clúster. 

Text:
La Universitat d'Andorra i el Clúster dʼInnovació i Noves tecnologies dʼAndorra dediquen
unes jornades i un congrés a reunir experiències en l'àmbit nacional i internacional per avaluar
la situació de la innovació. A la presentació d'aquesta setmana dedicada a la innovació i
l'intel·ligència artificial es facilita a les més de cinquanta empreses del país un espai a la
cinquantena dʼempreses perquè puguin mostrar i ensenyar que és el que es fa en innovació,
perquè segons el president dʼACTinn, Albert Moles, “es fa molta feina i en aquesta setmana
tenim un espai on es pugui veure i generar projectes comuns per creixer i generar noves
oportunitats”. Els primers tres dies es dedica amb la col·laboració de lʼUdA a un congrès per
conèixer què es fa amb intel·ligència artificial a nivell mundial,  per després dedicar el 22, 23 i
24 de setembre a reunir les empreses del Clúster dʼInnovació i Noves Tecnologies a explicar
les experiències en innovació fetes.

Moles ha volgut recordar que el Clúster dʼInnovació i Noves tecnologies es va crear lʼany
passat com “una eina dʼinnovació i de competitivitat, per unir forces i sortir cap al mercat
exterior”. El president d'ACTinn ha valorat la idoneïtat perquè la universitat estigui present en
el projecte i “es puguin abordar mercats externs, de manera molt més competitives”. El
Clúster es va crear fa una mica més dʼun any amb 53 associats de diferents sectors, amb
l'objectiu de diversificar, internacionalitzar i ajudar els empresaris.  Es tracta, tal i com ha
detallat Moles, d'empreses del sector del turisme, comerç, consultoria, educació, TICs amb les
quals es fan col·laboracions per sortir dʼAndorra amb productes i mercats molt lligats amb
lʼeconomia digital.

“Projectes que ens han de permetre créixer i generar nous models econòmics”, ha explicat
Moles, recordant que s'està produint un canvi de cultura amb la introducció de la digitalització
de moltes empreses i projectes. En aquest sentit, ha valorat que el sector turístic es troba
actualitzat, però que a Andorra “tenim la sort de poder abordar tots els models de manera
conjunta” per sortir cap a lʼexterior.

 1 / 4

Andorrana de publicacions. Subscripcions: telèfon: (376) 736 200, fax: (376) 736 222. Andorrana de 
publicacions es reserva tots els drets sobre els continguts d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA, els suplements 
i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres mitjans de 
comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita.

Any XIX. Número 6.864

www.elperiodic.ad

DIJOUS, 22 DE SETEMBRE DEL 2016

MARICEL BLANCH

El Prat del Roure acull avui la sessió d’inaugu·
ració de les Jornades de la Innovació i les No·
ves Tecnologies d’Andorra (Inntec) que, nas·
cudes amb la voluntat de divulgar activitats, 
productes i serveis de l’àmbit de la innovació 
i les noves tecnologies tant a escala nacional 
com internacional, inclou entre les ponèn·
cies d’obertura la intervenció de Vicenç Tor·
ra. El catedràtic en Informàtica a la Universi·
tat d’Skövde (Suècia) abordarà a les 13.05 ho·
res els Projectes innovadors: vincle entre la recerca 
i la indústria. 

–Sobre què ha vingut a parlar a les jornades 
Inntec?
–Explicaré una mica què és la intel·ligència 
artificial i les aplicacions que tenen en dife·
rents àmbits. 

–Com es pot definir, resumidament, el con-
cepte d’intel·ligència artificial? 
–Hi ha molta disparitat sobre què és. Una defi·

«És d’hora, però la ciència 
ficció podria ser realitat»
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nició informal podria fer referència a la crea·
ció de programes que resolen les coses que es 
considera que són difícils per a les persones.

–Com?
–Amb aplicacions destinades molts àmbit i 
molt diversos.

–Als sectors turístic i financer, per exemple?
–Una de les aplicacions són els recomana·
dors, apta tant per als bancs com per al turis·
me. Aquest darrer cas és clar: hi ha aplicaci·
ons per recomanar hotels i restaurants. I el 
mateix passa amb els bancs: hi ha sistemes 
que decideixen si es dóna o no un crèdit.

–Quins són els reptes imminents?
–No considero que hi hagi uns reptes total·
ment diferents als dels darrers anys. El que 
passa de tant en tant és que hi ha aplicacions 
o sistemes que criden l’atenció perquè d’al·
guna manera trenquen alguna barrera pen·

dent, però el tipus de recerca que es fa en intel·
ligència artificial és similar a la de fa una dèca·
da. Amb el temps es milloren les tecnologies 
i alhora hi ha una millora en la capacitat de 
càlcul perquè nous problemes es puguin re·
soldre. 

– On ens permetrà arribar?
–No ho sé. Ara mateix està molt lluny, però 
pot ser es compliran aquests robots que apa·
reixen en ciència ficció i ho fan tot.

–Fa una mica de por que ens avancin. 
–No crec que passi en un futur immediat. Hi 
ha gent de l’àrea que diu que sí, però crec que 
jo no ho veuré. Encara falta.

–On queda la privacitat, amb tot?
–Actualment, la quantitat de dades que té 
qualsevol sistema informàtic és molt alta i la 
informació, sensible. Una empresa de teleco·
municacions pot saber en què treballem, on 
vivim i què ens agrada deduïnt·t’ho de l’ús 
que fem del mòbil. Aquesta informació no la 
tenen, però la poden inferir. La qüestió és que 
les empreses no facin l’ús indegut que a vega·
des fan perquè és confidencial. 

–Què fan perquè no sigui així?
–Hi ha coses que no es poden evitar, però no·
saltres intentem evitar que si se cedeixen in·
formacions, s’emprin per adquirir coneixe·
ments que han de tenir utilitat per a la socie·
tat però no dades personals.

–Estem desemparats?
–Hi ha legislació en aquest aspecte. La protec·
ció bàsica passa per no publicar el que no vo·
lem que se sàpiga.  H

Vicenç
Torra
CATEDRÀTIC EN INFORMÀTICA  
L’expert en intel·ligència 
artificial, autor de varis 
llibre en la matèria, 
intervé a les 13.05 hores 
d’avui a les jornades 
Inntec.

PER
Marisa
da Costa

6 / 6

17/3/17 17:38Una setmana per ensenyar la innovació del país

Pàgina 1 de 2http://www.ara.ad/societat/setmana-ensenyar-innovacio-del-pais_0_1645035636.html

 (http://p.ara.cat/5c/ara.ad/home/446471968/Position1/default/empty.gif/56563673726c646f38574d4143317062?x)

0 

Una setmana per ensenyar la innovació del país
El Clúster d'Innovació i Noves Tecnologies compta amb un any de vida i més de 50 empreses, la majoria del país, concentrades en

diferents sectors i projectes per internacionalitzar l'economia del país. A finals de setembres es trobaran per presentar els

treballs i projectes

ANA Sant Julià de Lòria ACTUALITZADA EL 05/09/2016 18:26

La Universitat d’Andorra i el Clúster d’Innovació i Noves tecnologies d’Andorra dediquen unes jornades i un congrés a reunir experiències en l’àmbit

nacional i internacional per avaluar la situació de la innovació. A la presentació d’aquesta setmana dedicada a la innovació i l’intel·ligència artificial es

facilita a les més de cinquanta empreses del país un espai a la cinquantena d’empreses perquè puguin mostrar i ensenyar que és el que es fa en

innovació, perquè segons el president d’ACTinn, Albert Moles, “es fa molta feina i en aquesta setmana tenim un espai on es pugui veure i generar

projectes comuns per creixer i generar noves oportunitats”. Els primers tres dies es dedica amb la col·laboració de l’UdA a un congrès per conèixer què

es fa amb intel·ligència artificial a nivell mundial, per després dedicar el 22, 23 i 24 de setembre a reunir les empreses del Clúster d’Innovació i Noves

Tecnologies a explicar les experiències en innovació fetes.

Moles ha volgut recordar que el Clúster d’Innovació i Noves tecnologies es va crear l’any passat com “una eina d’innovació i de competitivitat, per unir

forces i sortir cap al mercat exterior”. El president d’ACTinn ha valorat la idoneïtat perquè la universitat estigui present en el projecte i “es puguin

abordar mercats externs, de manera molt més competitives”. El Clúster es va crear fa una mica més d’un any amb 53 associats de diferents sectors,

amb l’objectiu de diversificar, internacionalitzar i ajudar els empresaris. Es tracta, tal i com ha detallat Moles, d’empreses del sector del turisme,

comerç, consultoria, educació, TICs amb les quals es fan col·laboracions per sortir d’Andorra amb productes i mercats molt lligats amb l’economia

digital.

“Projectes que ens han de permetre créixer i generar nous models econòmics”, ha explicat Moles, recordant que s’està produint un canvi de cultura

amb la introducció de la digitalització de moltes empreses i projectes. En aquest sentit, ha valorat que el sector turístic es troba actualitzat, però que a

Andorra “tenim la sort de poder abordar tots els models de manera conjunta” per sortir cap a l’exterior.

El director de l’Escola d’Informàtica i Gestió de la Universitat d’Andorra, Florenci Pla, ha detallat el programa del congrés sobre intel·ligència artificial

que tindrà lloc els dies 19 i 20 de setembre i que reunirà temes diversos sobre la presa de decisions de les màquines. Així, aquest congrés tractarà la

detecció en l’àmbit de la salut, com per exemple els diagnòstics que pot fer una màquina perquè es pugui donar a l’expert un diagnòstic sobre els

resultats d’anàlisis. A més, altres àmbits que es presentaran fan referència a la privacitat, seguretat a la xarxa o el crim organitzat, i els sistemes de

detecció de delictes a gran escala; o els nous sistemes de mobilitat amb robot, perquè segons Pla ‘el cotxe que hi haurà al carrer serà un robot’. En

aquest congrés ja hi ha inscrits participants de 12 països diferents on Espanya i Japó aporten el major número d’assistents. Segons Pla, aquest

congrés servirà per “escoltar, saber i veure on es troba la intel·ligència artificial”.

Presentació de la setmana dedicada a la innovació i l'intel·ligència artificial / S.F
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9. 
XIFRES

 PRESSUPOSTAT 2016 
(sense IGI)  

 TANCAMENT COMPTES 2016  
(amb IGI) 

 INGRESSOS 

 QUOTES ASSOCIATS 2015 21.377,80 € 

 QUOTES ASSOCIATS 2016 30.000 € 25.328,31 € 

 APORTACIÓ ADI ajut 2015 21.000 € 21.460,00 € 

 APORTACIÓ ADI ajut 2016 19.000 € 25.267,00 € 

 ALTRES INGRESSOS INNTEC 53.000 € 40.211,74 € 

 TOTAL INGRESSOS 123.000,00 € 133.644,85 € 

 DESPESES I INVERSIONS 

 INVERSIONS 

 MATERIAL I 
SERVEIS INFORMATICS 

6.300,00 € 2.723,35 € 

 TOTAL INVERSIONS 6.300,00 € 2.723,35 € 

 DESPESES 

 SERVEIS BÀSICS 3.000,00 €    -   € 

 TELEFON 1.200,00 € 84,58 € 

 MATERIAL DE DESPATX 1.200,00 € 99,65 € 

 SERVEIS GESTIÓ 36.900,00 € 37.933,50 €

 SERVEIS JURÍDICS 3.600,00 € 731,50 €

 AUDITORIA I COMPTABILITAT 400,00 €  -   €

 NOTARI ELEVACIÓ 
PÚBLIC ACTinn 

200,00 € 200,97 €

 PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

5.400,00 € 999,11 € 

 ORGANITZACIÓ 
ESDEVENIMENTS 

46.086,96 € 47.781,22 € 

 ASSISTÈNCIA 
ESDEVENIMENTS 

3.600,00 € 388,74 € 

 ALTRES 11.500,00 € 2.294,20 € 

 TOTAL DESPESES 113.086,96 € 90.513,47 € 

 TOTAL DESPESES 
I INVERSIONS 

119.386,96 € 93.236,82 € 

 RESULTAT TRESORERIA 3.613,04 € 40.408,03 € 

Presentat i aprovat en Assemblea

10. 
OBJECTIUS 2017

1. Consolidació del nombre de socis. 

Es preveu arribar als 60 membres el 2017. Doblant així la massa crítica del mateix en dos anys.

2. Organització de les Jornades d’Innovació i Noves Tecnologies 

d’Andorra, INNTEC 2017: 

Fixant una cita anual d’interès empresarial i social que posicioni Andorra com a un escenari de 

la innovació i les noves tecnologies i aporti valor afegit a la nostra agenda d’esdeveniments.

3. Networking i visibilitat: 
Seguirem treballant per a enfortir la relació entre el clúster i la resta d’actors rellevants del 

nostre país: institucions, i de l’entorn. Participant a fires, congressos i altres jornades d’interès.

4. Internacionalització: 

Se seguirà promovent la cooperació entre les empreses i entitats que formen part d’altres 

clústers, desenvolupant una estratègia basada en un model col·laboratiu i cooperatiu en la 

que el clúster esdevingui una eina d’aglutinació de potencialitats i recursos de les empreses 

participants, el que permet millorar el posicionament internacional com a oferta global. Es 

vol donarà a conèixer Andorra com a un partner estratègic a l’hora d’internacionalitzar les 

empreses del sector TIC i també, en la recerca de nous mercats per part de les nostres 

empreses. 
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5. Promoció i difusió de productes, serveis i solucions de les empreses 

socies:

a. Serveis de Networking, possibilitat de participar a diferents xerrades, jornades, seminaris, 

impartides pels socis en què es mostrin a la resta de membres i a tercers el seu “expertise” o 

abordin una matèria tecnològica en la que siguin un referent o hi estiguin interessats.

b. Participació dels socis als esdeveniments organitzats pel Clúster aportant casos d’èxit. 

c. Creació del catàleg del Clúster en el que es recullin els productes, serveis i solucions 

de les empreses socies categoritzades mitjançant classificació en branques d’activitats i 

capacitats i àrees de coneixement.

d. Redacció de newsletters periòdiques que comuniquin les activitats, col·laboracions, 

projectes, sol·licituds de serveis, entrevistes i novetats del sector, tants als socis com a agents 

externs que vulguin establir sinergies amb el Clúster i les seves empreses.

6. Identificació de projectes a desenvolupar: 

Entre els objectius prioritaris del Clúster trobem el foment de projectes en cooperació. Per a 

aquest servei, els socis comptaran amb una bossa de 10.000 € destinats a promoure dos o 

més projectes que es presentin a la Junta Directiva, acompanyats d’un document complet en 

el que s’inclogui: els partners, les tasques a realitzar, el desenvolupament del Pla de Negoci, 

el pressupost, el retorn estimat per al Clúster, etc. Un cop validat per la Junta, es presentarà 

a l’Assemblea per a procedir amb la votació general. El Clúster ajudarà en la promoció del 

projecte, en la recerca de socis, d’inversors, en la consolidació de la gestió, etc. Per tal de 

garantir el bon ús de la marca ACTinn associat a iniciatives concretes.




