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CARTA DEL PRESIDENT 
 
 
 
Encara més necessaris  
 
Un any més volem agrair a tots els nostres socis i col·laboradors la confiança en 
el Clúster. Un projecte que va madurant any a any. Mantenim la constància i la 
il·lusió en la nostra voluntat de ser un actor rellevant i independent en la 
transformació tecnològica i la recerca de competitivitat empresarial pel nostre 
estimat país. 
 
Però, 2020 no ha estat un any més. Ha estat un any que ha canviat per sempre 
com veiem les nostres prioritats vitals, la feina, l’oci, o el repte del canvi climàtic. 
Un període on sembla que hem guanyat en modèstia davant uns reptes cada 
vegada més complexos i globals. Uns mesos on la importància de solidaritat i la 
col·laboració s’ha fet més present i on la velocitat del canvi social, polític, 
tecnològic i econòmic s’ha accelerat. Des del clúster, hem ficat el nostre gra de 
sorra amb la publicació d’anàlisis i d’articles de divulgació tecnològica perquè 
cap empresa, empresari o emprenedor no es quedi enrere en aquesta cursa per 
ser rellevant en l’Era digital.  
 
I és que en aquest entorn, la feina del Clúster de la innovació i la tecnologia ha 
estat més necessària que mai. Hem ajudat 5 socis i col·laboradors a emprendre 
els seus projectes tecnològics o de transformació. A través dels ACTINN 
AWARDS, hem recolzat financerament dos equips d’emprenedors del país en els 
seus projectes. Finalment, malgrat les limitacions sanitàries, hem pogut realitzar 
la IV Jornada INNTEC, en un format innovador de ponència i entrevista 
televisada. Malgrat això ens ha estat impossible fer cap esdeveniment de 
networking on socis i col·laboradors s’hagin pogut trobar en un ambient distès, 
on puguem afavorir les sinèrgies entre socis. 
 
Des d’ACTINN, seguim treballant per inspirar i divulgar a la societat andorrana 
els canvis tecnològics i socials de la nova Era digital i per ajudar als nostres socis 
a entendre els canvis en les cadenes de valor global de cada sector. 
 

 
 

Albert Moles Betriu 
President d’ACTINN 
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1. PRÒLEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 ha estat un any on el clúster ha madurat la seva proposta de valor. En la XII 
Assemblea general es van actualitzar els estatuts per incorporar com a 
col·laboradors, empreses unipersonals o emprenedors. Aquest canvi ens ha 
permès guanyar tracció en la captació de nous col·laboradors. Addicionalment, 
els socis van aprovar una partida de dotació per a la celebració dels primers 
ACTINN AWARDS, premis que ens han posicionat com un actor més en 
l’ecosistema emprenedor d’Andorra. Malgrat les dificultats sanitàries, no hem 
volgut desistir en la celebració d’una nova jornada d’innovació on hem fet venir 
al país, ponents de primer nivell a parlar-nos d’internacionalització digital, noves 
tendències digitals, robotització de processos o nous mitjans de pagament.  
 
Gràcies a tot l’anterior, aquest any hem consolidat la nostra presència al país 
implementant un pla de comunicació digital ambiciós en mitjans propis i aliens 
i augmentat el nostre impacte de cara a la societat andorrana. 
 
En l’àmbit intern, aquest any s’ha dedicat a rodar un servei d’acompanyament 
per empresaris que necessitin un reenfocament tecnològic o de negoci. 
L’objectiu del qual és crear una demanda sofisticada que puguem redirigir als 
nostres socis. 
 
Els objectius per l’any 2021 són en primer lloc, poder ajudar a més empreses 
oferint un servei d’acompanyament amb una metodologia més curta i més àgil. 
En segon lloc, estudiar com estructurar projectes de col·laboració o cooperació, 
que impactin positivament en el compte de resultats dels nostres socis.  
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2. TENDÈNCIES I OPORTUNITATS 
 
 

La COVID-19 ens ha fet entrar de cop en el segle XXI. 
Un segle de reptes sense igual, on haurem de 
combinar la revolució productiva del món digital 
amb un canvi de model productiu exigit pel risc de 
canvi climàtic. Ens endinsem en un món on el talent 
digital és un bé escàs, però el factor treball mai ha 
estat tan amenaçat. 
 

 
En efecte, la pandèmia ha accelerat el canvi d’hàbits de consum i el comerç 
digital, però també ha accelerat la urgència d’obtenir els guanys de productivitat 
que ens promet la transformació digital. No es tracta de només de completar 
l’entrega de valor amb la venda online i el màrqueting digital. És possible que el 
cicle de recessió econòmica al qual ens enfrontarem, aprofundeixi encara més 
les diferències entre els alumnes avantatjats de la digitalització i aquells que 
encara no acaben d’entendre la profunditat de la transformació empresarial.   

 
 
 
El canvi que suposa una revolució dels sistemes productius 
siguin industrials, agraris o de serveis és difícil de gestionar. 
Encara ho serà més difícil en aquest entorn de caiguda del 
poder adquisitiu i caiguda de la demanda. La velocitat del 
canvi és segurament el major repte per empreses i directius 
. Cal canviar els models de gestió per evitar quedar-se 
enrere o lluitar contra l’obsolescència.  
 
És una realitat que en l’oceà d’internet, la talla és un 
avantatge competitiu. Malgrat que les grans tecnològiques 
estan començant a tenir problemes legals de competència 
deslleial, fins i tot Alibaba a Xina. Les petites empreses seran 
les més afectades per la crisi. 
 
  

La velocitat del canvi és el major repte que les 
empreses hauran d’afrontar en els pròxims anys 
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És la seva plasticitat organitzacional, la possibilitat de millorar processos, de ser 
més eficients o de guanyar massa critica el que permetrà obtenir els guanys de 
productivitat que facin de la petita empresa el motor de l’economia de 
proximitat, com sempre ha estat. 
 

 
 
 

El món del negoci i de treball ha canviat, però un munt 
d’oportunitats apareixen en la nova indústria digital; 
creadors de continguts, traffickers, tecnologia per la 
indústria 4.0, dropshippers. La velocitat del canvi 
eixampla l’esquerda digital. Per això és important que 
entre tots ajudem al factor treball a guanyar les 
competències que es necessiten en les noves indústries. 
 
Segons l’informe de Gartner sobre tendències 2021, 
estem en un moment de canvis socioeconòmics sense 
precedents. La situació econòmica i tecnològica fa que 
les empreses hagin de tenir una enorme plasticitat 
organitzacional per transformar-se, pivotar, o canviar 
d’estratègia de forma àgil.  
 

 
  

Els reptes socioeconòmics sense precedents de 
2020 requereixen una nova plasticitat organitzativa 
per transformar i respondre al futur. 
 
BRIAN BURKE, RESEARCH VICE PRESIDENT, GARTNER 
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Gartner identifica cada any, les principals  tendències tecnològiques que poden 
generar oportunitats o diferenciació amb la competència. Aquest any 2021 les 
tendències es poden organitzar en 3 temes. 

 

La centralitat de 
les persones Desubicació El lluirament 

resilient

La centralitat de les persones 
La pandèmia ha canviat com la gent treballa i compra. Les empreses hauran 
d’adaptar -se a un nou consumidor i un nou treballador a través de: 

1. La internet del comportament 
2. L’estratègia de l’experiència total 
3. La computació de privacitat avançada 

La desubicació 
La pandèmia ha relativitzat la importància de la ubicació fisca. Empleats, 
clients i proveïdors han interactuat en ecosistemes organitzacionals oberts. El 
canvi tecnològic que acompanyarà aquestes noves versions dels negocis són: 

4. El cloud distribuït 
5. Les operacions remotes 
6. La xarxa de ciberseguretat 

El lliurament resilient  
Els canvis ràpids d’hàbits de compra seran una constant en el proper cicle 
econòmic, malgrat una caiguda del poder adquisitiu. La transformació de les 
cadenes de valor està provocant que sigui difícil mantenir unes condicions 
estables del lliurament de la nostra proposta de valor. Per suportar una 
plasticitat empresarial creixent, l’empresa s’haurà de transformar a través de: 

1. Negocis de components adaptables 
2. Enginyeria d’intel·ligència artificial 
3. Híper-automatització 
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2.1 LA CENTRALITAT DE LES PERSONES 
 
 

Tendència 1: La internet del comportament 
 
La cursa per captar tota la informació possible de les nostres vides segueix a 
l’ordre del dia. El que es coneix com “digital dust” és la traça digital que deixem 
les persones en el nostre viatge diari, o “daily journey”. La informació del 
comportament és un bé preuat i cada vegada més completa. 
 
 
 La Internet del comportament (Internet of 

Behavior, IoB en les seves sigles en anglès) 
capta aquesta pols digital de múltiples 
fonts, públiques i privades i podria arribar a 
tenir implicacions socials i ètiques 
perverses. 

Recollir terabytes de dades per influenciar 
el comportament humà és una eina molt 
potent, però la seva adopció social 
dependrà de la manera com les grans 
empreses utilitzin aquesta informació  en 
el seu favor. 

 

Per exemple, mentre que és possible que els conductors acceptin que es registri 
la seva velocitat, com frenen o com aparquen a canvi de tenir una prima 
d’assegurança més barata, potser no estaria tan receptiva a que aquesta 
informació es compartís amb la policia. 

La Internet del comportament ha d'oferir un benefici mutu per persones i 
empreses, si no vol córrer el risc de ser rebutjat pels consumidors. Les lleis de 
privacitat marcaran el ritme d’execució o d’abast d’aquesta tendència en les 
diferents parts del món. 
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Tendència 2: L’experiència total 
 
Les persones estan al centre. L’experiència total combina i relaciona 
l’experiència de client, de l’usuari i de l’empleat per crear una sola i millor practica 
per a tots. No es tracta solament d‘una reducció de costos sinó d’una manera de 
diferenciar-se dels competidors. 
 

 

Il·lustrem el concepte amb un exemple d’una 
empresa de telecomunicacions. L’empresa va 
desplegar un sistema de reserves en la seva App 
existent. Quan el client arribava a 20 metres de la 
botiga, rebia una notificació per guiar-lo en el 
procés de registre així com una alerta sobre quan 
hauria d’esperar per poder entrar a la botiga per 
mantenir la distància social.  
 
Per poder millorar la seguretat dels seus empleats, 
l’empresa va desplegar també una per poder co-
navegar els dispositius destinats als clients sense 
haver de tocar la pantalla del client. 
 

 
 

Tendència 3: La computació de privacitat avançada 
 
Les empreses es veuen obligades a compartir informació personal en entorns no 
segurs. L’era digital està creant un entorn amb una necessitat creixent de 
protecció de les dades que processem o analitzem. La computació de privacitat 
avançada compren tres tipus de tecnologies per permetre el processament 
segur de les dades. 
 
 

1. La creació d’entorns de confiança per a 
mantenir els ordinadors segurs a través de 
dispositius hardware d’execució segura i 
amb software verificats per tercers de 
confiança. 

2. La descentralització del processament de 
dades per evitar que amb una fuita 
d’informació no es puguin recompondre 
les dades. 

3. L’encriptació de dades i algoritmes abans 
del seu processament o anàlisi. 
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 2.2 LA DESUBICACIÓ 
 
 
 

Tendència 4: El cloud distribuït 
 
El cloud és un servei de computació a la demanda a través d’internet. És a dir, 
significa que es poden llogar centres de computació per hores. Tendència també 
del 2020, el cloud distribuït és un cloud públic independent del punt d’execució. 
Entre els avantatges, reduir els problemes de latència, així com complir amb les 
lleis de privacitat de dades que obliguen a les dades ha quedar-se en una 
ubicació geogràfica concreta. 
 
 

 

El cloud distribuït resulta de la integració de 
diferents centres de dades de tipologia 
diferent, xarxes d’internet de les coses 
(Internet of Things –IoT-, en anglès), antenes 
5G dels operadors de telecomunicacions, i els 
clouds de les àrees metropolitanes, entre 
d’altres. 
 
En definitiva, de forma transparent per a 
l’usuari, els centres de computació cloud 
estaran cada vegada més a prop. 
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Tendència 5: Operacions desubicades 

 
El nou model d’infraestructura de la tecnologia de la informació ha de suportar 
connexions de clients i d’empleats de tot arreu , i permetre el desplegament de 
serveis de negocis a través d’una infraestructura distribuïda.  
 

 

Operar remotament no és tan senzill 
com ser “remote first”. Proporcionar una 
experiència digital fiable i escalable, 
requereix canvis en la infraestructura 
tecnològica, polítiques de seguretat i de 
bon govern, noves pràctiques de gestió, 
i un nou model de fidelització 
d’empleats i clients. 
 

 
Per obtenir operacions desubicades, una organització haurà de proveir-se de: 

a) Eines de col·laboració i productivitat online, com solucions de reunions 
virtuals, cloud office, entre d’altres. 

b) Accessos  remots segurs: a través d’autenticacions multi-factor, per 
exemple. 

c) Infraestructura Cloud & Edge: tenir capacitat de computació en el núvol 
però també de proximitat, IoT, Antenes 5G. 

d) Eines de quantificació de costos d’infraestructura. 
e) Automatització del suport de les operacions remotes. 

 
 

Tendència 6: La malla de ciberseguretat 
 
La covid-19 ha accelerat la tendència en la qual la major part dels dispositius i 
actius estan fora dels paràmetres de seguretat físics i logístics tradicionals. La 
malla de ciberseguretat permet a qualsevol persona o programa accedir de 
forma segura i utilitzar qualsevol actiu digital, independentment d’on estigui, 
proveint el nivell necessari de seguretat.  
 
 
El concepte d’arquitectura distribuïda de la malla 
de ciberseguretat  permet un model de 
seguretat amb la plasticitat necessària per seguir 
un ritme ràpid de creixement o la creixent 
distribució geogràfica dels actius digitals. 
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2.3 EL LLIURAMENT RESILIENT 
 
 

Tendència 7: Negocis de components adaptables 
 
Davant la velocitat del canvi, els líders hauran de dissenyar: 

• Arquitectures amb un millor accés a la informació, i dades fàcilment 
augmentables amb noves troballes. 

• Arquitectures que siguin adaptables, modulars amb la capacitat de 
canviar ràpidament en funció de les necessitats. 

 
Per crear arquitectures modulars, cal 

• Canviar el sistema de presa de decisions, 
incrementant l’autonomia i l’augment de 
les decisions. 

• Canviar les plataformes tecnològiques, 
prioritzant en la democratització i la 
composició de serveis. Per exemple, els 
venedors d’aplicacions han de migrar de 
vendre solucions úniques a l’assemblatge 
d’agrupacions de capacitat empresarials. 

• Canviar les unitats de negocis, no 
desplegant solucions pre-paquetitzades 
per assemblar capacitats que creïn les 
experiències funcionals més adaptades. 
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Tendència 8: Enginyeria de la intel·ligència artificial 

El projectes d’intel·ligència artificial solen fallar per problemes de manteniment, 
escalabilitat o de bon govern. És per això que una sòlida estratègia d’enginyeria 
de la Intel·ligència Artificial (en endavant IA) pot millorar el rendiment dels 
projectes dedicats a l’automatització IA. 
 

 

L’enginyeria de la Intel·ligència Artificial esta 
formada per 3 pilars; les dades, els models i 
el desenvolupament.  
 
Els projectes IA solen tenir canvis en el codi, 
els models i les dades. Les organitzacions 
haurien de fer arribar els principis de 
desenvolupament àgils als equips de dades, 
per exemple. 
 

 
Les organitzacions estan cada vegada, més preocupades en fer una IA 
responsable. Un concepte que inclou la transparència, l’ètica, el fairplay, la 
interpretabilitat, la responsabilitat, la seguretat i el compliment. Ser IA 
responsable significa passar dels principis i les declaracions a l’operabilització 
dels controls. 
 

 
Tendència 9: Híper-automatització 
 
La híper-automatització és un procés pel qual els negocis automatitzen el 
màxim de processos de negocis i informàtics. S’utilitzen una combinació d’eines 
com IA, Machine Learning, event-driven software , Robotic Process Automation 
o RPA, i així com altres tipus de processos de decisió i eines d’automatització de 
tasques. És també una tendència que continua del 2020. 

 

La Híper-automatització és irreversible i inevitable. Tota 
aquella tasca que pot i hauria de ser automatitzada, ho serà. 
 
BRIAN BURKE, RESEARCH VICE PRESIDENT, GARTNER 
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Moltes organitzacions tenen un deute 
tècnic. És a dir, condicionants tècnics, de 
processos, de dades, d’arquitectura, de 
talent que fan que un grup extensiu de 
processos de negoci siguin gestionats per 
una barreja de tecnologies desconnectades 
o inconsistents. 
 
En un món on el nom del joc és l’acceleració 
digital, els líders solen exigir excel·lència en 
l’operativa digital. 
 
Per aconseguir més flexibilitat, les empreses 
han de transformar els seus procediments i 
fluxos de treball perquè siguin digitals. La 
necessitat d’automatitzar tasques, 
processos i orquestrar una automatització 
multifuncional serà una tendència en els 
propers anys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  REDUIR L’ESQUERDA DIGITAL 
 
Al Principat d’Andorra, malgrat que està en un mercat petit i a vegades protegit, 
ens toca competir en un mercat global. Els riscos econòmics són evidents, 
l’obsolescència, la pèrdua de talent, la pèrdua d’escala. Malgrat això la nova 
indústria digital i les industries emergents ens obren nous camins per la  
generació de riquesa.  
 
Des del clúster, hem apostat perquè 2020, no sigui un any perdut, un any 
d’espera. Si no que hem ficat el nostre gra de sorra perquè fos un període de 
transformació i adaptació a un nou context competitiu. Volem contribuir a reduir 
l’esquerda digital. Volem ajudar aquesta part dels negocis que encara no han 
entrat en la dinàmica de percebre que el món digital i el real és un de sol. 
Empreses que encara dubten en invertir en tecnologia, pensant que un canvi de 
paradigma econòmic els pot permet continuar fent les coses igual.  
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Des d’ACTINN, ens esforcem per ajudar a les empreses a emprendre el camí de 
la renovació empresarial, abraçant les noves tecnologies i adaptar el seu 
funcionament i organització a una nova manera de fer. Aquestes són algunes 
reflexions que volem acompanyar en el camí per descobrir noves oportunitats 
de negoci.  
 

Entendre el canvi que suposa l’economia digital  
i com està transformant les empreses. 
 

  
No es tracta solament d’un canvi d’hàbits de compra, 
de publicitat online o venda digital. Són les cadenes 
productives de tots els sectors que s’estan 
transformant a una velocitat mai vista. 
 
I com podrem estimar la velocitat del canvi? Doncs 
estudiant el nombre i la qualitat de startups de cada 
sector. Aquestes empreses són les que impulsen els 
canvis de valor en la cadena productiva. És important 
conèixer-les per entendre que esta passant en el seu 
sector. 
 

 
Integrar noves solucions en l’operativa diària 
i generar guanys de productivitat. 

 
Els guanys de productivitat són tan 
espectaculars que fins i tot petites 
empreses es poden beneficiar de les 
millores tecnològiques. Està canviant la 
forma de produir, de distribuir, d’operar, 
d’emmagatzemar, d’analitzar les finances, 
i com tothom ja ha entès, les formes 
d’atendre als clients.  

 

 
 

Redefinir el nostre propòsit en la nova cadena de valor 
i redefinir la nostra proposta de valor. 

 
  

No tothom ha de reinventar-se totalment, 
però si és interessant preveure quin lloc 
en la cadena ens deixarà la competència 
global digital i tradicional. I definir quin 
lloc ens agradaria ocupar en la nova 
economia híbrida, digital i física i on les 
empreses seran molt més 
automatitzades. 

01 

02 

03 
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3.    INDUSTRIALITZACIÓ VIA CLÚSTERS  
 
 
Segons dades de l’Informe de panorama europeu de Clústers i canvi industrial 
de la UE d’aquest 2020, s’han identificat 2.950 clústers industrials regionals. 
Representen 61.8 milions de llocs de treball o un 23.4% del total de l’ocupació 
europea. Cal destacar que 50.3% dels llocs de treballs lligats als clústers es 
dediquen a l’exportació.  
 
L’avantatge principal del treball en clúster és el guany de productivitat que la 
Unió Europea xifra en un 25%. Els sectors més clusteritzats són el cuir i productes 
relacionats (85% de l’ocupació), la producció de calçat (70%) i la producció de 
vídeo (70%).  L’Informe destaca 195 clústers d’alt rendiment, on la productivitat 
de la indústria en qüestió augmenta un 140%. Les 25 regions amb més clústers 
forts són Barcelona, Budapest, Madrid, Milà, Munich, París, Roma, Stuttgart, 
Valencia i Varsòvia. Els clústers juguen un paper fonamental en l’exportació de 
serveis com es veu en el gràfic adjunt. 
 
 

 
 
Font: Cluster and Industrial Change European Panorama Report, maig 2020, EOCIC 
 
 

3.1 LA INDUSTRIALITZACIÓ MODERNA PASSA PELS CLÚSTERS 
 
Els clústers no es poden entendre des d’una perspectiva estricta de visió 
sectorial. Els clústers s’han de veure com ecosistemes regionals d’indústries 
interrelacionades. Un clúster sol ser un procés cumulatiu, on l’èxit d’una empresa 
crea el camí perquè d’altres la puguin seguir.  
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https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en
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Les empreses s’organitzaren entorn d’un clúster per les següents raons: 
 

La talla importa: com més empreses relacionades hi ha en un sector més 
probabilitat hi ha de millorar el nivell de productivitat i d’innovació. 
 
Les indústries relacionades importen: a mesura que les empreses 
s’especialitzen, incrementen les interdependències amb proveïdors i 
clients, el que es coneix com a economies d’abast. 
 
La ubicació importa: el tipus d’interacció que pots tenir amb socis locals 
és més rica que amb socis distants. Els mercats solen ser per naturalesa 
locals, això és encara més cert en relació als mercats de treball qualificat. 
 
Les relacions importen: gràcies a la proximitat, les col·laboracions poden 
aparèixer de forma espontània, però les empreses poden millorar si és que 
crea un entorn de col·laboració activa.  
 

 
Les polítiques de clúster són l’expressió de la voluntat política, d’afavorir els 
clústers existents o facilitar l’emergència de nous. És una aproximació bottom-
up totalment oposada a les polítiques tradicionals on es tractava de crear o 
ajudar als actuals campions sectorials. Les polítiques modernes de clústers van 
destinades a construir un ecosistema que faciliti la innovació i l’emprenedoria, 
on puguin emergir nous actors i ajudar en el desenvolupament de les noves 
cadenes de valor i indústries emergents. 
 
 

 
Els clústers són una peça clau de les estratègies de 
Smart specialization, una política de cohesió 
europea per evitar que els esforços d’innovació 
siguin poc òptims, fragmentats o amb duplicitats. 
Els clústers europeus són una peça clau a l’hora de 
fomentar la innovació en Pimes i desenvolupar el 
seu potencial.  

01 

02 

03 

04 
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3.2  INDÚSTRIES EMERGENTS A ANDORRA 
 
 
 
Les indústries emergents es defineixen a través de l'emergència de noves 
cadenes de valor, reconfigurables i menys estances. S'organitzen entorn a 
tecnologies comunes, nous models de negoci, o reptes de la societat com podria 
ser el canvi climàtic. L'Observatori de clústers europeu ha definit 10 indústries 
emergents, gràcies a un procés analític basat en identificació de relacions fortes 
entre sectors.  
 
 
 Indústria 

Creativa 
Indústria 
Digital 

Indústria 
Experiència 

Indústries 
Exportació 

Empleats 15,105,000 10,283,000 11,195,000 123,693,000 
% exportació 12.2% 8.3% 13,1% 100% 
Empreses 3,582,300 2,074,600 2,895,800 14,582,000 
% exportació 24.6% 14.2% 19.9% 100% 
Salari mig 51.170 € 51.300 € 39.420 € 35.26 € 
Creixement 
d’ocupació 

1.82% p.a. 0.65% p.a. 1.78% p.a. 1.30% 

Font: Cluster and Industrial Change European Panorama Report, maig 2020, EOCIC 

 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en
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En relació amb l’economia andorrana, ACTINN ha identitat 3 indústries 
emergents, on l’acumulació d’empreses crea oportunitats de clusterització. 
 
 

 LA INDÚSTRIA CREATIVA 
 

La indústria creativa comprèn la música, la producció de vídeos, el 
màrqueting, el disseny i la publicitat així com bona part dels serveis a 
empreses. Youtubers, així com altres professionals autònoms s’estan 
instal·lant a Andorra, en un principi d’acumulació que el clúster pot explorar. 
La indústria creativa a Europa ocupa més de 15.1 Milions de persones (12.2%). 
És una indústria amb alts nivells de productivitat amb uns salaris 33% 
superiors a la mitjana. 
 

 

 LA INDÚSTRIA DIGITAL 
 

La indústria digital comprèn parts clau de l’economia digital: el hardware, 
software, l’e-commerce i serveis de comunicació. Dropshippers així com 
altres especialistes en e-commerce i serveis tecnològics s’estan instal·lant al 
país. La indústria digital ocupa a 10.2 milions de persones a Europa (7.2%). És 
una indústria amb alts nivell de productivitat amb uns salaris un 30% superiors 
a la mitjana, malgrat que el creixement d’ocupació està per sota de la mitjana.  

 
 

 LA INDÚSTRIA DE L’EXPERIENCIA 
 

La indústria de l’experiència, comprèn la creació i el consum d’experiències a 
l’hoteleria, la restauració, el turisme en general així com els esdeveniments. 
És la indústria emergent més gran que dóna feina a 16.2 milions d’europeus 
(13.1%).  
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3.3 ECONOMIES D’ABAST I LES PIMES 
 
 
Malgrat que els clústers són el reflex de l’especialització d’una ubicació o regió 
en una activitat econòmica especifica, el dinamisme dels clústers no depèn de 
l’especialització. Els clústers són el reflex de l’especialització entre indústries 
relacionades, de les relacions cross-industrials, el que es coneix com a 
economies d’abast. 
 
El dinamisme empresarial que busquem generar des d’ACTINN, és el d’ajudar a 
crear economies d’abast, en contrast amb les sinèrgies d’escala més tradicionals. 
Les sinergies d’abast són eficiències que es formen per la varietat i no pel volum. 
Les eficiències generades per les economies d’abast permeten reduir el cost de 
generar diferents tipus de productes o serveis. O dit d’una altra manera, redueix 
el cost mitjà de produir quelcom individualment, si ho produïm conjuntament. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A març de 2020, segons l’informe Unleash the full potencial of European SME, 
existeixen 25 milions de petites i mitjanes empreses (Pimes) , que presenten 2 
de cada 3 llocs de treball i més del 50% del PIB europeu. Cal destacar que el 50% 
de les Pimes tenen activitats d’innovació.  
 
 
 

Sinèrgies 
d'abast

Visió 
multisectorial

Creació de nous 
productes

Impulsar 

la col.laboració

Suport a la 
innovacióAliances            

transnacionals

Accés a cadenes de 
valor europees

Afavorir la 
transformació digital

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
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Organització Clúster: Tasques Principals 
 
L’ European Cluster Collaboration Platform - el hub més gran de clústers que 
connecta a més de 1.000 clústers dins d’Europa, 100.000 Pimes , 8.000 grans 
empreses i 11.000 universitats - insisteix en la rellevància dels clústers per a les 
petites i mitjanes empreses. 

 
Impulsen la col·laboració i la connexió entre empreses, i la construcció de 
ponts a través dels ecosistemes d’Europa. 
 
Donen suport a la innovació, la internacionalització i l'escalat, 
especialment en la petita i mitjana empresa. 
 
Estableixen aliances transnacionals per ajudar a les PIMES a accedir a les 
cadenes de valor globals. 
 
Actuen com a agents de canvi en la transformació digital i cap a una 
economia neutral en carboni i més verda. 

 
 
 
Les Pimes són un pol prioritari per a les polítiques d’innovació d’un estat. Com 
més petita sigui l'empresa, més importants són les restriccions a la innovació o 
a la comercialització de les seves innovacions. 
 
Avui, el clúster ACTINN compta amb més de 50 empreses, però el més important 
que el nombre és la varietat. I estem orgullosos d’haver incorporat per 
acumulació noves capacitats i competències al clúster, que van des del món de 
l’organització empresarial, al disseny de productes passant per la producció 
audiovisual. 
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https://www.clustercollaboration.eu/
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4.    LA PROPOSTA ACTINN 
 

 

ACTINN és el que es coneix com una organització clúster, una entitat legal amb 
l’objecte d’enfortir la col·laboració, el networking, la formació dins d’un clúster 
d’empreses. Una organització clúster com ACTINN té per objectiu proveir un 
servei de suport especialitzat o personalitzat per estimular les activitats 
d’innovació, especialment en la petita i mitjana empresa. 
 
 

4.1  COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT 
 
 
ACTINN és una associació sense ànim de lucre finançada exclusivament pels 
seus socis i les seves activitats (model austríac) amb una missió clara de servei 
als seus socis i a la societat andorrana. 
 

 

Estem compromesos en millorar la competitivitat dels 
nostres socis i amb la dinamització de l‘ecosistema 
tecnològic i d’innovació del nostre territori. 
 
La nostra missió és doble. 
 
Pel costat de la demanda, ajudar a les empreses 
associades, a fer front a reptes de negoci, definint 
solucions tecnològiques que tinguin impacte en els seus 
comptes de resultats.  
 
Pel costat de l’oferta, ajudar a les empreses associades 
a millorar la seva competitivitat, creant negoci nou, 
nous serveis o en l’àmbit de l’expansió internacional. 

 
 

4.2 AL SERVEI DELS NOSTRES SOCIS 
 
Som una associació creada per empresaris per servir a altres empresaris, amb el 
convenciment que els èxits dels nostres socis aplanaran el camí perquè d’altres 
empreses andorranes segueixin el camí. Busquem ajudar a projectes concrets 
amb accions concretes, ajudant a definir nous reptes i noves oportunitats.  
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ACTINN té l’ambició de ser el club dels líders empresarials del territori andorrà. 
Els nostres valors ens defineixen. 

 
Independència. Som una associació sense ànim de lucre, fet que ens facilita 
poder oferir una opinió independent amb esperit crític envers l’estat de 
maduració de la tecnologia i dels sectors econòmics. Volem donar una visió 
diferencial enfocada a prioritzar les tecnologies amb impacte en compte de 
resultats. Dediquem un esforç especial per evitar conflictes d’interessos entre 
socis. 
 
Confidencialitat. El nostre esperit es basa en la confiança que dipositen els socis 
en l’organització Clúster i a la inversa. Es signen contractes de confidencialitat 
per crear l’entorn de privacitat necessari per poder parlar de projectes 
d’innovació o situacions privades de negoci amb cada soci. 
 
Compromís de servei envers els nostres socis. Gràcies a la mida de la nostra 
associació som capaços de personalitzar el servei a cada soci per intentar cobrir 
les seves necessitats d’innovació o transformació de forma particular i 
personalitzada.  

Independència Confidencialitat Servei al socis
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Segons marca la guia de la Política de clústers de la Unió Europea per la 
promoció de col·laboració cross-sectorial,  
 

 
 
 
Aquest any 2021, el Clúster ha realitzat diferents accions amb l’objectiu de 
promocionar la col·laboració i posicionar ACTINN dins de l’ecosistema 
d’innovació del país.  
 

• Market intelligence: publicació de white papers específics, informes de 
tendència en Retail i consum, reptes sectorials en Travel, Assegurances i 
Banca Retail. 

• Matchmaking: recerca de socis inversors per  a una plataforma 
tecnològica. 

• Project development: 4 projectes de creació de demanda sofisticada 
• Project funding: 2 subvencions ACTINN AWARDS a l’emprenedoria. 

 
 
 
Un dels factors d’èxit d’un clúster és la seva capacitat de generar col·laboració 
activa. A la pregunta de l’ou i la gallina: perquè hauria d’ajudar a crear una 
plataforma de col·laboració si els beneficis van a altres empreses?  
 
Hem treballat de valent durant el 2020 per guanyar-nos la confiança dels nostres 
socis i dels principals actors del país. Avui, hem avançat més en tenir la suficient 
credibilitat com per poder permetre que el benefici de la col·laboració mútua 
pugui començar a emergir. 
.  

• Full de ruta
• White papers
• Eines de market check

Market intelligence
Identificar oportunitats en 

altres industries

• Speed dating inter-sectorial
• Eina de mapeig de competències
• Taules rodones de tecnologia

Matchmaking
Trobar socis en altres 

especialitats

• Plataformes d'innovació
• Moderació de la gestió del canvi
• Grup d'interesos especifics

Project Development 
dinamitzar la innovació 

inter-sectorial

• Incentius al Meet&Greet
• Incentius a la visita
• Incentius a la col·laboració

Project Funding
vehicular la inversió 

mitjançant el Clúster

https://ec.europa.eu/docsroom/documhttps:/ec.europa.eu/docsroom/documents/16903/attachments/1/translations/en/renditions/nativeents/16903/attachments/1/translations/en/renditions/native
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4.3 AMB CONTINGUT PROPI 
 
 
Aquest 2020, hem calendaritzat la nostra producció de content marketing, 
publicant cada mes de forma consistent, una newsletter d’actualització 
tecnològica, un article d’opinió i un informe sectorial o  un article de tendència. 
En total hem publicat al nostre blog i les nostres xarxes socials, un total de 22 
articles, 5 informes sectorials i 10 newsletters. Entre els articles, destaquem 

 
22 articles i 5 Informes Sectorials 
 
El 2020 hem elaborat 5 anàlisis d’intel·ligència de mercat destinades a detectar 
tendències de mercat així com reptes i oportunitats sectorials. Hem fet informes 
sobre diferents sectors: retail, travel, assegurances, banca així com de 
tendències de consum. Entre els informes sectorials destaquem: 
 

 
  

Del neocomerç i de la 
reindustrializació:

Escenaris del cigne negre.

Distància o distanciament, el 
teletreball en la nova oficina.

7 factors pràctics d'èxit 
de la transformació digital 

en pimes.

TOP 10 TRENDS
US RETAIL 2020

TRAVEL 
IN THE NEW NORMAL

DE LA COBERTURA
A LA PREVENCIÓ
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10 newsletters de tecnologia 
 
Finalment s’han publicat 10 newsletters d’actualització tecnològica on s’han 
il·lustrat les principals aplicacions de cada tecnologia o tendència. Aquest any 
hem parlat d’Additive Manufacturing, Machine Learning, RPA, superApps, 
Computer Vision, 5G i Edge computing, Realitat virtual, IoT, Blockchain i 
Indústria 4.0. Entre les newsletter destacaríem:  

 
 
En definitiva, ACTINN ha estat publicant constantment durant tot l’any 
contingut de divulgació tecnològica i d’innovació empresarial, així com 
curiositats tecnològiques en les seves xarxes, tocant unes temàtiques 
d’actualitat que esperem hagin estar del gust dels nostres socis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SuperApps

el disruptor de la banca

5G i Edge Computing

la revolució de les telecos

Internet of Things

Sensors intelligents
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4.4 ORGANITZANT ESDEVENIMENTS 
 
 
Aquest any malgrat les dificultats sanitàries, hem pogut organitzar dos 
esdeveniments, un concurs d’emprenedoria batejat com ACTINN AWARDS, així 
com la IV Jornada INNTEC que es va celebrar en un format innovador de 
ponència i entrevista televisada. 
 
 

ACTINN AWARDS 2020  
Aquesta primera edició es varen presentar 4 candidatures. Les 3 finalistes varen 
fer una defensa presencial dels projectes enfront de la Junta D’ACTINN que va 
exercir funcions, el 08.10.2020. Finalment, Road Solutions varen tenir el 1er premi 
amb una dotació econòmica de 5,000 EUR i Andorra Parl’APP el segon premi 
valorat amb 2000 EUR. 

 
 
 

IV JORNADA INNTEC 
El dimarts 19.12.2019 es va celebrar la IV jornada INNTEC en un nou format 
telemàtic on vàrem tenir 117 inscrits, 90 espectadors en màxima audiència i més 
de 222 hores de visualització. Varem tenir uns  70 espectadors de mitjana que 
ens varen seguir durant 3.6 hores de mitjana.  
 

 
  

Entrevista als 
guanyadorsDefensa del projectesRonda de premsa

Campanya 
communicació

Preparació 
i inscripcions

220 hores 
de visualtizació
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4.5 ACOMPANYANT PROJECTES 
 
 
A partir del març de 2020, vàrem començar a oferir un servei d’acompanyament 
privat pels socis i col·laboradors per tal d’ajudar a aterrar projectes. L’objectiu: 
crear demanda sofisticada. Aquest son alguns dels projectes entregats al 2020. 

 

 Projecte industrial – Estratègia 
Vam acompanyar una reflexió estratègica de 
l’equip promotor, realitzant una anàlisi de la 
inversió inicial en maquinària, la definició del 
mercat potencial, una proposta pla de viabilitat, 
proposta de valor i pre-pla de patrocini. 

 

Plataforma digital – Business case  
Anàlisi de potencial de mercat i oferta de valor pel mercat 
andorrà. Anàlisi de les funcionalitats diferencials, càlcul de 
breakeven i reton potencial de la inversió, recerca d’inversors.  

 

 Producte Digital – Definició 
Definició del mercat objectiu, proposta de valor, funcionalitats 
inicials de la app i arquitectura de sistemes, així com un mínim 
producte viable (MVP).  

 

Omnicanalitat – Estratègia digital 

 

Definició d’una estratègica digital WebtoStore, definir el 
model de Click&Mortar, així com una arquitectura 
d’informació indicativa. 

 

 

Marketplace – Redefinició tàctica 
Redefinició del mercat objectiu i proposta de valor, 
readaptació de les funcionalitats de la web i redefinició dels 
canals de captació. 
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5.    SOCIS DEL CLÚSTER 
 

5.1 ASSEMBLEA DE SOCIS 
 
 
En el 2020, ACTINN ha estat format per 50 empreses que ofereixen productes i 
serveis als sectors tradicionals de l’economia andorrana. 
 
Les iniciatives Clústers estan definits pel que es comença a conèixer com 
indústries emergents que utilitzen les economies d’abast per diversificar els seus 
serveis o productes i ser més competitius. ACTINN té una oportunitat com a 
iniciativa Clúster transversal de ser pionera a Andorra en indústries emergents i 
en específic, de la indústria Creativa, Mediambiental i d’Experiència. 
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L’Assemblea general ha esta conformada pels següents socisi col·laboradors: 
 

 

 

Anàlisi sectorial de les empreses associades al clúster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tecnologia de la informació 27% 

Serveis empresarials 14% 

Consultoria innovació 11% 

Altres Tecnologies 9% 

Serveis Financers 9% 

Assessorament legal 9% 

Turisme i comerç 7% 

Sostenibilitat i medi ambient 7% 

Agències Comunicació 7% 

27%

14%

11%9%

9%

9%

7%

7%

7%
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5.2 JUNTA DIRECTIVA 
 
 
La junta directiva d’ACTINN és l’òrgan executiu i defineix la visió i les prioritats 
en el desenvolupament del Clúster. Els membres de la Junta són els màxims 
representants del clúster i tenen poders delegats dels associats. Representen els 
interessos del Clúster i són els representants finals dels interessos dels associats. 
 

 

 
Sr. Albert MOLES Betriu 
President d’ACTINN 
En representació de FEDA 

 

 

 
Sr. Pere VIDAL  
Vice President d’ACTINN 
En representació de TDA 

 

 

 
Sr. Ignasi MARTÍN 
Vice President d’ACTINN i tresorer 
En representació de MORABANC 

 

 

 
Sra. Ester PERALBA 
Membre vocal i Secretària de la junta 
d’ACTINN 
En representació de P.I. Advocats 

 

 

 
Sr. Jordi BLANES  
Membre vocal de la junta d’ACTINN 
En representació de NAOS 
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6. PLA DE TREBALL 2020 
 
En aquest 2020, en referència a l’activitat associativa s’han realitzat 
3 assemblees generals i 11 juntes directives. 
 
 
6.1 ACTIVITAT COMERCIAL 
 

En quant a l’activitat comercial i de desenvolupament del Clúster, 
s’ha vist impactada per la pandèmia i pel treball a distància. Malgrat 
això s’ha mantingut un ritme de visites presencial i virtual elevat de 
160 visites. Així mateix , aquest 2020 s’han incorporat al Clúster 10 
col·laboradors i 2 nous socis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6.2 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
 
En primer lloc, s’ha actualitzat en el 2020 els requisits regulatoris , en 
específic amb el registre d’associacions, on s’han presentat i validat 
el llibre d’actes i certificacions de modificació d’estatuts i de nous 
càrrecs de la junta directiva. 
 
 
 
 

Visites a socis i col·laboradors 18 

Prospecció de nous socis 34 

Col·laboracions 50 

Gestió de projectes 58 
46%

23%

17%

13%
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En segon lloc, per professionalitzar la gestió comercial, s’ha 
implementat Hubspot. Un CRM que gestiona el pipeline de captació 
de socis, comunicacions amb socis (hem assolit un 55.6% d’open rate 
i un 14,4% de click rate)  i el seguiment de reunions. Aquesta eina a la 
que té accés la Junta permet fer un seguiment comercial automàtic. 

Finalment, s’ha passat la comptabilitat al servei gratuït d’Odoo. Ens permet una gestió 
centralitzada i transparent de les factures rebudes i atomitzar la facturació i 
comptabilització de les quotes dels socis. Aquestes eines ens permeten no dependre 
de fulls de càlcul, no tenir dades personals no protegides així com reduir el temps 
dedicat a les tasques administratives.  

  

120 
empreses

+73%
230
contactes

+137%
1.406
Impactes

Open 
rate 

55.6%

Facturació 
automatica

CRM de contactes
Gestió del soci

Requisits 
Regulatoris
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6.3 ASSEMBLEES GENERALS 
 
 
 
A continuació adjuntem les assemblees generals de socis de l’any 
2020: 
 

XIII Assemblea general del 22 de gener 
En aquesta assemblea es varen aprovar els comptes del 2019 per 
unanimitat de l’Assemblea  i es va provar el pressupost per al 2020. 
L’Assemblea general també va aprovar per unanimitat, el canvi 
d’estatuts per permetre la nova figura de col·laboradors. Així mateix, 
es va presentar el nou logotip i la nova web actinn.ad. 
 

XIV Assemblea general del 14 de juny 
En aquesta Assemblea es va procedir a presentar l’estratègia de 
continguts, així com les activitats realitzades durant el confinament 
entre els quals la promoció de les iniciatives solidàries del Clúster així 
com la col·laboració amb les webinars realitzades per 
GettingContacts. També es va fer un seguiment dels projectes 
lliurats. Finalment, es va presentar l’enfocament dels premis ACTINN 
AWARDS, així com el possible format de la Jornada INNTEC 2020. 
 

XV Assemblea general del 16 de setembre 
En aquesta Assemblea es varen presentar els patrocinadors i 
sponsors de la jornada INNTEC, així com la reflexió estratègica de la 
Junta per definir la temàtica de la IV Jornada INNTEC. Finalment, es 
va un seguiment de la publicació de continguts, la presència en 
mitjans i es varen explicar els dos projectes privats que s’estaven 
treballant. 
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7. COMUNICACIÓ 
 

7.1 PÀGINA WEB I ACTIUS DIGITALS 
 

En el 2020, s’ha creat un nou catàleg de socis a la web per 
promocionar les activitats més innovadores o menys conegudes dels 
nostres socis. A més, hem redissenyat la web per millorar el seu 
posicionament i s’ha definit una zona privada per descàrregues 
d’informes privats. 
 

 
 
 
 

7.2 COMUNICACIÓ AMB ELS SOCIS 
 

S’ha prioritzat la comunicació amb els socis a través d un únic correu 
mensual que inclou una newsletter així com les notícies del Clúster o 
publicacions rellevants del mes. 

 
 
 
 

Redisseny de la webZona PrivadaCatàleg de socis

Notícies del ClústerNewslettersCorreu mensual
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    7.2 WEB I XARXES SOCIALS 
 
WEB www.actinn.ad  
Hem aconseguit posicionar www.acctin.ad com una de les web 
d’innovació més actives del país amb més de 7.900 pàgines servides. 

 
 
 
 

 
 
Twitter @Actinn_andorra 
S’han realitzat 68 tweets, aconseguint 1054 visites i 63 mencions, és 
a dir, una ràtio d’interaccions del 2.2% 

 
Els tweets amb més impressions han estat la inauguració de les IV 
Jornada ACTINN, la XV Assemblea general i la defensa dels 
projectes ACTINN AWARDS, respectivament. 

  

(+71) 445 
seguidors

+21%
51,588
impressions

+77%
1.117
interaccions

x7,7

2.759 impressions 2.096 impressions 1.080 impressions

2.119 usuaris 3.088 sessions 2,58 pàgines
per sessió

02'03"
per sessió

http://www.acctin.ad/


 
 
 
 

                                                                          | 38 

LinkedIn @actinn 
S’han realitzat 77 publicacions a LinkedIn, amb un resultat de 1.810 
interaccions entre reaccions, comentaris i compartiments, amb una 
ràtio d’interacció del 9.7%.  

 
Els posts amb més impressions han estat l’Acord d’associació amb 
Ingeni Coworking, els vídeos de la IV Jornada INNTEC, i els finalistes 
dels Premis ACTINN AWARDS 

 

 
 
Facebook @actinnandorra 
S’han realitzat diverses campanyes de Facebook Ads per 
promocionar la jornada ACTINN amb un abast de 22.977 comptes i 
41.399 impressions. Si tenim en compte l’impacte del tràfic pagat els 
números del tràfic orgànic generat quedarien així. 

 
  

(+171) 388 
seguidors

+78%
18.564
impressions

+81%
1.810
interaccions

x6.5

2.769 impressions 1.163 impressions 1.057 impressions

(+13) 197 
seguidors

+7%
11.715
impressions

x17
676
interaccions

x16
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7.3 MITJANS DE PREMSA 
 

Durant el 2020,  s’han publicat cinc articles d’opinió al Diari d’Andorra que han  
fet ressò de les activitats del Clúster. En específic, l’acord amb Ingeni Coworking, 
els ACTINN AWARDS, i la IV Jornada INNTEC. 
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8. XIFRES 2020 
 

  Pressupost 2020  Realitzat 2020  

      

Ingressos per Quotes 37,000 € 37,200 € 
Ingressos per serveis 5,000 €  
Ingressos per esdeveniments 32,000 € 12,184€ 
   
Cost per esdeveniments -10,000 € -9,616 € 

Ingressos IGI no Inclòs 64,000 € 39,278€ 

   

Publicitat -1,400 € -1,636 € 
Càtering i dinars -900 € - 180 € 
Assistència esdeveniments - 200 €  

Costos de Màrqueting - 2,500 € -1,816 € 

Dotació ACTINN AWARDS -8,000 € -7,000 € 
    

Personal i salaris -45,000 € -40,094 € 
Serveis informàtics -2,000 € -2.253 € 
Telèfon - 400 € -373€ 
Costos Financers - 100 € -57 € 

  Costos Administratius -47,500 € -42,777 € 
    
   

Costos operatius -58,000 € - 51.894 € 
    

Resultat operatiu 6.000 € -12.314 € 
Pendent d’aprovació per l’assemblea general 
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9. OBJECTIUS 2021 
 
 

Després d’un any on s’ha rellançat part de l’activitat de l’Organització 
Clúster ACTINN, toca fer balanç per veure les fites assolides. 
Destaquem les tasques d’atracció de socis, l’organització 
d’esdeveniments així com els serveis de creació de demanda 
sofisticada. Aquest any ACTINN ha guanyat en presència i 
credibilitat, i s’ha posicionat dintre de l’ecosistema d’innovació 
d’Andorra. 
 

9.1 Internacionalització del Clúster 
 
Dedicarem una atenció especial en crear lligams amb altres clústers 
per obrir noves línies de col·laboració pels nostres socis. 
 

9.2 Ronda de visites als socis 
 
El següent pas natural és aconseguir xarxes de col·laboració internes 
entre els socis d’ACTINN. Per connectar les diferents oportunitats 
amb una mirada intersectorial. L’objectiu és crear grups de treball o 
d’interès que ens permetin crear un seguit d’activitats que ajudin als 
nostres socis a connectar-se a possibles nous proveïdors, clients o 
socis.  
 
 
 
 


