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Bloc 1: Oferta TIC a Catalunya 

El sector tecnològic català està experimentant una bona recuperació de l’etapa 

final de la crisi econòmica, seguint amb la tendència de creixement ja visible en 

l’anterior edició del Baròmetre. En el 2016, el sector TIC el formen 13.794 empreses 

i ha estat un dels sectors amb més creixement de negoci i d’ocupació (+26%) del 

panorama català. 

Respecte l’estructura del mercat, estan sorgint importants canvis en l’oferta 

tecnològica encapçalats per l’increment en l’heterogeneïtat i l’especialització de 

les empreses. Aquest indici de canvi en l’estructura del mercat desdibuixa 

lleugerament la línia entre oferta i demanda i fa preveure alguns canvis en la 

cadena de valor.  

Les principals zones on les empreses tecnològiques fan negoci segueixen sent el 

territori espanyol, mantenint Europa com a segon focus d’activitat i Amèrica 

Central i del Sud en tercera posició seguida molt de prop per Amèrica del Nord. 

El grau de digitalització 

percebut de les empreses 

de l’oferta és notablement 

elevat. Les eines 

tecnològiques són 

utilitzades principalment 

per a facilitar el contacte 

amb clients i funcions de 

suport al negoci principal, 

relegant la transformació 

digital dels processos 

interns a un segon pla.  

Una de les principals recomanacions en l’anterior edició de l’informe va ser la 

necessitat d’incrementar la col·laboració entre empreses com a motor per la 

innovació. En aquest sentit, en la present edició, s’ha mesurat l’abast i la finalitat 

de les col·laboracions dutes a terme. La col·laboració més habitual es dona entre 

empreses de l’oferta, en alguns casos, potenciada per l’accés a les licitacions 

públiques i no tant per iniciativa pròpia. 

L’actual estructura del 

mercat, basada en la petita 

i mitjana empresa, se 

segueix percebent com el 

principal fre pel sector. La 

manca de demanda 

innovadora i de 

finançament privat són 

altres obstacles que 

generen inquietud entre 

l’oferta catalana. A causa 

dels limitats recursos 

disponibles, el teixit 

empresarial veu reduïda la 
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seva capacitat per informar-se, fent necessària la tasca comercialitzadora de 

l’oferta. 

Les tecnologies amb més presència i majors perspectives de creixement giren 

entorn del tractament de les dades i la Internet de les coses, percebent l’oferta en 

seguretat com una tecnologia significativament madura. Amb tot, l’oferta troba 

dificultats per traslladar aquesta tecnologia a causa de la immaduresa i manca de 

confiança de la demanda i la dura lluita de preus present al mercat. 

Cada vegada més, el talent ocupa una posició més important amb referència a la 

tecnologia. El grau d’immersió tecnològica actual de les empreses és molt avançat, 

però la disponibilitat de professionals especialitzats és un dels principals focus 

d’atenció. Per això, a l’informe d’enguany es dedica un bloc per tractar aquest tema 

en profunditat. 

L’estabilització en la percepció general, donades les positives xifres del sector, és 

conseqüència d’unes expectatives no assolides que han generat un estat d’espera 

i precaució envers als canvis i rumbs que el mercat pugui prendre en el futur. 

Bloc 2: Demanda TIC a Catalunya 

Després del punt més baix, assolit durant la crisi al 2014, es reafirma la tendència 

positiva en el volum d’empreses presents al territori. Les empreses amb menys de 

10 treballadors segueixen representant una àmplia majoria del teixit empresarial 

català. 

En comparació amb el procés de digitalització dut a terme per l’oferta tecnològica, 

la demanda segueix una estratègia molt similar tot i que a un ritme inferior. Es 

percep certa normalització en la transformació digital de les àrees de suport al 

negoci i punts de contacte amb el client, sent encara incipient la digitalització dels 

processos interns. 

La demanda basa principalment les seves decisions de compra tecnològica en la 

maduresa del proveïdor i de la solució, així com en el cost d’aquesta. A més, en 

l’edició anterior del Baròmetre 

es va detectar una escletxa 

entre oferta i demanda en 

matèria de comunicació (“el 

què”, especialment per 

comunicar el valor de solucions 

innovadores pel client). A 

l’estudi d’enguany s’analitzen  

les causes d’aquesta distància. 

D’altra banda, com s’exposa en 

el bloc referent a l’oferta, els canals de comunicació (“el com”) entre les dues parts 

estan majoritàriament ben alineats, tenint en compte que una part significativa de 

la demanda no té els recursos necessaris per informar-se sobre l’estat del mercat 

tecnològic. Per tant, la demanda espera aquesta tasca comercial per part de 

l’oferta. 
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Gairebé la meitat de les empreses 

enquestades col·laboren amb els 

seus proveïdors i, a més, un terç 

col·laboren entre elles. La 

principal finalitat de les 

col·laboracions entre la demanda 

és el l’obtenció de solucions 

innovadores, encarant així un 

dels frens destacats per l’oferta i 

aprofitant una de les 

recomanacions establertes en 

l’edició anterior del Baròmetre. 

La finalitat d’aquestes col·laboracions també requereix de coneixement intern de 

la tecnologia, fet que incrementa la necessitat d’incorporar perfils TIC a les 

empreses de la demanda. 

Respecte a la comunicació emesa pels proveïdors, la demanda percep que 

aquesta depèn molt de l’interlocutor amb el que es tracta. Cada cop més l’oferta 

no es veu com un bloc homogeni d’empreses sinó com empreses individuals amb 

dinàmiques diferents. 

Conjugant tots els aspectes tractats, la demanda considera que el sector ha anat 

evolucionant i està prou madur com per dur a terme projectes específics, però 

percep que encara no tant com per abordar aliances estratègiques. 

Bloc 3: Talent i el paper de la dona 

La necessitat de professionals al sector tecnològic no para de créixer, 

experimentant una evolució molt més acusada que la mitjana de la resta de 

sectors. El volum de recursos disponibles, però, no creix de la mateixa manera i les 

empreses han de destinar mitjans per a retenir els professionals existents. 

La citada necessitat de 

professionals 

s’exemplifica amb 

l’increment del 26,3% de 

l’ocupació en el sector 

tecnològic. Aquesta xifra 

ha arribat a màxims 

respecte els darrers anys.  

La disparitat actual entre necessitat de professionals i disponibilitat d’aquests es 

veu agreujada per la incorporació de professionals TIC per part de les empreses 

de la demanda tecnològica. Aquesta tendència es justifica amb l’objectiu de 

mantenir el coneixement a dins la casa, ja que “TIC” és una àrea considerada 

estratègica. 

Respecte a la formació, els enquestats consideren que hi ha desalineament entre 

aquesta i les necessitats de mercat. Aquesta situació ja va ésser detectada en la 

passada edició del Baròmetre i es van realitzar recomanacions per redreçar-la, 

però encara no se n’observen els efectes. 
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Per tal de superar l’esmentat desalineament, les empreses de l’oferta prioritzen 

que els recursos disposin de coneixement tècnic adaptat a les necessitats dels 

seus negocis i, posteriorment, formen els seus empleats en competències 

transversals. 

 

En l’anterior edició del Baròmetre es va recomanar que aquesta formació en 

competències transversals s’aportés des de les universitats i entitats de formació. 

Tanmateix, la dificultat de modificar a curt termini els programes de formació 

motiva a les empreses a realitzar aquesta formació addicional pel seu compte. 

A banda de la formació que proporcionen, les empreses de l’oferta consideren que 

el conjunt dels seus empleats (tecnòlegs i no tecnòlegs) disposen de 

competències adaptades a la manera de treballar de la nova era digital. 

De la mateixa manera que en 

anys anteriors, se segueix 

percebent fuga de talent. Les 

empreses es protegeixen davant 

d’aquesta situació mitjançant 

diversos plans de retenció i 

potenciació, on destaca 

especialment la flexibilització i 

virtualització dels llocs de 

treball. En aquesta línia, les 

empreses han d’augmentar salaris per a retenir els professionals existents; això 

unit amb la constricció en preus que pateix el mercat, ha provocat una reducció en 

els marges d’explotació de les empreses del sector. 

La falta de vocació tecnològica entre els joves és generalitzada, com ho demostra 

el fet que les inscripcions en graus STEM no s’incrementin en la mesura que ho fa 

la demanda de professionals.  

Finalment, focalitzant l’anàlisi del talent i l’educació en el paper de la dona al sector 

TIC, s’observa com la presència de dones en àrees operatives de les empreses 

tecnològiques segueix sent molt marginal. Les dones presents en aquestes 

empreses no ocupen funcions pròpies del sector sinó més de suport (finances, 

RRHH, ...). Així, queda un llarg camí per recórrer en aquest sentit, principalment 

focalitzat en canvis a nivell educatiu des de l’etapa de primària. 
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Bloc 4: Nous models de negoci habilitats per la 

tecnologia 

La línia que separa el que es considera una empresa tecnològica de la que no és 

molt difusa. A la vegada, el sorgiment de models de negoci habilitats per la 

tecnologia i els basats en l’anomenada economia col·laborativa generen una falta 

de definició i concreció en els models empresarials que fins ara no havia existit. 

En general, les empreses catalanes no perceben cap efecte envers la seva activitat 

provinent dels nous negocis basats en l’economia col·laborativa i, en segon lloc i 

de manera minoritària, trobem empreses que n‘obtenen beneficis. Per part de la 

demanda, només un 6% de les empreses enquestades veuen aquests negocis 

com a perjudicials per la seva activitat. 

  
                          No tenen cap efecte sobre l’empresa/entitat on treballo 

   Perjudiquen a l’empresa/entitat on treballo 

Beneficien a l’empresa/entitat on treballo 

 

Per gestionar la irrupció d’aquests nous agents, les empreses d’oferta i demanda 

convergeixen en l’opinió que l’Administració hauria d’establir ponts de 

comunicació amb l’empresariat tradicional. 

Aquest nou context de canvis fa que els òrgans reguladors hagin d’adaptar-se i 

prenguin un paper fonamental en la convivència dels nous models de negoci 

habilitats per la tecnologia i els models més tradicionals. 

La falta de concreció sobre què és una empresa tecnològica, un model de negoci 

habilitat per la tecnologia o un model d’economia col·laborativa, fa que 

l’Administració trobi seriosos problemes a l’hora de regular aquests ens amb 

fronteres difuses. 
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Anàlisi DAFO 

A continuació s’exposa l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, 

Oportunitats) del sector tecnològic català. Aquest anàlisi agrega els diferents 

aspectes que s’exposen al llarg de l’estudi i esdevé la base per a les 

recomanacions que es presenten com a conclusió del Baròmetre del sector 

tecnològic a Catalunya 2017.  

Fortaleses Debilitats 

_ Transversalitat de les TIC al 

conjunt de l’economia 

_ Col·laboracions entre 

empreses del sector 

_ Flexibilitat i ubiqüitat en el 

lloc de treball 

_ Marca Barcelona 

_ Presència del MWC al territori 

_ Insuficient comunicació sobre 

l’aportació de valor de les TIC 

_ Baixa exposició internacional 

del sector 

_ Salaris i condicions laborals 

poc competitives 

_ Reduïda presència de la dona 

al sector 

_ Insuficient connexió 

universitat-empresa 

Oportunitats Amenaces 

_ Necessitat i voluntat de 

digitalització de processos de 

negoci 

_ Demanda predisposada a 

accedir a innovació via 

col·laboracions  

_ Incorporació de talent 

transectorial i multinacional 

_ Potencial de la Internet de les 

coses 

_ Capacitat d’atracció de 

congressos internacionals 

_ Empreses de la demanda 

actuen com a empreses 

tecnològiques 

_ Fuga de talent cap a 

empreses de la demanda 

_ Reducció dels marges 

_ Diferència de velocitats entre 

regulació i innovació 

_ Desaprofitament de les fires 

tecnològiques 
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Visió de futur 

La tecnologia està cada vegada més present a les empreses de qualsevol sector. 

Els usuaris són habituals consumidors de productes i serveis tecnològics que en 

el seu dia a dia busquen disposar d’aquests mitjans i gaudir de les experiències 

que aporten els avenços tecnològics.  

Alhora, aquestes eines habiliten a la societat a anar més enllà, canviant el model 

relacional entre els individus i amb les empreses, proporcionant-los també una 

nova manera de crear i compartir aquestes creacions amb la resta de la població. 

El nou entorn propiciat per la tecnologia genera un nou paradigma al que s’hauran 

d’adaptar tant les institucions com les empreses i la ciutadania. 

Aquesta transversalitat de la tecnologia està arribant al nucli de les empreses. Les 

empreses tecnològiques estan donant les primeres passes gràcies al 

coneixement que disposen del mercat i les solucions existents, però la demanda 

també està cada vegada més interessada en recórrer aquest camí, com ho 

demostra el fet que s’incorporin perfils tecnològics en les seves plantilles. 

Amb la tecnologia al nucli de les empreses, ens podem trobar en un futur proper 

en un sector tecnològic on la frontera entre oferta i demanda es trobi desdibuixada. 

Les empreses treballaran cada vegada més com a empreses tecnològiques i, amb 

la seva aportació de valor cap a la societat intensament digitalitzada, podria ser 

difícil distingir què és una empresa tecnològica i què no ho és. 

Tendències tecnològiques com el big data, la Internet de les coses, la realitat 

augmentada i la ciberseguretat, entre d’altres, tenen les majors previsions de 

creixement. Aquestes tendències són transversals a tots els sectors, donada la 

seva adaptabilitat i, fins i tot, necessitat per a assolir la transformació dels models 

operatius i de negoci de les organitzacions. Així, a mesura que es digitalitzin els 

processos de negoci de les organitzacions, la cadena de valor de les solucions 

tecnològiques estarà cada vegada més vinculada al negoci de cada empresa i 

menys al prestador del producte/servei tecnològic subjacent. 

Davant d’aquest escenari, les empreses tecnològiques tenen, doncs, el repte de 

mantenir i incrementar la seva proposta de valor diferencial cap a la demanda 

tecnològica. L’oferta ha d’aportar coneixement, experiència i capacitat d’influència 

a la demanda i donar visibilitat sobre el coneixement, experiència i capacitat 

d’innovació del sector tecnològic català, per tal de seguir esdevenint un pilar de 

país. 

L’evolució en les propostes de valor de les empreses està, doncs, actualment 

marcada pels avenços tecnològics. Aquesta evolució requereix i requerirà d’una 

col·laboració entre entitats que generi les sinèrgies adients. A tal efecte, les 

institucions catalanes se senten amb el compromís de fomentar aquestes 

pràctiques, entre el teixit empresarial, per tal d’afavorir a un creixement conjunt 

que beneficiï tant al sector tecnològic com al conjunt de la comunitat empresarial 

catalana. 

Aquest repte principal se sustenta en una millor comprensió dels models de negoci 

dels clients tant actuals com potencials, i en ser capaços d’adaptar el coneixement 

de base a les necessitats personalitzades dels clients. Aquesta comprensió i 

personalització ha de provenir del talent que tant les empreses del sector 
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tecnològic com totes aquelles que vulguin incorporar tecnologia al seu model de 

negoci, siguin capaces d’atraure, retenir i potenciar.  

Donada la mancança de recursos interessats en desenvolupar la seva carrera 

professional en àmbits tecnològics, cal que els agents participants en el sector 

s’uneixin per a potenciar avenços en l’educació, de manera que es generi interès 

des dels infants i s’aconsegueixi impulsar el nombre de professionals existents, 

fent èmfasi en l’atracció del talent femení, el qual es troba marcadament 

desconnectat del sector actualment. 

L’escassetat de professionals, el desenvolupament de solucions per part 

d’empreses de la demanda (que cada cop basen més els seus criteris de compra 

en el cost) i l’increment en la heterogeneïtat del sector; marquen una tendència 

negativa en els marges i un punt d’atenció en el que centrar els esforços en els 

propers mesos i anys. 

Aquests reptes es detallen a continuació amb la presentació de les recomanacions 

establertes pel Baròmetre del sector Tecnològic de Catalunya 2017. 
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Recomanacions i full de ruta 

En base a la situació actual presentada durant tot l’informe del Baròmetre del 

sector tecnològic a Catalunya 2017, a continuació es mostren un seguit de reptes 

a afrontar per part dels diferents agents que composen i participen al sector 

tecnològic de Catalunya, així com recomanacions per a assolir aquests reptes.  

Aquestes recomanacions se sustenten sobre les fortaleses identificades per tal de 

fer front a les possibles amenaces, extreure profit de les oportunitats detectades i 

solucionar les debilitats presents al sector tecnològic a Catalunya. 

1. L'atracció i generació de talent 

La tendència convergent que segueixen tant l’oferta com la demanda tecnològica 

queda reflectida en l’atracció i retenció del talent. L’escassetat de professionals 

formats en l’àmbit tecnològic es veu accentuada per l’actual necessitat d’aquest 

perfil per part de tot el teixit empresarial. De nou, i seguint la línia d’anys anteriors, 

la manca de professionals al sector ha quedat evidenciada i es plantegen diversos 

reptes per superar aquesta dificultat: 

_ Constitució d’equips amb diversitat (de formació, de gènere, d’edat, etc.) 

per a aconseguir una visió global. 

_ Donada la manca de vocacions TIC, es fa especial èmfasi en la necessitat 

de crear programes per atraure els infants a les TIC, fent front així a aquesta 

situació des de la base.  

2. L'impacte en el negoci 

Les empreses són cada vegada més conscients dels beneficis que reporta la 

tecnologia aplicada al negoci. L’especialització de les solucions i l’heterogeneïtat 

del sector dificulten la decisió de compra tecnològica i de la tria del proveïdor, que 

en el cas de les empreses capdavanteres en termes de digitalització, comença a 

adquirir un rol de partner degut a la velocitat d’evolució actual. 

Davant d’aquest context, s’exposen les següents recomanacions: 

_ L’etapa d’evolució en la que es troben la majoria d’empreses fa necessari 

comprendre els negocis de la demanda per a digitalitzar el nucli de la 

proposta de valor. 

_ Respecte les tecnologies que més interès desperten i amb majors 

perspectives de creixement, cal aprofundir en solucions entorn la Internet 

de les Coses, la gestió de la dada i la ciberseguretat. 

3. El posicionament del sector 

Els diferents plantejaments entre oferta i demanda sobre el valor que aporta 

l’oferta tecnològica al negoci dels seus clients fan evident la fixació de reptes per 

a millorar la comunicació entre les organitzacions i incrementar l’aportació de valor 

de les ofertes tecnològiques davant dels clients. 

De la mateixa manera, el sector tecnològic català queda difuminat quan en parlem 

en relació amb l’àmbit internacional. Barcelona, i per extensió Catalunya, més enllà 
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del seu atractiu turístic, és reconeguda mundialment per ser la seu de diversos 

esdeveniments de referència al sector. Cal aprofitar aquesta oportunitat que ens 

ofereix el fet d’estar establerts en un dels focus mundials de la tecnologia per 

donar visibilitat a les empreses del sector i als seus productes i serveis. Per tant, 

apareixen dos fronts d’actuació pel que fa a la comunicació i la divulgació: 

_ Millorar l’exposició del valor afegit dels productes/serveis TIC cap a la 

demanda. Només així, es podran establir col·laboracions a llarg termini i 

de mútua confiança entre client i proveïdor. 

_ El reconeixement internacional de l’empresariat català és molt important 

per tal d’establir relacions estratègiques. Per això, és necessària una major 

exposició de l’ecosistema TIC català cap a l’exterior. 

4. Ecosistema 

L’actual estat del sector i els nous actors que en formen part, així com el conjunt 

d’esdeveniments que hi tenen lloc, comporten una gran oportunitat pel sector, 

però amb la dificultat que representa saber adaptar-se a les noves condicions i 

facilitar l’entesa per poder absorbir tots els beneficis que se’n desprenen. 

En aquesta línia, es proposen les recomanacions següents: 

_ Facilitar l’accés als beneficis reportats per esdeveniments del sector a tot 

l’empresariat català, apropant sobretot les petites empreses. És necessari 

realitzar actes de seguiment per tal de fomentar l’extensió i manteniment 

de l’impacte de les fires tecnològiques. 

_ El nou ecosistema creat entorn a la tecnologia obliga que el teixit 

empresarial s’hagi d’adaptar a aquesta realitat. A tal efecte i donada la 

velocitat a la qual evoluciona el sector i el sorgiment d’agents disruptius 

en contraposició al negoci tradicional, es recomana accelerar el paper 

conciliador i facilitador de l’AAPP entre actuals i nous models de negoci 

potenciats per les TIC. 
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Participants – Líders d’opinió i Focus Groups 

El Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya d’enguany ha comptat amb la 

participació d’entitats estratègiques del teixit empresarial, a les quals volem agrair 

la seva col·laboració. 

Per una banda, s’han dut a terme 16 entrevistes amb els següents líders d’opinió: 

 Netmind Aleix Palau DG Estratègia i Negoci 

 
Telefónica Cristina Álvarez CIO 

 
CISCO Francesc Bert Director Catalunya 

 

Ajuntament de 

Barcelona 
Francesca Bria 

Comissionada de Tecnologia i innovació 

digital 

 
AMB Gemma Calvet Directora de l’Agència de Transparència 

 
VASS Jesús Poveda Director de Sector Públic 

 
CTTI Joan Angulo Director Gerent 

 Gartner Jordi Escalé Soci Executiu 

 
DIBA Jordi Pericàs 

Director de Serveis de Tecnologies i 

Sistemes Corporatius 

 

Generalitat de 

Catalunya 
Jordi Puigneró 

Secretari de Telecomunicacions, 

Ciberseguretat i Societat Digital 

 Labdoo Jordi Ros Fundador 

 
AOC Manel Sanromà Director Gerent 

 
AMB Marta Continente Directora d’innovació 

 Sinèrgia Pere Martínez President 

 
Catalunya Ràdio 

Saul Gordillo / 

Geni de Vilar 

Director / Adjunta a la Direcció de Mitjans 

Digitals 

 
GSMA Therese Jamaa General Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netmind.es/
http://www.cisco.com/c/es_es/index.html
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D’altra banda, s’han realitzat 5 focus groups on s’han tractat aspectes específics 

de cada bloc que composa l’informe amb la participació de (per focus group i 

ordre alfabètic): 

Focus Group Oferta 

 
SDG August Mabilon 

Soci & Líder Sector Públic i 

Serveis 

 
Avanade Carles Pujol 

Director Desenvolupament 

negoci 

 
Leitat Joan Parra Director General 

 
Basetis Marc Castells CEO 

 
The etailers Santiago Sánchez CEO 

 
SAGE Susana Duran 

Directora Mobile 

Development 

Focus Group Demanda 

 
Amat Immobiliaris Joana Amat Co-Directora General 

 
Barcelona Activa Marc Puente 

Director Operatiu de 

Sistemes d'Informació 

 
Vadecity Marta Recasens CEO & Co-fundadora 

 
Olympus Miguel Ángel Garcia 

Director General Regional 

(Sud d’Europa) 

 The Founder Institute Oriol Bes Director 

 
eCooltra Oriol Marimon CEO 

Focus Group Mixt 

 
PIMEC Andreu Bru 

Director de Noves 

Tecnologies 

 
Oesia Carlos de la Morena 

Director de Negoci a 

Catalunya 

 
Oracle Iberia Carolina Pascual Territory Account Manager 

 
Turisme de Barcelona David Leánez 

Responsable d'Informàtica i 

Noves Tecnologies 

 
Aiwin Dolors Blasco 

Directora de 

desenvolupament de negoci 

 
Gas Natural Jordi Monsech 

Resp. Compres SSIl i Serv. 

Transversals Estratègics 

 
Concatel Oscar Caballero Director 

 
Clúster Digital Xavier Monzó President 

 - Yolanda Lupiáñez 
Directora de Transformació 

Digital 

http://www.sii-group.es/
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Focus Group Economia Col·laborativa 

 
Generalitat de Catalunya Albert Castellanos 

DG de Promoció Econòmica, 

Competència i Regulació 

 
ConsumoColaborativo.com Albert Cañigueral Fundador 

 Creafutur Charlotte Bouchet Managing Director 

 
Drivy Jaume Suñol Director Regional a Espanya 

 
Ship2B Maite Fibla Co-Fundadora 

 Wongowin Miquel Mascort Fundador 

 

Gremi d’Hotels de 

Barcelona 
Roger Callejà 

Director Innovació i e-

commerce 

 Younited-credit Xavier Pallàs Director General 

Focus Group Educació i Dona TIC 

 M-Schools Albert Forn Director 

 
Hospital de Granollers Anna Benavent 

Directora d'Organització i 

Sistemes 

 
Programa Mentos (UPF) Aurelio Ruiz Investigador principal 

 
Seidor Baptista Borrell Director Seidor2Learn  

 

Consell Escolar de 

Catalunya 
Lluís Font President 

 
Generalitat de Catalunya Montserrat Llobet 

Directora General d'Educació 

Secundària Obligatòria i 

Batxillerat 

 

 
Sophia Education Funds Núria Bosch Fundadora 

 
Barcelona Activa Pilar Roura 

Directora de formació i 

innovació 
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Entitats de suport 

Entitats que participen en el Patronat del CTecno: 

   

   

   

Empreses que formen part del Consell d’Empreses del CTecno: 

Empreses Sòcies d’Honor 

   

Empreses Sòcies Protectores 

   

 
  

   

Empreses Sòcies 

  
 

   

   

 
 

 

 
 

  

http://www.sebap.com/
http://www.coetic.cat/
http://www.eic.cat/
http://enginyeriainformatica.cat/
http://telecos.cat/Inicio.aspx
http://www.t-systems.es/
http://www.cisco.com/c/es_es/index.html
http://www.indracompany.com/
http://www.t-systems.es/
http://www.cisco.com/c/es_es/index.html
http://www.indracompany.com/
http://www.avanade.com/es-es
http://www.colt.net/es/es/
http://www.italtel.com/
http://www.seidor.es/
http://www.sermicro.com/
http://www.acuntia.es/es/
http://www.sii-group.es/
http://www.doxais.com/
http://www.ibm.com/es-es/
http://www.grupoica.com/
http://www.nae.es/
https://www.nexica.com/ca
https://www.oracle.com/es/
http://www.ricoh.es/
http://www.sitep.com/
http://www.vass.es/
http://www.lighteyestechnologies.com/es/inicio/
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Agraïm el suport en la difusió de l’enquesta a: 
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