


l Clúster Foodservice de Catalunya us presenta l’activitat del 2018 que ha treballat 
amb la finalitat de promoure iniciatives orientades a impulsar, estimular i explotar 
les sinergies entre els membres de la cadena de valor, desenvolupant projectes 

transformadors i innovadors en els àmbits d’intel·ligència col·lectiva, economia circular, 
sostenibilitat i medi, eficiència i productivitat de les operacions, internacionalització, de-
senvolupament de nous productes, eficiència productiva i logística, seguretat alimen-
tària, capacitació comercial i coneixement de mercat intern i extern millora del packaging 
i realització d’estudis sectorials, entre d’altres.

El 2018 ha sigut un exercici intens quan a activitats i projectes promogudes pel Cluster 
Foodservice. La Junta Directiva a través de l’equip del Clúster ha vingut treballant mes a 
mes per ser el referent sectorial en innovació, solucions i estratègies guanyadores de tota 
la cadena de valor del Foodservice per mitjà de la col·laboració competitiva.

Els desafiaments segueixen sent durs, les taxes d’èxit de la innovació alimentària i el 
servei d’aliments són baixos, els beneficis són afectats per un consumidor que cada cop 
vol les coses amb més immediatesa gaudint d’experiències memorables. La sostenibili-
tat, la preocupació pel medi ambient i un món millor són no només un “must” si no una 
oportunitat. Tanmateix ho són els temes d’economia circular i la responsabilitat social 
com reduir el malbaratament alimentari, la valorització de residus o l’aprofitament de les 
economies col·laboratives.

També cal tenir molt en compte les noves tendències en matèries com l’alimentació 
conscient, la transparència i traçabilitat informativa, la mobilitat sostenible, la irrupció 
de la proteïna vegetal, la reducció del sucre en aliments processats, l’snacking com a life 
style i la importància de les dades per analitzar el negoci i el consumidor a través del Big 
Data i la Intel·ligència artificial.

En el pla 2019-20 volem afrontar aquests nous reptes per donar lloc a nous projectes 
seguint el que s’ha esmentat per afrontar amb èxit el nou mercat i consumidor. El fet de 
fer-ho junts facilita la implementació en un col·lectiu de primera línia i en continu creixe-
ment com el nostre. Innovar sempre ha sigut quelcom arriscat però no fer-ho davant els 
nous escenaris creiem que encara ho és més. 

Finalment volem donar la benvinguda als nous associats incorporats i agraïr no només
la fidelitat dels anteriors si no també el vostre compromís i dedicació.

JUNTA DIRECTIVA CLÚSTER FOODSERVICE

Arribar junts és el principi 
Mantenir-se junts és el progrés 

Treballar junts és l’èxit
 Henry Ford 



EL CLÚSTER 
FOODSERVICE



QUI SOM
El Clúster Foodservice de Catalunya, una associació sense finalitat de lucre que té com 
a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment del foodservice  
de Catalunya  estimulant i explotant les sinergies entre els membres de la cadena de 
valor per tal d’impulsar el desenvolupament  de projectes transformadors com ara: 
projectes d’innovació, de formació, internacionalització, de desenvolupament de nous 
productes, de millora del packaging, realització d’estudis, entre d’altres.

Quan es parla de foodservice s’inclou tots els canals de venda que impliquen un consum 
alimentari fora de la llar. El segment de mercat foodservice es divideix usualment en 
dues categories:

FABRICANTS

CANAL RESTAURADOR

Consumidor final

Centres de Recerca Cuiners de Renom Associacions

Escoles de CuinaRevistes i Programes 
Especialitzats

Fires Especialitzades

Operadors
Logístics

Majoristes i
Distribuïdors

Cash &
Carry

SOCIS

QUI SOM
El foodservice comercial (Horeca tradicional: bars i cafeteries, restaurants, hotels, i al-
tres: restauració organitzada, operadors de vending, gasolineres i botigues de conve-
niència, etc.), on el servei i la venda de productes alimentaris és el cor del seu negoci.

El foodservice social (Institucions: ensenyament, sanitat, geriàtrics, centres peniten-
ciaris, menjadors d’empresa, forces armades, comunitats religioses; i càtering) on la 
restauració no forma part del negoci de les empreses sinó que és un element inherent 
a la seva activitat.

El Clúster Foodservice està obert a tota la cadena de valor i els seus agents, des de 
la indústria transformadora alimentària (fabricants de begudes, d’alimentació fresca, 
d’alimentació seca, plats preparats, etc.), a les empreses distribuïdores (operadors lo-
gístics, cash&carry, majoristes i distribuïdors) i al canal restaurador.



Av. Diagonal, 405 bis 6è
08008 Barcelona
934 677 044
www.angrup.es

Av. Diagonal, 479-585 6è
08014 Barcelona
932 401 515
www.areas.com/es/spain

AREAS, S.A.

ARTEMI NOLLA
GRUP GESTIÓ DE
RESTAURANTS, S.L.

ASSOLIM
ALIMENTARIA, S.L.

AUDENS FOOD, S.A.

BARRY CALLEBAUT
IBÈRICA, S.L.U.

BELLSOLÀ, S.A.U.

CAFFÈ D’AUTORE, 
S.L.

CAMPOS ESTELA DE
RESTAURACIÓN, S.L.

CAPDEVILA
GERMANS, S.A.

CARNS ROMEU, S.L.

CASA MAS
ALIMENTACIÓN, S.L.

Vicenç Bou, 5  P.I. Sud
08440 Cardedeu
937 554 740
www.assolim.com

Jordi Camp, 25
08403 Granollers
900 381 400
www.audensfood.com

Rambla de Catalunya, 6 1er
08007 Barcelona
933 435 238
www.barry-callebaut.com

Travessera de Gràcia, 58, 3-2
08006 Barcelona
933 671 700
www.bellsola.com/es

Juan de Mena, 21 2a planta A
08027 Barcelona
932 749 950
www.spaziale.com

Av. Antoni Gaudí, s/n
08191 Rubí
936 745 016
www.camposestela.com/es

Mossen Jacint Verdaguer, 18
17410 Sils
972 853 051
www.capdevilagns.com

Camí de can Valls, 24
08790 Gelida
937 793 880
www.carnsromeu.com

P.I. El Vapor, nau B1-B2
08183 Castellterçol
938 668 274
www.casamas.com

COMERCIAL
MASOLIVER, S.A.

La punta, 18  P.I. Pla de Beguda
17857 Sant Joan Les Fonts
972 290 119
www.masolivergrup.com

COMPLET HOTEL, S.L.

DAVIGEL ESPAÑA,
S.A.

DELSYSHDLG
GROUP, S.L.U.

EURECAT CENTRE
TECNOLÒGIC

FÒRUM
GASTRONÒMIC, S.L.

Av. De les Alegries, 53
17310 Lloret de Mar
972 367 080
www.complethotel.com

Crta. Reial, 122 4t 2a
08960 Sant Just Desvern
934 706 164
www.davigel.es

Carrer del Centre d’Empreses, 1
17177 Les Preses
902 335 797
www.delsys.net

Av. Universitat, 1
43204 Reus
932 381 400
www.eurecat.org/es

Crta. San Hipòlit-Manlleu, s/n
08360 Manlleu
938 833 045
www.forumgastronomic.com

FRINOVO, S.L.

FRIT RAVICH, S.L.

Sangenis Bertran, 11
25003 Lleida 
973 265 500
www.gruporull.com

Riudellots, s/n  P.I. Puig Tio
17412 Maçanet de la Selva
972 858 008
www.fritravich.com

GALLINA BLANCA,
S.A.

GRUP ALIMENTARI
DISTECO, S.A.

Pl. Europa, 41 16a planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat
933 642 342
www.gallinablanca.es

Torre de Celles, 5  P.I. Can Volard
08150 Parets del Vallès
938 495 772
www.disteco.com

GRUP DISBESA Jacint Verdaguer, 61  P.I. Fonsanta
08970 Sant Joan Despí
933 732 151
www.disbesa.com



SERHS FOOD
AREA, S.L.

GUSTOS BARCELONA  
2012, S.L. 
MERITEM

HOSTELCO
ALIMENTARIA
FIRA DE BARCELONA

INÈDIT INNOVACIÓ,  
S.L.

INNOVA PROJECTES,  
GASTRONOMIA I  
FOOD SERVICE, S.L.

INSTITUT DE RECERCA
I TECNOLOGIA AGRO-
ALIMENTARIA (IRTA)

MAHESO, S.A.

OMS Y VIÑAS, S.L.

PASTIFICIO  SERVICE, 
S.L.U.

PERE CORNELLÀ,  
S.A.

Garbí, 88-90
08397 Pineda de Mar
937 032 828
www.serhsfood.com

Irlanda, 4
08700 Igualada
902 102 584
www.gustosbcn.com

Av. Reina Maria Cristina, s/n
08004 Barcelona
902 233 200
www.hostelco.com/ca

UAB Parc de recerca, Ed. Eureka
08193 Cerdanyola
937 532 915
www.ineditinnova.com

Bruc 71,  àtic 1a
08009 Barcelona
934 673 000
www.innovaprojectes.com

Torre Marimon
08140 Caldes de Montbui
902 789 449
www.irta.cat/es

Av. Ferreria, 59  P.I. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
935 753 032
www.maheso.com

Passatge Centelles, 10-20
08013 Barcelona
902 702 766
www.oyv.es

E, parc. 47  P.I. Camí dels frares
25190 Lleida
973 220 295
www.latagliatella.es

Llevant, 33-35
17458 Fornells de la Selva
972 476 300
www.cafescornella.coffee/es

NEXT & TECH Av. Cornisa, 3, 2ª planta
08690 Santa Coloma de Cervelló
936 89 27 44
www.nextt.es

PROMOCIÓN  
MERCANTIL  
CATALA, S.A.

RADI, S.L.

SIGHORE, S.L.

(SDA) SOCIEDAD
DISTRIBUIDORA
ALIMENTARIA,  S.L.

SOSA INGREDIENTS, 
S.L.

S.E. DE CARBUROS  
METÁLICOS, S.A.

TUPINAMBA, S.A.

UVE SERVICES ON 
DEMAND, S.L.

VOLLRATH PUJADAS, 
S.A.U.

FORMACIÓ 
I TREBALL

ILDA’S TOWN BEER

Osca, 9  P.I. Las salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
936 402 248
www.promerca.com

Can Bosquerons, 10 nau 11 E 
08170 Montornès del Vallès
937 520 806
www.radisl.com

Freferic Mompou 3, 2n B
08007 Sant Just desvern
934 188 922
www.sighore.es

Ctra. Vic-Manlleu, 31  P.I. Mas Beuló
08500 Vic
938 867 440
www.sdaonline.com

Sot d’Aluies, s/n  P.I. Sot d’Aluies  
08180 Moià
938 666 111
www.sosa.cat

Av. de la Fama, 1
08940 Cornellà de Llobregat
935 929 955
www.carburos.com

Domènech Pascual, 3  P.I. C. Misser
08360 Canet de Mar
937 943 110
www.tupinamba.com

Parc Tecnològic Catalunya Central
Pl. De la Ciència, 1 08242 Manresa
938 749 466
www.uvesolutions.com

Crta. Castanyet, 132  P.O.Box 121  
17430 Santa Coloma de Farners  
972 843 201
www.pujadas.es

Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
933 034 100
www.formacioitreball.org

Av. Corts Catalanes, 7
08173 Sant Cugat del Vallés
935 906 262
www.ildas.es



RETAIL TECH, S.L.

MARBEL-BRANDS,  
S.L.

LA FOURCHETTE
ESPAÑA
(EL TENEDOR)

PERSPECTIVA

SOTHIS
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.L.

CHD - EXPERT

PONTI & PARTNERS

DELECTA
TECHNOLOGIES, S.L.

COLORSENSING, S.L.

EUROPASTRY S.A.

DIGITAL RETAIL BCN, 
S.L.

Bruc 38, 5è C
08010 Barcelona
retailtech@retailtech.es
www.retailtech.es

Business Sun Center
Av. Mas d’en Serra, 114
08812 Sant Pere de Ribes
www.marbelwifi.com

Ausias Marc, 148-150
08013 Barcelona
931 790 538
www.eltenedor.es

Balears, 8, 
08328 Alella
935 405 841
www.perspectiva.es

Edificio Diagonal Mar B2
Josep Plà, 2 Planta 8
08019 Barcelona
www.gruposothis.com

15 rue Claude Tillier
75012 Paris
+33 1 73 73 42 00
www.chd-expert.es

Consell de Cent, 322 baix
08007 Barcelona

www.ponti.pro/es

Rocafort 67, esc A local B6
08015 Barcelona
688 900 406
www.delectatech.com

Martí i Franquès 1, P2 Of. 209
08028 Barcelona

www.color-sensing.com

Segre, s/n  P.I. Can Sant Joan 
08191 Rubí
900 118 888
www.europastry.com

Balmes, 357 2n 2a
08006 Barcelona

www.boiradigital.com

IDILIA FOODS, S.L.

KOMPETITIVE
OPERATIONS DESIGN, 
S.L.

CIT-UPC FUNDACIÓ 
CENTRE D’INNOVACIÓ 
I TECNOLOGIA (UPC)

LA FAGEDA 
FUNDACIÓ

RESTALERGIA, S.L.

PLAYMOTIV, S.L.

Lepanto, 410
08025 Barcelona
900 101 048
www.idilia.es

Muntaner,200 àtic 4a 
08036 Barcelona
922 316 312
www.atlantistecnologia.com

Jordi Girona, 31 edifici Til·lers
08034 Barcelona
934 054 403
www.cit.upc.edu/es

Mas Els Casals, s/n
17811 Santa Pau
972 681 010
www.fageda.com/es

Passeig de la Serra dels Brucs, 39 
08230 Matadepera

www.alimentium.com

Pl. Bonsucces, 7
08001 Barcelona
936 393 208
www.playmotiv.com

Noves Incorporacions al 2019



EL CLÚSTER EN XIFRES

VISIÓ

Crear i Impulsar la Competitivitat, el Benefici i 
Creixement Empresarial a tota la Cadena de Valor 

del Foodservice, a través de la Innovació en 
Productes i Serveis gràcies a la Recerca,  

Desenvolupament i Coneixement Compartit

Ser Referent Sectorial en Innovació, Solucions
i Estratègies  Guanyadores del Foodservice

MISSIÓ



5 REPTES ESTRATÈGICS

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE
Suport a la realització de projectes de desenvolupament de producte
Suport en projectes per la millora i el desenvolupament de tecnologies 
de conservació

CONEIXEMENT DEL MERCAT
Estudi de mercat Foodservice (Espanya i mercats internacionals)
Ponències / xerrades amb compradors de referència a nivell espanyol 
o internacional
Espais per a la presentació de nous productes al client final

CAPACITATS COMERCIALS I INTERNACIONALITZACIÓ
Projectes de contractació conjunta de comercial de suport
Formació específica de perfils professionals pel segment Foodservice
Programa de millora de proveïdors per a la restauració moderna organitzada
Suport amb accions per l’ apertura de nous mercats
Suport en projectes de realització conjunta de la logística de distribució

MILLORA DE LES OPERACIONS I EFICIÈNCIA LOGÍSTICA
Suport a la implementació i desenvolupament de plataformes tecnològiques

ESTRATÈGIA, DIMENSIÓ E INTEGRACIÓ A LA DISTRIBUCIÓ
Suport a la realització de projectes de reflexió estratègica segons 
segments Foodservice
Suport en projectes per obtenir una major dimensió

1

2

3

4

5

GOVERNANÇA DEL CLÚSTER

Assemblea ComissionsJunta
Directiva

Actualment les empreses que formen part de la Junta Directiva són 13 empreses repre-
sentants de tota la cadena de valor foodservice: 

5 fabricants · Audens Food · GB Foods · Tupinamba · Frit Ravich · Carns Romeu ·
4 agents d’entorn:
 1 centre de recerca · IRTA ·
 1 congrés de gastronomia · Fòrum Gastronòmic ·
 1 consultora gastronòmica · Innova Projectes ·
 1 consultora retail&food · Retail  Tech ·
2 restauradors comercials · Areas · AN Grup ·
2 fabricants i restauradors col·lectius · Campos Estela · Serhs Food

SERHS FOOD AREA, S.L. President Raimon Bagó
FRIT RAVICH, S.L. Vicepresidenta Judith Viader
TUPINAMBA, S.A. Secretari Antoni Riera
AUDENS FOOD, S.A. Tresorer Antoni Ortigosa
FÒRUM GASTRONÒMIC, S.L. Vocal Jaume Von Arend
CAMPOS ESTELA Vocal Martí Garcia
AREAS, S.A. Vocal Félix Gómez
INNOVA PROJECTES, S.L. Vocal Xavier Torrents
IRTA Vocal Mireia Molins
GB FOODS, S.A. Vocal Vicenç Bosch
AN GRUP, S.L. Vocal Artemi Nolla
RETAIL TECH, S.L. Vocal Sonia Gasa
CARNS ROMEU Vocal Pere Romeu



Funcions de la Junta
Directiva

Definir l’estratègia guanyadora
del clúster
 
Recolzar l’equip clúster

Tractors de projectes

Captar nous socis

Delegar competències en 
Comissions

CALENDARI 2018 
JUNTES DIRECTIVES

 19
GEN

 16
FEB

2
MAR

27
ABR

24
MAI

 14
JUN

 17
JUL

 21
SET

 19
OCT

 13
DES

Assemblea ComissionsJunta
Directiva

Funcions de les Comissions
Motors de canvi
Participants dinàmics
Proposar i liderar projectes
Especialistes de departament
Foment de la disrupció i innovació
Delegació de competències i donar suport al Clúster Manager

COMUNICACIÓ FORMACIÓ

4.0  Indústria 4.0IM  Intel·ligència de Mercat

PROJECTES

EPSL  Eficiència Productiva
            Sostenibilitat i Logística

R&D  Recerca i Desenvolupament
           de Producte

3 COMISSIONS

4 GRUPS DE TREBALL

GOVERNANÇA DEL CLÚSTER



COM HO FEM?

Planificar estratègicament vies de desenvolupament futur de la cadena de valor.

Impulsar la cooperació i les trobades entre entitats per tal d’afavorir la generació 
d’idees i sinergies entre les empreses i les entitats adherides.

Definir polítiques i actuacions d’interès comú per als associats.

Impulsar la innovació dels associats.  

Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors 
de les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats.

Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, Formació professional, 
Formació continuada, Jornades tècniques, etc...).

Assessorar els associats sobre oportunitats d’innovació, projectes cooperatius, 
subvencions, etc...

Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, 
institucions internacionals, europees i estatals, per tal d’afavorir els intercanvis de 
cooperació.

Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi de l’associació i la participació dels 
associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.

Actuar com a interlocutor amb l’Administració Pública.

1
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COM HO FEM?
Desenvolupament 
i innovació de 
producte

Coneixement del
mercat i de les
tendències

Capacitats comercials
i internacionalització

Millora de operacions, 
eficiència logística i 
cadena de valor

Reflexió estratègica, 
dimensió i integració
a la distribució…

i/o altres projectes i
accions proposats
pels socis
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European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate:

ESP087201703C170754

Clúster Foodservice de Catalunya

El Clúster Foodservice pertany al Programa Catalunya Clústers de la 
Generalitat de Catalunya. Els objectius són:

 Sistematitzar l’actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit
 de la  Política de Clústers.

 Contribuir a la racionalització del mapa de les associacions
 clústers  existents a Catalunya.

El Clúster Foodservice acreditant el compliment dels requisits exigits 
forma part del Programa Catalunya Clústers. Poden gaudir dels serveis 
següents:

 Accés al programa d’ajuts públics - Iniciatives de Reforç a la
 Competitivitat (IRC), que es publica anualment per donar suport
 a activitats, estructures i projectes desenvolupats per clústers.

 Utilització de la marca associada al programa.

 Orientació estratègica.

 Capacitació de clústers managers.

 Tutoria i assessorament en matèria de 
 cooperació  internacional i d’innovació.

 Activitats de networking.

 Altres serveis que el Departament d’Empresa i Ocupació impulsi
 en l’àmbit de la dinamització de clústers.

El Clúster Foodservice està reconegut amb el

 BRONZE LABEL  ·  CLUSTER  MANAGEMENT

Les organitzacions clúster que demostren el seu interès en anar cap a  
l’excel·lència en la seva gestió a través d’una anàlisi de benchmarking 
realitzat  per ESCA (European Clúster Excellence Initiative) se’ls hi
concedeix un certificat i segell acreditatiu Bronze Label.

PROGRAMES I ACREDITACIONS



El projecte 2018 presenta un Pla d’Actuacions amb un enfocament clar de creixement 
i alineat amb els reptes estratègics i les necessitats de les empreses del clúster iden-
tificats al Pla, és per això que vam fer enquestes entre els socis per conèixer les seves 
necessitats i prioritats.

El disseny i l’organització del Pla d’Activitats s’ha anat adaptant segons els interessos 
i propostes que han sorgit a les trobades i col·laboracions dels socis i d’altres agents 
externs.

· Desenvolupament de producte

· Coneixement del mercat

· Capacitats comercials i internacionalització

· Millora de les operacions i eficiència logística

· Reflexió estratègica, dimensió e integració
 a la distribució

QUÈ FEM

El Clúster a través de la col·laboració entre les empreses i entitats associades té com 
a objectiu impulsar la competitivitat a través de la innovació en les diferents línies de 
treball que s’anomenen a continuació:

EL CLÚSTER EN XIFRES

 21  
ACTIVITATS 
AMB SOCIS

 6  
COMISSIONS 
DE TREBALL

 10  
JUNTES 
DIRECTIVES

 65  
APARICIONS
PREMSA I RADIO

 4  
 ACCIONS 
INTERNACIONALS

 142  
REUNIONS
DE TREBALL

 2’4K
  

 FOLLOWERS

A XXSS

 4  
JORNADES 
PREMIUM

 7  
INTERCLÚSTERS



ACTIVITATS



PLA D’ACCIONS CFS

Reunió Junta Directiva

I Jornada Interclúster Logístic

I Jornada Formació Social Selling amb Álex López

Reunió Junta Directiva

Comissió de Comunicació Clúster Food Service

Reunió Junta Directiva

Comissió de Projectes Industria 4.0

IV Immersió Estratègica

II Jornada Interclúster Logístic

Presentació Projecte Consumidor Digital a Fira Alimentària

Reunió Junta Directiva

II Jornada Formació Social Selling amb Álex López

Reunió Junta Directiva

Visita model innovador S.I.N.C. a la planta Serhs Food i a l’Hospital
de Calella

Comissió de Comunicació Clúster Food Service a la seu Frit Ravich

Trobada Clústers Catalans i Clústers de Gales amb la ministra 
Food de Gales

Interclúster amb Colòmbia

Jornada Clúster Branding & Marketing

Renovació Junta Directiva

Assemblea Ordinària i Extraordinària Clúster Food Service

Food Service Innovation Day al Castell de Castelldefels

Assistència i Edició Open Innovation Leaders Summit Networking

Reunió Junta Directiva

Comissió de Formació

Ecowaste4food Comité estratègic per a elaborar un pla d’acció

Jornada Formació Manual Thinking

Reunió Junta Directiva

2018
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Jornada per presentar la Certificació Wellbeing al Food Service a la 
Fira Rebuild

Comissió de Comunicació

Presentació als socis dels resultats de l’estudi Consumidor Digital 
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· Acords intercompany multiclient
· Optimització/eficiència de rutes
· Optimització magatzems (espais ociosos, radiofreqüències, transports interns,
 automatització)
· Logística sostenible petjada CO2, contaminació ambiental, acústica, circularitat,
 residus, inversa
· Oportunitats e-commerce (c. digital)
· Plataforma Far East (café, carn, pernil,…)
· App pròpia sector
· Traçabilitat total i transparència informativa (win win)
· Nous models de negoci (drons, orion, IoT, hiperconnectivitat..)
· Reptes que depenen de tercers
· Seguretat jurídica
· Regulació entregues nocturnes
· Finançament, préstecs tous, renovació flotes
· Entrada camions BCN 2020
· Transport Multimodal
· Proteccionisme local sense acció global coordinada

D’altra banda, Catalonia Logístics va exposar les principals tendències internacionals 
en el món alimentari, amb especial èmfasi a EUA i Àsia. Els increments en e-commer-
ce interanual són del 60% a Xina i del 109% a Thailandia. Immediatesa en el servei, dis-
ponibilitat total horària, tecnologia, omnicanalitat, qualitat i seguretat alimentària són 
les principals característiques. Val a dir, que el online es complementa necessàriament 
amb el off line, com és el cas de Alibaba amb Hema o JD.com amb 7Fresh.

El mercat espanyol de la logística (13% del PIB), fortament regulat i divers, comença a 
patir l’entrada de grans operadors com Amazon que estan ja a eliminant competidors 
i l’entrada d’Alibaba (de moment, només ha entrat Aliexpress) i JD.com és imminent.

I Jornada
Interclúster 
Logístic

25 GEN 2018 Es per això que cal, quan abans col·laborar per ser més competitius davant els nous pla-
yers que están entrant o per entrar en el mercat. Cal fer un canvi de model que tingui en 
compte el següent:

1. Aprofitar les oportunitats comercials
 A. Tant dintre del mercat (productes ready to go, canal delivery, rèplica models
  d’èxit asiàtics i EEUU)
 B. Com fóra del mercat (aprofitar plataformes comercials per exportar productes
  de demanda; porcí, pernil, etc.. i fórmules comercials d’èxit en restauració)
2. Eficienciar les rutes i entregues per mitjà de plataformes úniques o centres de
 consolidació a les entrades de poblacions conflictives a on ja avui dia els operadors
 repeteixen les rutes (cal fer un mapping i categorització). També realitzant
 auditories de cost per part d’empresa externa que calculi, temps de ruta,
 descàrrega, entrega i correcció de les dades a la Base de Dades per poder fer una
 planificació de les rutes.
3. Optimitzar la darrera milla gràcies a la combinació de diverses possibilitats:
 A. Augment del canal delivery B2B i B2C de la mà de vehicles elèctrics i   
  plataformes “ad-hoc” (a Xina gran part de les transaccions es fan amb WeChat  
  o Alipay, els diners físics no s’utilitzen, etc).
 B. Acord renove subvencionat amb préstecs tous i trams no reemborsables amb
  vehicles elèctrics, gas, nitrogen líquid, etc..
 C. Treballar el projecte d’entrega camió més velocípedos (motos elèctriques amb
  càrrega útil de 90 Kgs) com l’implementat per Nektria a la ciutat de Barcelona.
  Es redueixen les incidències (multes, temps d’entrega), es dedica més temps al
  client (puja la comanda), satisfacció de l’equip i major productivitat
 D. Licitació de certes poblacions amb l’Administració a canvi de compensacions
  “inter partes” (entrega nocturna, reducció contaminant, accessos, etc.)
 E. Disseny de software per connectar departaments (compres-logística-finances-
  vendes) i analitzar la rendibilitat de les rutes i evitar costos innecessaris de
  rutes de poc valor afegit i evitar treballar per un sistema d’urgències.
 F. Connectivitat a client amb app (més enllà que Whatsapp) per coordinar /
  optimitzar entregues
 G. Acords de càrrega multiproducte entre empreses amb rutes duplicades i
  productes ben categoritzats.

En la propera reunió de l’Interclúster Logístic s’analitzarà la viabilitat de totes aquestes 
propostes i els recursos necessaris per dur-les a terme. Tanmateix es vol comptar amb 
la presència d’experts internacionals en la darrera milla i de les Administracions en el 
que a mobilitat respecta per poder arribar a diferents acords que ajudin al sector a ser 
més competitius.

Jornada realitzada entre el 
Clúster Food Service i el 
Catalonia Logístics per millorar 
la distribució, comercialitat i 
eficiència d’ambdós sectors



Jornada
Formació
Social Selling

29 GEN 2018 

Comissió de
Projectes
Indústria 4.0

6 MAR 2018 

La jornada va ser organitzada pels Clústers d’Habitat i Foodservice i va comptar amb 25 
participants que van aprendre a utilitzar professionalment tant LinkedIn com Twitter. 

La jornada va concloure amb un dinar de networking.

Donat que el grau de satisfacció i interès ha sigut molt elevat hem decidit fer una segona 
jornada pel 4 de maig on a banda dels continguts ja explicats, obrirem un canal a youtu-
be, millorarem el Social Selling Index, aprendrem a cercar contactes per paraules claus, 
millorarem la visibilitat dels perfils i intentarem gravar unes imatges o videos de cada 
empresa per difondre a xarxes per aconseguir viralitat i notorietat.

Presentació sobre oportunitats indústria 4.0 per tenir idees de projectes col·laboratius 
amb socis del Clúster, ajut interessant (INNOTEC).
 
També existeixen cupons a la innovació (4.000) i tecnològics (6.000 per empreses que 
s’acreditin i la linia TECNIO. L’objectiu és sortir de la reunió amb 2/3 propostes de pro-
jectes, que cal treballar prèviament.

Espai Clúster de Milà i Fontanals, 14-26 1º 6ª de Barcelona.

El soci Eurecat, va compartir amb aquesta comissió, com expert i autor de l’informe 
Model de maduresa per l’adopció de la Indústria 4.0 en l’empresa les pautes.

El darrer 29 de gener va tenir lloc 
a ACCIÓ la jornada de formació 
de Social Selling a càrrec de 
l’Àlex López, top 20 influencer 
mundial i primer de parla 
hispana en LinkedIn

Grup de treball per 
aixecar projectes 
en indústria 4.0
 



Després del coffee break, la M. José Lechuga, Shopper and Retail Manager de IPSOS, ens 
va introduir com a tema el “comportament digital dels foodies”, com a nous prescriptors 
en el sector de la restauració. Són gent que busquen un tipo de cuina més convencional 
i no tradicional, de generació milenial amb ganes de provar coses noves i autèntiques. 
Se’ls podria definir com a creatius sostenibles amb un elevat nivell de comunicació a 
xarxes socials.
 
I amb aquesta presentació, va acabar la primera part de la jornada on va realitzar-se una 
visita guiada pel castell de Can Jalpí, per tal de conèixer la seva història i posteriorment 
un dinar conjunt amb tots els assistents, amb la dinamització d’un mag entre plat i plat.

El tenedor amb Rafael Casas com Àrea Manager de B2B, obrirà la segona part de la Im-
mersió amb la temàtica de la “digitalització, el repte de la restauració”. Es recalca la im-
portància de ser visible i proper per tothom i comptar amb un sistema de reserves online.
L’empresa  Deloitte  també va participar amb la ponència sobre “Què canviar avui per 
triomfar demà?” a càrrec de Antonio Ibáñez, com a soci de Deloitte Digital, on es parla 
d’una nova tendència que consisteix en compartir, provar i viatjar. Recordant que el preu 
és el major impacte del vot online, per tant s’ha de saber arrodonir bé els preus.

Durant la segona part de la Immersió vam tenir convidat sorpresa pel socis, Ernesto Cac-
cavale, CEO a la peninsula Ibérica de Alibbaba, el gran ecommerce xinès.

Amb l’objectiu de continuar fent networking entre socis del clúster, es va fer una petita 
pausa abans de començar amb la taula rodona on hi van estar present empreses socis 
com: R. Bago de Serhs, B. Coca (GB Foods), J. Guasp (Davigel), F. Gómez (Areas) on es van 
debatre conceptes sobre els nous reptes del Foodservice.

innovadores del sector com a oportunitat per obrir-se a nous reptes i anticipar-se als 
canvis. Va comptar amb l’assistència de 80 socis i col·laboradors.

Aquesta activitat que se celebra un cop a l’any, esdevé un punt de trobada amb els mem-
bres del clúster, tot rebent una molt bona acollida i sent valorada molt positivament 
per tots els socis. La participació de ponents d’alt nivell, aporten el coneixement de les 
últimes tendències de distribució, consumidor, restauració i transformació digital que 
permetran a tots el col·lectiu d’empreses assistents, aprofitar-se de les noves oportu-
nitats del sector per tal d’obrir-se a noves línies de negoci i anticipar-se als canvis que 
poden aparèixer durant els propers anys.

Aquest any la Immersió Estratègica va comptar amb un total de 6 ponències d’empreses 
diferents repartides durant tot el dia, de les 9h fins les 20h.

La presentació i apertura de la jornada va ser liderada per Jaume V. Arend, president del 
clúster foodservice i Alejandro Utrera com a Clúster Manager per donar la benvinguda 
als assistents i presentar les ponències.

S’obre la jornada amb  Jordi Franch, CEO de Bidfood  plantejant la pregunta “el futur 
passa per un proveïdor integral”? Deixen molt clar que s’intenta que cada categoria de 
productes sigui el més competent possible, fent una bona gestió de la cartera de totes 
les referències existents a base de la persistència que accelera el volum a través dels 
proveïdors.

Seguidament, comptarem amb la presència de Sònia Gasa, Consultora de Marketing de 
Retail Tech, parlant de les tendències i el nou consumidor, un consumidor tipo “Milelial”, 
aquells que desconfien de les marques i trien fixant-se més en opinions de prescriptors, 
familiars o coneguts i xarxes socials.

IV
Immersió
Estratègica

21 MAR 2018 El Clúster de Foodservice de 
Catalunya va celebrar la IV 
Immersió Estratègica del Clúster 
al Castell Jalpí d’Arenys de Munt, 
el passat 21 de març per tal de 
conèixer les tendències més…



II Jornada
Interclúster
Logístic

3 ABR 2018 

Així doncs els reptes que es treballaran són:

1. Aprofitar oportunitats comercials: missió comercial a HK, capital culinària d’Àsia
2. Corporatives: preparar una solució pla renove i presentació conjunta a l’Administració
3. Eficiència rutes i entregues. Projecte pilot de plataforma conjunta per a zones amb
 complexitat d’entrega.
4. Optimitzar darrera milla:
 Projecte pilot de distribució nocturna amb sensors
 Projecte pilot entrega camió + elèctric (moto o furgoneta)

Consumidor
Digital a Fira
Alimentària

16 ABR 2018 S’ha finalitzat l’Intercúster 
Logístic amb un projecte pilot 
que té com objectiu resoldre les 
necessitats i reptes actuals per 
tal d’oferir les millors solucions 
logístiques

En el context de la Fira Alimentària, cinc clústers alimentaris del Programa Catalunya 
Clústers (Food N’ Nutrition, Foodservice, Gourmet, Innovi i Packaging) van protagonit-
zar aquesta sessió, on l’empresa d’investigació de mercats IPSOS va explicar les seves 
primeres conclusions sobre l’estudi del consumidor digital en el sector d’alimentació i 
begudes.

El repte és saber quins són els hàbits de compra en línia de productes d’alimentació i 
begudes, per identificar oportunitats de creixement. Després de l’estudi quantitatiu en 
el qual hem comptat amb la participació de 800 entrevistes en línia a nivell nacional, ob-
servem que la compra en línia de productes d’alimentació i begudes és encara baixa. Els 
productes gourmet més consumits són el formatge i el pernil, però, són productes que 
actualment ens agrada comprar millor a botiga física, de manera que podríem dir que 
els productes més buscats online són: conserves, vi, cervesa i oli artesanal.

El consumidor, valora molt la flexibilitat de poder comprar en línia les 24 hores que no 
pas adaptar-se a l’horari de botigues físiques. En el cas del vi i el cava, el preu i la co-
moditat de rebre-ho a casa, fa que les webs de supermercats i webs especialitzades de 
vi siguin els llocs més utilitzats per a la compra d’aquest producte en concret. Veure el 
producte, poder consultar les ofertes a la botiga i la no necessidad immediata, són les 
principaes barreres de compra en línia del producte.

En nutrició i salut, queda reflectit que la compra d’aliments saludables i de suplements 
alimentaris és principalment en botigues físiques. No obstant això, la compra en línia 
d’aquests suplements, és més alta que la dels aliments. I per que fa a un altre dels 
pilars importants, el Foodservice, observem que tant les reserves de restaurants i les 
comandes a domicili es realitzen majoritàriament per telèfon. Les comandes online són 
una mica superiors a les reserves online a restaurants.

L’anàlisi segueix insistint en l’adaptació per part de l’empresa al context actual i aquest 
canvi de digitalització global.



II Jornada
Formació
Social Selling

4 MAI 2018 

Contingut del taller:

· Conèixer com actua el nou client digital
· Les noves plataformes que utilitza
· La importància del mòbil
· Anàlisi de la situació actual a les xarxes socials tradicionals
· Importància de tenir un bon perfil de LinkedIn
· La importància d’optimitzar les eines de LinkedIn
· Com treure profit dels grups de LinkedIn
· Gestió del Sales Navigator LinkedIn
· Tendències LinkedIn 2018
· Clients a social media
· Com cercar nous clients
· Com fer un seguiment
· Eines de prospecció
· Creació de noves bases de dades i prospectes
· Contactes
· La importància de saber contactar
· Estratègia del seguiment de contactes
· Twitter com eina B2B. Com estabilitzar-la, importància de la marca professional,  
 escolta de clients i competència
· La importància d’oferir contingut de valor
· Què publicar a xarxes socials per aportar valor als clients i prospectes
· Com mesurar el resultat de les nostres accions
· Eines de mesura de les accions a xarxes socials

Serhs Food 
+ Hospital 
Sant Jaume

30 MAI 2018 

El passat 24 de maig vàrem visitar l’hospital de Sant Jaume de Calella i seguidament 
la planta de SERHS Food per tal de conèixer l’innovador model S.I.N.C. que ha permès 
per mitjà de la innovació simplificar els processos productius, augmentant la seguretat 
alimentària i l’eficiència del servei, assegurant regularitats en funcionament de la cuina 
de col.lectivitats.

Social selling és un concepte 
molt de moda als EUA que 
consisteix a sumar les xarxes 
socials per a interactuar amb 
potencials clients i maximitzar 
el procés de compra”

“

Un procés de debat compartit i reflexió per tal d’establir els objectiu a curt, mitjà i llarg 
termini i definir quins canals utilitzarem per assolir-los. La idea es que cada any pu-
guem anar millorant les accions, impulsant aquelles que considerem més importants i 
eficaces i al mateix temps anar incorporant-ne de noves.

El pla és l’eina adequada per afrontar el repte de comunicar la programació i tota l’acti-
vitat que oferim, reforçar la marca i aconseguir l’èxit del Clúster Foodservice. En aquest 
sentit es presenta com un document que pot anar variant o modificant-se segons el 
context.

Comissió de
Comunicació
del Clúster

1 JUN 2018 El passat 1 de Juny ens vàrem 
reunir amb la comissió de 
comunicació per acabar 
d’aprofundir sobre el pla de 
comunicació, eina que forma
part del pla estratègic anual



Una consultoria de gestió nòrdica especialitzada en el desenvolupament, la innovació i 
la comercialització de llocs, que té com objectiu ajudar als clients aconseguir els seus 
reptes. La jornada va servir per proporcionar inspiració i coneixement als clústers per 
tal de reforçar la marca, la posició i el mercat a nivell nacional i internacional.

La formació va començar amb la presentació de la política de clústers de Catalunya i 
del TCI network, seguidament, els tres clústers catalans (INNOVA, Packaging Clúster i 
Clúster Foodservice) van presentar el seu model com associació, l’evolució, els reptes i 
projectes que estan duen a terme.

Després d’un dinar networking, per seguir connectar i interactuant amb els assis-
tents, es va anar a visitar la botiga del Clúster Gourmet. L’endemà, vam continuar visi-
tant IRTA (Institut de Recerca i tecnologia alimentària) i l’empresa CARINSA per tal de 
veure models de recerca d’investigació de negoci interessants.

Va ser una jornada formativa molt interessant per establir possibles col·laboracions in-
ternacionals futures.

Clúster 
Branding &
Marketing

6 JUN 2018 La formació va estar liderada 
per Marcus Andersson de Future 
Place Leadership

estratègiques entre els clústers dels dos territoris.

El conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, ha assegurat que “la trobada amb Colòmbia 
és molt rellevant” per al seu potencial en política de clústers i per què “les relacions 
comercials són molt fructíferes entre les dues parts”.

L’esdeveniment està organitzat per ACCIÓ -la agència de la Generalitat per a la com-
petitivitat de l’empresa- amb la col·laboració de la Xarxa de Clústers de Colòmbia i la 
Cambra de Comerç de Bogotà.

Així, el primer dia, clústers catalans de sectors com l’alimentació, l’aigua, la bellesa o la 
domòtica, entre altres, han intercanviat bones pràctiques i oportunitats de col·laboració 
amb les entitats colombianes. Els representants dels clústers han pogut presentar els 
seus projectes i participar en activitats de networking per buscar oportunitats de negoci 
conjuntes. La sessió també ha permès analitzar a través de diversos grups de debat 
quin és l’impacte estratègic dels clústers en les empreses, el paper de les start-ups o la 
importància del talent en aquest àmbit.

La trobada ha comptat amb la participació de 19 clústers catalans i 11 colombians, és 
la cinquena edició de l’International Interclúster Meeting organitzat per ACCIÓ, que an-
teriorment s’ha celebrat amb Noruega, Dinamarca, la regió d’Auvergne-Rhône-Alps(-
França) i la regió de Llombardia (Itàlia).

Els clústers catalans que participen en aquesta edició són el Clúster de la domòtica, im-
mòtica i smart cities (DOMOTYS), el Català Sports Cluster (INDESCAT), el Clúster d’Il·lu-
minació de Catalunya (CICAT), el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI), el Catalonia Gour-
met, el Beauty Cluster Barcelona, l’Edutech Clúster, el Català Water Partnership (CWP), 
el Clúster de l’energia solar (Solartys), l’Hàbitat Clúster Barcelona (HCB), el Clúster de 
Materials Avançats de Catalunya (ClústerMAV), el clúster Català de Moda (MODACC), el 
Packaging Cluster, el CataloniaBio & HealthTech, el clúster d’energia Eficient de Cata-

Clústers
Catalans i
Galesos

4 JUN 2018 Vàrem assistir, juntament amb 
INNOVI i Packaging Clúster a la 
formació encapçalada per la 
Ministra de Food i 10 clústers de
Gales amb l’objectiu de poder 
connectar i col·laborar

Interclúster
amb
Colòmbia

6 JUN 2018 30 clústers de Catalunya i 
Colòmbia han participat a 
Barcelona en la cinquena edició 
d’Internacional Interclúster 
Meeting amb l’objectiu de 
potenciar vincles i aliances…



lunya (CEEC), el Foodservice clúster, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el 
Moble de Catalunya (CENFIM) , el Light Technologies Clúster (SECPhO) i el Kid ‘s Clúster.

Per la seva banda, alguns dels clústers colombianes que han assistit a la sessió són el 
Clúster del Cafè d’Antioquia, el Clúster de Bioenergia, el Clúster de Salut de Bogotà, 
el Clúster d’Indústries Creatives i Continguts, la Iniciativa Clúster Lacti de Bogotà o el 
Clúster Negocis Digitals.

Assemblea 
Ordinària i
Extraordinària

14 JUN 2018 L’Assemblea General Ordinària 
es va celebrar prèviament al 
acte del Foodservice Innovation 
Day al Castell de Castelldefels

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
2. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva i comptes anuals de l’exercici 2017.
3. Aprovació del pressupost de 2018.
4. Exposició de la incorporació de nous associats.
5. Exposició de les activitats programades pel 2018.
6. Delegació de facultats a favor de la Junta Directiva de l’Associació per tal d’executar
 els acords adoptats per l’Assemblea General.
7. Precs i preguntes

Foodservice
Innovation
Day

14 JUN 2018 

El Clúster Foodservice de Catalunya juntament amb l’Ajuntament de Castelldefels ce-
lebren la I jornada del Foodservice Innovation Day al Castell de Castelldefels per tal de 
conèixer les últimes innovacions i la utilització de les TIC en el sector alimentació.

L’objectiu de la jornada és adquirir nous coneixements del sector i obrir-se a nous rep-
tes a través del contacte amb les empreses assistents, tant socis del clúster com empre-
ses rellevants del sector (restauració, turisme, etc..)

L’assistència és molt important per empreses que desenvolupen la seva activitat al vol-
tant d’aquest sector, per tal de mantenir interessos estratègics amb la innovació i el 
networking empresarial.

Conferències, panells, presentacions i taules rodones, conformaran una programació 
que ha dissenyat informació d’interès com:

· Tendències imprescindibles en la Restauració del Futur
· Sistema SINC: La satisfacció individual en la restauració col·lectiva
· Gestió intel·ligent en la cadena de fred
· Incrementar vendes amb quioscos/panells digitals
· Com millorar l’experiència del client a partir del Customer Journey Map
· Tècniques per allargar la vida útil dels aliments
· Com millorar la presa de decisions a través de la gestió de la màquina del café  
 (Solució IoT)
· Presentació Bases dels Premis Start-up Foodservice 2018

La jornada pretén ser un espai de referència i de connexió entre empreses del sector.



I Open Innova-
tion Leaders
Summit

10 JUL 2018 

80 directius de les principals empreses del nostre país, amb moltes ganes d’innovar i 
conèixer els grans experts de les tecnologies fotòniques.

Ens ells, podem anomenar grans empreses com: 

Telefónica, Adasa, Affinity Petcare, Cellnex Telecom, Codorniu, Comsa, Continental Cor-
poration, FGC, Fòrum Gastronòmic, Frit Ravich, Grup Ames, Grup Cano, Guasch, HP, 
Idom, Nestlé, Promaut, Promsa-Grup Cementos Molins, TMB, Torraspapel Lectiu Group, 
Velcro, Àlaba Enginyers, AsorCAD Engineering, ATM, Atten2, BCB Informàtica i Control, 
El Tenedor, Hamamatsu Photonics, Hospital Clínic, InPhoTech, Institut de Fotomedicina, 
Iris, Ivascular, Jeanología Laser, Kapture, Mesoestetic, Microrelleus, Pi Monos, Ponti, 
Port De Barcelona, Procarelight, Radiants, Rofin Baasel, SCPF, Sensofar, Serhs, Sitep, 
Tecnomatrix i Teknik. També van assistir centres de reconeixement punters com Aimen, 
Alba Synchrotron, CD6 UPC, CEIT, Eureca, ICFO, ICN2, IRTA i Leitat; així com Clúster 
Foodservice, Habitat Cluster Barcelona, Innovi, Packaging Cluster i la direcció de clús-
ters d’ACCIÓ. Per descomptat, no va faltar la figura dels inversos representats en aques-
ta ocasió per Asabys Partners I Caixa Capital Risc.

Albert Einstein, com a convidat especial, donava la benvinguda a tots els assistents im-
mortalitzant el moment amb una fotografia al photocall de SECPhO. Un cop a bord, es 
va gaudir d’un càtering espectacular amb música ambiental de fons. La felicitat regnava 
entre la multitud, reflectint l’èxit de la travessa.

El networking evolucionava al ritme de la navegació, mentre s’organitzava la dinàmica 
de l’Open Innovation. Els 11 grups formats per professionals de diferents sectors, havien 
imaginar un projecte o idea innovadora, creuant experiències i capacitats intersecto-
rials. Finalment, els mateixos inversors, nomenaven els grups guanyadors, que propo-
saven les millors idees innovadores.

El passat dimarts 10 de juliol 
SECPhO, va organitzar un 
esdeveniment exclusiu a bord 
del catamarà més gran del Port 
de Barcelona, on va comptar 
amb la presència de més de…

Comissió de
Formació

7 SET 2018 

Temes tractats a la comissió per tancar el darrer quadrimestre del 2018:
 
1. Properes jornades formatives 
  Manual Thinking 19 de setembre (Luki Huber)
  Design Thinking 3 d’octubre
  LinkedIn II (Avançat) 27 de novembre (Alex López)
 
2. Visites a empreses innovadores 
  Barry Callebaut (Chocolate Academy-VIC) 23 de novembre +Jornada de la 
  Sostenibilitat. Explicació model Barry 2025 -100% sostenible`convidats   
  internacionals
  GB Foods- Cultura d’empresa (data i esdeveniment per confirmar amb l’empresa)
  Visita IRTA-Monells (idem)
 
3. Acceleradora de vendes-Desenvolupament d’una “escola” per augmentar vendes i
 marges, fidelitzar equips i clients i augmentar vinculació i recurrències en vendes 
 en el Foodservice 
 Customer Journey Map-Dibuixar i quantificar l’experiència client millorant la 
 valoració de punts crítics
 Coaching comercial-Millora quantitativa i qualitativa de les vendes generant
 entorns de confiança amb els equips comercials 
 Gamificació de vendes-Cumplir pressupostos amb jocs i dinàmiques de reforç
 positiu
 Mystery Shopping Foodservice-Control del cumpliment dels standars de la marca i
 servei a client
 Altres formacions modulars (marges, stocks, seguretat alimentària/al·lergens,
 noves tecnologies, etc...)-Curs Ad-hoc aprofitant talent dels membres Clúster??
 
Es van plantejar les activitats proposades i es va pendre nota per acabar de dissenyar
el calendari d’accions segons els comentaris dels assistents.

Temes tractats a la comissió per 
tancar el darrer quadrimestre 
del 2018



Ecowaste4food
Elaboració del
Pla d’acció

14 SET 2018 

en el qual es va iniciar el Pla d’acció per a la prevenció del balafiament alimentari de 
Catalunya (des de 2019 fins a 2020).

L’objectiu de la primera sessió era la identificació conjunta dels principals reptes que 
des de les diferents organitzacions hem detectat per a la prevenció de les pèrdues i el 
desaprofitament a Catalunya. El coneixement i l’experiència de tots ens han de permetre 
definir reptes concisos que més endavant concretarem en accions específiques i viables 
per a prevenir el desaprofitament. A través de diferents dinàmiques, es van intercanviar 
diferents punts de vista i es va debatre sobre els reptes, mostrant la implicació de ca-
dascun dels assistents.

El passat 14 de setembre vam 
assistir al comitè estratègic 
del projecte Ecowaste4*food, 
organitzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya…

Formació
Manual
Thinking

19 SET 2018 

Certificació
Wellbeing a
Fira Rebuild

27 SET 2018 Jornada per explicar com afecta 
la qualitat de l’aire, materials, 
llum, alimentació i altres a la 
productivitat dels treballadors i al 
consum per tal d’assabentar-se
de com millorar-les

El concepte wellbeing està irrompent amb força en els entorns de treball actuals.

WELLBEING  =  +FELICITAT  =  +PRODUCTIVITAT

Manual Thinking és una eina de treball creada per Luki Huber al 2001 durant el procés 
creatiu del Bulli amb Ferran Adrià. Aquesta metodologia afavoreix dinàmiques innova-
dores que potencien la creativitat per al desenvolupament de nous projectes. També és 
una eina interessant per a la realització de reunions grupals, on hi intervenen diferents 
perfils professionals, que poden proposar idees individuals construint solucions conjun-
tes. Altres aspectes que potencia és la presa de decisió, la organització i priorització de 
idees, permetent treballar de manera organitzada i en col·laboració.

Objectius del curs:
· Conèixer l’eina Manual Thinking i la seva versalitat
· Descobrir la seva apliació per dinàmiques d’exploració i creació de noves idees.
· Descobrir la seva apliació en gestió de reunions, gestió 
 d’equips, avaluació de idees i projectes.



Sentir-se a gust a la feina és primordial perquè flueixi el bon ambient i els empleats 
siguin més productius. El wellbeing és un dels punts als que més atenció s’està prestant 
perquè cada vegada hi ha més estudis que estableixen una relació directa entre “sen-
tir-se bé” i “benefici laboral”.

El futur de les certificacions d’edificis assenyala cap a la salut i el benestar de les perso-
nes. L’estàndard de certificació Well va ser llençat a l’any 2014 i avui ja hi ha més de 500 
edificis certificats al món.

Aquesta certificació contempla set àmbits: qualitat de l’aire, de l’aigua, il·luminació,con-
fort, aspectes relacionats amb el benestar emocional, fitness i alimentació. Lacertifica-
ció Well reporta en beneficis molt diversos, com la productivitat, la motivació, rendiment 
o el benestar físic dels ocupants dels espais on s’implementa.

Hi ha certificacions ambientals de tot tipus, però s’ha iniciat un canvi de tendència im-
portant per no només verificar que un espai està ben aïllat o bé concebut sinó els efectes 
en la vida de l’usuari d’aquest espai.

Perfil assistents
· Directius i responsables d’area d’empreses sòcies dels 3 clústers

Pel que fa als assistents al congrés i a partir de dades desl organitzadors:

7% Arquitectes 9% Tècnics i Aparelladors
8% Interioristes 18% Constructors
19% Instal·ladors 11% Empreses de Rehabilitació
9% Empreses de Reformes 3% Empreses de Facility Management
4% Promotors 4% Fabricadors i Distribuïdors
5% Administradors de Finques 3% Gestors d’Edificis Públics

5 OCT 2018 

Jornada que compartirem amb 5 clústers per presentar aquest projecte fet per IPSOS 
sobre el consumidor digital.

Els clústers alimentaris Food N’ Nutrition, Foodservice, Gourmet, Innovi i Packaging 
presenten l’estudi “El consumidor digital en el sector de l’alimentació i les begudes” 
realitzat per IPSOS durant 2017/18. 

L’estudi exposa el comportament del consumidor online, a quins reptes s’enfronta i 
quins canvis desitja trobar en l’experiència de compra online futura.

El consumidor 
lidera el canvi”
Presentació

“



Internaciona-
lització
d’Empreses

15 OCT 2018 Taller d’internacionalització 
amb les empreses
Foodservice

Coincidint amb la celebració de la reunió mensual de la junta directiva, es va celebrar en 
les instal·lacions de AudensFoods a Parets del Valls el taller d’estratègia d’internacio-
nalització del clúster. A part de AudensFoods, van assistir també al taller, Tupinamba, 
Carnes Romeo, Fòrum Gastronòmic, Innova Projectes, AN Grup i IRTA, com a membres 
de la junta directiva, Alejandro Utrera, com a clúster manager del clúster Foodservice i 
Encarni Avilés, d’ACCIÓ.

El taller d’estratègia d’internacionalització, facilitat per Marc Sansó, gestor de projectes 
de dinamització de clústers d’ACCIÓ, és una sessió de treball que té per objectius:

· Sensibilitzar sobre la importància de desenvolupar una estratègia d’internaciona- 
 lització específica per a cada clúster.
· Proposar les directrius per a la creació d’un pla d’internacionalització que vagi més  
 enllà d’un conjunt d’accions puntuals, a diversos horitzons temporals i relacio 
 nant-lo amb els objectius estratègics del clúster
· Ajudar a desenvolupar una metodologia de treball que permeti al clúster manager  
 identificar i implicar els agents clau del clúster en la creació d’aquest pla
· Donar a conèixer les diferents accions incloses en un portafolio diversificat de  
 serveis d’internacionalització, encaminats tant a l’organització clúster com als
 seus membres.

Durant la sessió, de dues hores de durada, els assistents van començar a identificar els 
objectius estratègics de l’organització clúster en relació al procés d’internacionalització, 
construint una primera proposta de segmentació de la cadena de valor del clúster que 
pugui convertir-se en un futur pla individualitzat. Els pròxims passos, van concloure, pas-
sen per un seguiment del treball que comporta la creació d’un grup de treball específic.

Es recorda que el taller d’estratègia d’internacionalització és un dels serveis que l’àrea 
de clústers d’ACCIÓ ofereix als clústers membres del Programa Catalunya Clústers sota 
demanda.

Afterwork
Clúster
Excellence

24 OCT 2018 

entenent el benchmarking com una eina fantàstica d’aprenentatge. En aquest marc i 
amb aquest enfocament, el passat 10 d’octubre va tenir lloc a Barcelona l’esdeveniment 
Afterwork: Clúster Best Practices & more… En ell es van donar cita més de 30 partici-
pants de 14 clústers, entre ells Embalatge, Beauty, Hàbitat, Innovi, ClusterMAV, Domo-
tys, Catalonia Goumet, CEEC, Indescat, Kid’s, Foodservice, Food & Nutrition, Clustermo-
to i secpho, a més de la Unitat de Clústers d’ACCIÓ.

En un clima distès, ple de complicitat i en format de còctel, es van tractar temes tan 
diversos com construir equips transversals a través del Test de Basadur, millorar la 
comunicació, impulsar la sostenibilitat, intercanviar coneixement creant grups profes-
sionals i, fins i tot, implementar un CRM totalment personalitzat.

Els assistents coincidien a valorar la iniciativa com molt enriquidora i Àlex Brossa, pre-
sident de la Xarxa de Clústers de Catalunya Cluster.cat va confirmar que es tractava del 
primer afterwork dels molts que busca implementar la Xarxa com a espai habitual de 
trobada per a intercanviar opinions i experiències.

Aquest primer afterwork va estar finançat pel projecte Clusgrid, del Programa Clúster 
Excellence en el qual participen Secpho i Solartys, i que tracta precisament de compartir 
les millors pràctiques.

Una d’aquestes fórmules 
per a arribar a l’excel·lència 
consisteix a compartir les 
millors pràctiques entre
els diferents clústers…



“Les empreses que s’ubiquen als nostres espais tenen accés a les nostres dades de la 
ciutat per tal de desenvolupar els seus projectes pilot”

Programa de la missió

El programa de la missió va consistir en reunions amb agents de l’ecosistema (com Tech 
NYC, Company, Google o Banc Mundial i el Banc Interamericà de Desenvolupament, en-
tre d’altres), visita a una filial d’empresa catalana (Nani Marquina), formació especialit-
zada en l’àmbit de l’estratègia de la mà de la professora de la Universitat de Columbia i 
experta en innovació Rita Guther McGrath, i del professor de Cornell University, Samuel 
Bacharach, expert en gestió d’organitzacions; així com, en el desenvolupament dels 
clústers, amb Eric Hansen, un dels fundadors de TCI Network, una xarxa especialitzada 
en el treball en clústers. Així mateix, els cluster managers han mantingut trobades de 
networking amb directius catalans que treballen en l’ecosistema nord-americà i han 
participat en un retail tour per conèixer de primera mà les particularitats dels punts de 
venda, a més d’una agenda individual per cadascun d’ells.

Decàleg de l’ecosistema de Nova York (resum de conclusions)

1. Legislació sofisticada que serveix de referència a multitud de ciutats. Administració  
 com a lead user
2. Ecosistema startup de referència
3. Sistema universitari: Columbia, Cornell, Princeton…
4. Diversitat del talent com a gran actiu
5. Potència en retail però també en manufacturing
6. Ecosistema (multinacionals, startups, capital risc, universitats) altament connectat
7. Reequilibri territorial als 5 districtes: Advanced manufacturing a Brooklyn in Bronx
8. Sentiment de comunitat: ajudar és un actiu
9. Consumidors early adopters
10. Impuls públic: incentius a empreses

VII Strategic
Training Week
Nova York

4 al 9 NOV 2018 El consumidor de NY és menys 
conscient socialment que 
l’europeu. Li agrada intervenir 
en el disseny i té diners”

“

Aquests premis estan organitzats pel Clúster Foodservice de Catalunya amb la col·la-
boració de Fòrum Gastronòmic i volen promoure, fomentar i premiar aquelles startups 
creadores de productes o serveis capaços de millorar, a través de la innovació, els sec-
tors de l’alimentació i la gastronomia.

El Fòrum Gastronòmic  és un esdeveniment que se celebra des de l’any 1999, actualment 
alternant les seves seus a Girona, Coruña i Barcelona. La fira reuneix els més desta-
cats professionals de l’àmbit de la gastronomia: empreses líders del sector foodser-
vice, equipament, serveis, distribució, productors i artesans alimentaris, cuiners, etc. 
Compta també amb un programa d’activitats dissenyat exclusivament per oferir les mi-
llors eines als professionals, convertint-se en un espai de formació, reflexió i debat, un 
lloc idoni per interactuar amb empresaris i professionals, una plataforma per fidelitzar 
clients, captar-ne de nous i descobrir les últimes tendències del sector.

Per promoure l’intercanvi comercial, el Fòrum Gastronòmic també atrau compradors 
internacionals interessats en els sectors presents a la fira.

Podran participar als premis regulats per aquestes bases, totes aquelles empreses que 
compleixin els següents requisits:

· Nova creació. Inici de l’activitat a partir de l’1 de gener de 2015
· Constituïda amb personalitat jurídica pròpia i registrada com a empresa en el R.M.
· Equip mínim de 2 persones, una de les quals ha de tenir dedicació a temps complet
· Seu social en territori espanyol

Els guardons reconeixen a les startups més innovadores dins del sector alimentació i 
restauració.

El lliurament de premis va tenir lloc en un sopar a càrrec de la Cuina de l’Empordanet a 
l’Auditori de Girona amb la col·laboració del Fòrum Gastronòmic i ACCIÓ.

Premis Incit’up
Fòrum
Gastronòmic

19 NOV 2018 



Els tres premiats en les diferents categories (or, plata i bronze) d’aquesta primera edició 
dels Premis Incit’up 2018 van ser els emprenedors: Maria Eugenia Martín en primer 
lloc amb el seu projecte Colorsensing, Guillermo Torres en segon lloc amb Alimentium i 
Marc Guerrero en tercer lloc amb Delectatech. Els tres projectes tenen com a nexe comú 
haver demostrat inquietud per oferir millores en el sector alimentació i restauració. En 
són clars exemples de joves referents al sector, utilitzant la creativitat per oferir millo-
res en la nostra societat.

Aquests joves emprenedors van poder debatre sobre els projectes eficients d’innovació 
en la seva primera trobada amb els set membres del jurat, molt reconeguts dins de la 
cadena de valor de l’Foodservice i els inversors assistents a l’acte. 

Els membres participants del jurat van ser:

· Cristóbal Aguilera. Gestió de la Innovació, IRTA
· Carlos Blanco. Fundador Encomenda Smart Capital
· Laia Pes. Coordinació de projectes d’emprenedors, ACCIÓ
· Màrius Robles. Cofundador ReimagineFood
· Jordi Serratosa. Unitat de Desenvolupament de Negoci, Parc de Recerca UAB
· Isma Prados. Docent, Campus d’Alimentació de Torribera, Universitat 
 de Barcelona
· Rafa Casas. El Tenedor

Els guardons lliurats com a compensació econòmica anaven dels 1.000 als 3.000 euros 
en funció de la classificació. A part de la compensació econòmica, cada un dels tres 
finalistes disposaran d’un paquet d’hores de mentoring per part d’experts en el món 
startup, possibilitat de realitzar proves pilot en diferents empreses sòcies que mostrin 
interès, ponts de transferència de coneixement amb centres tecnològics , parcs de re-
cerca i desenvolupament tant nacionals com internacionals a través del Clúster Food-
service i ACCIÓ.

Durant la cerimònia del lliurament de premis, van poder gaudir d’una ponència magis-
tral del reconegut xef, Joan Roca, del Celler de Can Roca, que ens va explicar la seva 
filosofia empresarial i alguns casos d’èxit.  

Vist l’èxit d’aquesta primera edició i la gran participació tant de startups com d’empre-
ses del sector, aquest esdeveniment tindrà properes edicions.

Coneix a les startups premiades:

Colorsensing 
Proposa una solució de smart packaging per monitoritzar la qualitat dels 
elements envasats. És una solució cost-efectiva, quantitativa i no destructiva 
que monitoritza la frescor dels aliments envasats per estendre la seva vida 
útil i reduir el malbaratament d’aliments.
www.color-sensing.com

Alimentium
La solució ideal i completa sobre composicions nutricional, seguretat ali-
mentària, gestió global i compliment de la legislació Vigent al Servei de 
l’hostaleria.
www.alimentium.com

Delectatech
Sistema basat en el coneixement, és capaç d’analitzar i generar resultats per 
als nostres clients sense cap input addicional d’ells mateixos (enquestes, 
informació interna, etc.). Això permet oferir un gran valor des del primer 
moment.
www.delectatech.com

OR

PLATA

BRONZE



Trobada ECCP 
EU-Western 
Balkans

22 i 23 NOV 2018 

La Plataforma Col·laborativa Europea de Clústers ECCP promoguda per la Comissió Eu-
ropea (CE), va organitzar conjuntament amb PwC un esdeveniment a Zagreb (Croàcia) 
per explorar àrees comunes d’interès per a la cooperació entre diferents cadenes de 
valor i mercats.

Cinc clústers de la xarxa Clusters.cat i membres del programa Catalonia Clusters d’AC-
CIÓ van participar de la trobada. Foodservice Cluster (alimentació), Indescat (esport), 
CEEC (energia), Habitat (productes d’interiors) i Packaging Clúster(envàs i embalatge), 
vam ser seleccionats entre altres clústers internacionals per a participar de la trobada.

La trobada va que va comptar també amb reunions individuals entre més de 65 clús-
ters participants, provinents de 21 països: 6 de països balcànics, i 15 de la resta de la 
Unió Europea. Ulla Engelmann, responsable d’economia social de la CE, va destacar la 
presència dels clústers catalans: “Impressive representation of Catalan Clusters – wi-
shing you good matches & opportunities to grow”, un espai que també va servir de tro-
bada per intercanviar opinions amb els responsables tècnics de polítiques de clústers 
de la CE.

La participació a l’esdeveniment facilita la participació a properes convocatòries de pro-
jectes europeus per tal de seguir reforçant les entitats clústers i les empreses mem-
bres; connecta els clústers a nivell internacional fent xarxa amb entitats; i posiciona el 
territori i els seus sectors a nivell europeu. 

26 NOV 2018 

III Jornada
Formació
Social Selling

Tres hores de taller formatiu de Linkedin per 
ser usuari avançat amb Alex López

· Com serà el nou perfil de Linkedin 2019
· Posicionament de paraules clau per
 guanyar visibilitat
· Millora del SSI (Índex de Marca)
· Aconsegueix clients per sectors sense
 haver de visitar-los
· La importància de crear missatges amb
 valor en les connexions 
· Aconsegueix més contactes i seguidors 
· Com buscar candidats?
· Pàgina d’empresa: com mesurar la seva
 evolució?
· Eines de publicació gratuites - Mesura
 de publicacions
· KPIs per millorar l’activitat diària
· Seguiment, vinculació i fidelització de 
 clients
· Canvis de configuració amb la nova GPDR
· Nous projectes Linkedin 2019-2020
· Valen la pena les eines de pagament?
· Com preparar una bona reunió partint
 d’actuacions a la xarxa de la persona?
 (hàbits, gustos…)
· Alertes, buscadors, a qui seguir?



Packaging
Mirador de
Mercat

27 NOV 2018 

El 27 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions del IRTA (Torre Marimon, Caldes 
de Montbui) el VI Mirador de Mercat que va estar organitzat pel Clúster Foodservice i 
Packaging Cluster, on van participar més de 30 empreses de les dues cadenes de valor.
El interclúster va debatre reptes concrets per tal de millorar els sistemes d’envàs i em-
balatge al món alimentari, en concret en eixos com la logística, la seguretat alimentària 
i la sostenibilitat.

La sessió va iniciar-se amb una presentació per part de l’IRTA, on la Sra. Begonya Mar-
cos va introduir els envasos actius i intel·ligents com a eines de millora a la seguretat 
alimentària. A continuació, es va realitzar un Elevator Pitch per part d’empreses de pac-
kaging, on 6 empreses van mostrar diferents projectes, idees i tecnologies disponibles 
pel sector alimentari, on es van veure des de laminats antioxidants, etiquetes amb tec-
nologia NFC per interaccionar amb el consumidor, així com les possibilitats que presen-
ta ja la realitat augmentada en el món dels envasos.
 
Què són els miradors de mercat?

Sessions per a conèixer i treballar amb empreses End User (les marques), les tendèn-
cies, demandes i necessitats de packaging que els clients demanen a les seves marques 
fidels. Persones tractores membres dels clústers, treballen en clau d’innovació oberta 
per a cocrear idees de nous desenvolupaments que s’anticipin i donin resposta a les 
tendències i necessitats dels consumidors.

Quin objectiu té el mirador?

1. Fomentar el network entre persones clau d’empreses de diferents cadenes de valor
 (cosmètica i packaging)
2. Conèixer i debatre tendències que permetin identificar l’evolució del mercat
3. Treballar la innovació mitjançant un joc i dinàmica creativa
4. Idear nous productes de manera col·laborativa.

Canvi 
Estràtegic 
Clústers

13 DES 2018 

Aquesta jornada, la qual s’emmarca en la política de clústers de la Generalitat de Ca-
talunya amb col·laboració de l’IESE Business School i ACCIÓ, té com a objectiu difondre 
3 casos d’entitats de diferents sectors que han sabut transformar-se per seguir sent 
competitives en un marc global tan canviant com l’actual.

En aquesta edició s’han presentat les experiències de les empreses Circontrol (membre 
del Clúster d’Energia Eficient), Frit Ravich (Clúster Foodservice) i Relats (Clúster de la 
Indústria d’Automoció). Durant la inauguració de la VI Jornada de Canvi Estratègic en 
clústers, Judith Viader anima a les empreses a formar part d’algun dels 28 clústers 
existents, en funció de cada sector i ressalta els avantatges de formar-ne part.

Totes les companyies han d’afrontar el canvi estratègic perque de grans canvis es pre-
senten grans oportunitas. Les tres empreses que han participat a la jornada són im-
portants per la seva capacitat d’innovar i internacionalitzar-se, però també per la seva 
capacitat de treball en xarxa i en model de clústers. Cada vegada són més les empreses 
que formen part de la xarxa de clústers. La importancia de interconnectar cada cop més  
els clústers a nivell internacional, agumentar la presència d’empreses membres i una 
bona governança i estratègia de clústers, és molt important.

El professor Nueno d’IESE Business School, ha obert la jornada parlant sobre els reptes 
de transformació de la mitjana empresa, prenent com a referents, les empreses que 
s’han presentat més endavant.

Els casos de les tres empreses catalanes que s’han presentat, seran estudiats per alum-
nes de l’IESE Business School de tot el món. De fet, enguany s’ha celebrat la sisena 
edició d’aquesta jornada, i fins al moment prop de 2.500 alumnes d’aquesta escola de 
negocis han estudiat els 18 exemples d’èxit empresarial que s’han donat a conèixer en 
aquestes sessions per aprendre dels reptes als quals s’han enfrontat i les oportunitats 
que han trobat a través de la participació en un clúster. 



SECPhO - ICFO
Aplicacions 
Fotòniques

18 DES 2018 

Innovation workshop d’aplicacions fotòniques en la indústria alimentària, organitzat per 
SECPhO i el Clúster Foodservice a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). L’objectiu de 
l’esdeveniment va ser la identificació de solucions tecnològiques a reptes de l’àmbit de 
l’alimentació que puguin ser abordats mitjançant projectes d’innovació col·laboratius.

Més de mig centenar d’agents clau en la innovació del sector de l’alimentació i experts 
en tecnologies fotòniques es van donar cita en aquesta jornada, entre ells: Ainia, Alba 
Synchrotron, Audens Food, BCB Informàtica i Control, Biod, BSH Electrodomèstics, Ceit, 
Cocuus, Coherent Rofin, Colorsensing, Eurecat, Frit Ravich, Grup Àlaba, Gustos, Hama-
matsu Photonics, Iberoptics, ICFO, Iris, Irta, Laser 2000, Leitat, monocrom, Photonlines, 
Ponti Strategic IP, Radi, Samtack, Serhs Food, Sothis, Tekniker, Tupinamba, Visiona Con-
trol Industrial, Xarlot, a més del suport del Packaging Cluster i ACCIÓ. 

El format de la jornada va ser molt dinàmic i va estar enfocat a aportar valor als assis-
tents, de manera que van poder escollir a quin debat assistir o amb qui fer networking. 
Per a això l’esdeveniment es va organitzar en quatre blocs:

1. DESCOBREIX, que va consistir en una sessió de presentacions curtes sobre les ten-
dències tecnològiques en l’àmbit de la fotònica aplicades a la indústria alimentària. A 
l’inici d’aquesta sessió, SECPhO va presentar en primícia el nou número del seu magazi-
ne light! dirigit a la indústria alimentària.

2. GENERA, el nucli central del workshop,completament interactiu per generar projec-
tes d’innovació col·laboratius. En aquest bloc es van organitzar quatre debats consecu-
tius al voltant d’aquests reptes:
R1 Mètodes ràpids per a la detecció de acrilamida durant el processat dels aliments
R2 Detecció i control d’al·lèrgens en els aliments preparats
R3 Desenvolupament d’envasos actius i intel·ligents per conservar aliments frescos
R4 Monitorització de la cadena de fred

El Clúster Foodservice juntament amb el Clúster Gourmet van aplegar set empreses in-
teressades en integrar possibles vies d’exportació, gràcies a l’empresa Vinaio Imports, 
amb seu oficial a Nova York. Aquesta empresa és propietat de Joan Altés, que compta 
amb una gran experiència de més de 25 anys en el mercat americà amb clientela regu-
lar, xarxa distribució, força de vendes i magatzem de 5.000 m2 a Manhattan.

La proposta arriba per la gran acceptació que tenen els productes catalans en el mercat 
americà. L’atractiu de la marca “Barcelona” i l’oportunitat de la cartera de clients de 
Vinaio Imports fa que sorgeixi aquesta demanda pels productes catalans. Tot i que el 
mercat americà està molt regulat, Vinaio Imports ofereix tota la seva experiència per 
tal de facilitar l’adaptació a normativa. Es va acordar, més enllà de cada cas, fer proves 
pilot en cadenes de restauració com: Socarrat o La Boqueria i d’aquesta manera poder 
observar l’acceptació dels productes abans d’estudiar altres plans d’acció comercial.

Creiem que és un una molt bona oportunitat per empreses sòcies que estiguin interes-
sades en vendre el seu producte al mercat americà, sense fer una gran inversió inicial. 
El propietari de Vinaio Imports, està obert a estudiar qualsevol tipus de proposta o acord 
que sigui d’interès.

Trobada amb 
Vinaio Imports
i Socis

27 DES 2018 

3. CONNECTA, sessions B2B de 30 minuts per estrènyer llaços i generar confiança en-
tre els participants,realitzades en paral·lel als debats i també després del dinar.

4. VISITA tècnica a dos laboratoris de l’ICFO, a partir de la qual es va donar una aproxi-
mació als seus treballs sobre el graf, així com a la innovadora tecnologia de la spin-off 
SIXSENSO sobre detecció de microorganismes en líquids.



PROJECTES



REPTES OBERTS

•	 Seguretat	Alimentària

•	 Allargament	Vida	Útil

•	 Noves	Conservacions,	Túnels
 Continus, Altes Pressions
 Isostàtiques, Tractaments Tèrmics

•	 Reducció	Sucres,	Sals,	Additius	i
 Greixos

•	 Traçabilitat	Fred	i	Millores		

•	 Oli	De	Palma,	Torrats	vs	Fregits

•	 Noves	Demandes:	Aging	Well,
  Healthy, Vegà, Probiótic, Proteïnes  
 Vegetals i Animals, Ecofriendly,
 Insectes, Drinkable Nutrition

•	 Noves	Necessitats:	Al·lèrgens,
 Intoleràncies i Sense Gluten

•	 P2P	Innovació	Productes
 Personalització, Làser, 3D…

•	 Productes	i	Serveis	per	Vending

•	 Productes	Ready	to	Use

•	 Valorització	Excedents	Alimentaris

•	 Packagings	Específics	i	Millora
 Envasaments

•	 Road	Map	Digital

•	 Internet	of	Foods

•	 App	Sector	B2B2C

•	 Cartes	Digitals

•	 Market	Place	Foodservice

•	 Food	Lab	Digital

•	 Focus	Grups	Digital

•	 Premis	Startups	Foodservice

•	 Optimització	de	Referències

•	 Coaching	Comercial

•	 Gamificació	Equips	Venda

•	 Optimitzador	de	Comandes

•	 Cens	Foodservice

•	 Optimització	Pricing

•	 Plataformes	Comercials	Conjuntes,
 Nous Mercats Internacionals

•	 Identificació	Importadors,	Agents
 Especialitzats

•	 Millora	Experiència	Usuari,
 Wellbeing, Customer Journey Trip
 B2C

•	 Observatori	de	Mercat

•	 Traçabilitat,	Informació	Propera,
 Blockchain, Confiança, Transparència

•	 Central	De	Compres	i	Vendes

•	 Espai	Lab	per	Interacció	i	Banc	de
 Proves amb Consumidor

•	 Comunitat	Foodservice	Pròpia

•	 Acords	de	Co-Comercialització

•	 Eficiència	Cicle	de	l’Aigua

•	 Eficiència	Energètica

•	 Valorització	Residus

•	 Benchmarking	Competitiu	(Kpi’s	per
 Eix Econòmic, Social i Sostenible)

•	 Centres	de	Consolidació	i	Logística
 Conjunta

•	 Eficiència	Rutes,	Entregues
 Nocturnes, Renove Vehicles

•	 Fórmula	Restaurant	Eficient	

•	 Producció	Col·laborativa

•	 Optimització	Instal·lacions
 Productives

R+D
Producte i Servei

Indústria
4.0

Intel·ligència de 
Mercat

Eficiència i Sostenibilitat 
Operacions



REPTES OBERTS

Seguretat Alimentària
Allargament Vida Útil
Noves Conservacions, Túnels Continus, Altes Pressions Isostàtiques,
Tractaments Tèrmics
Reducció Sucres, Sals, Additius i Greixos
Traçabilitat Fred i Millores  
Oli De Palma · Torrats vs Fregits
Noves Demandes: Aging Well · Healthy · Vegà · Probiótic · Proteïnes
Vegetals i Animals · Ecofriendly · Insectes · Drinkable Nutrition
Noves Necessitats: Al·lèrgens, Intoleràncies i Sense Gluten
P2P Innovació Productes Personalització, Làser, 3D…
Productes i Serveis per Vending
Productes Ready to Use
Valorització Excedents Alimentaris
Packagings Específics i Millora Envasaments

Road Map Digital
Internet of Foods
App Sector B2B2C
Cartes Digitals
Market Place Foodservice
Food Lab Digital
Focus Grups Digital
Premis Startups Foodservice
Optimització de Referències

Coaching Comercial
Gamificació Equips Venda
Optimitzador de Comandes
Cens Foodservice
Optimització Pricing
Plataformes Comercials Conjuntes, Nous Mercats Internacionals
Identificació Importadors · Agents Especialitzats
Millora Experiència Usuari, Wellbeing, Customer Journey Trip B2C
Observatori de Mercat
Traçabilitat, Informació Propera, Blockchain, Confiança, Transparència
Central De Compres i Vendes
Espai Lab per Interacció i Banc de Proves amb Consumidor
Comunitat Foodservice Pròpia
Acords de Co-Comercialització

Eficiència Cicle de l’Aigua
Eficiència Energètica
Valorització Residus
Benchmarking Competitiu (Kpi’s Eix Econòmic, Social i Sostenible)
Centres de Consolidació i Logística Conjunta
Eficiència Rutes, Entregues Nocturnes, Renove Vehicles
Fórmula Restaurant Eficient 
Producció Col·laborativa
Optimització Instal·lacions Productives
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CLÚSTER
TOTAL

PUNTUACIÓ Nº REPTES DELS PROJECTES
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Metodologia: es va realitzar un estudi a tots els socis per conèixer 
l’interès dels reptes dels futurs projectes 



ESPAI LAB PER 
INTERACCIÓ I 
BANC DE PROVES 
AMB CONSUMIDOR

REPTES OBERTS

Packagings Específics i Millora Envasaments
Millora Experiència Usuari, Wellbeing, Customer Journey Trip B2C
Central De Compres i Vendes
Espai Lab per Interacció i Banc de Proves amb Consumidor
Allargament Vida Útil
Reducció Sucres, Sals, Additius i Greixos
Noves Demandes: Aging Well · Healthy · Vegà · Probiótic · Proteïnes
Vegetals i Animals · Ecofriendly · Insectes · Drinkable Nutrition
Productes i Serveis per Vending
Optimitzador de Comandes
Seguretat Alimentària
Noves Necessitats: Al·lèrgens, Intoleràncies i Sense Gluten
Valorització Excedents Alimentaris
Gamificació Equips Venda
Cens Foodservice
Plataformes Comercials Conjuntes, Nous Mercats Internacionals
Traçabilitat, Informació Propera, Blockchain, Confiança, Transparència
Comunitat Foodservice Pròpia
Benchmarking Competitiu (Kpi’s Eix Econòmic, Social i Sostenible)
Eficiència Rutes, Entregues Nocturnes, Renove Vehicles
Producció Col·laborativa
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R+D PRODUCTE I SERVEI
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
R+D PRODUCTE I SERVEI
R+D PRODUCTE I SERVEI
R+D PRODUCTE I SERVEI

R+D PRODUCTE I SERVEI
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
R+D PRODUCTE I SERVEI
R+D PRODUCTE I SERVEI
R+D PRODUCTE I SERVEI
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT

MASSA
CRÍTICA Nº REPTE DESENVOLUPAMENT

Línies de Projectes amb Massa Crítica de Socis

NOVES DEMANDES 
Aging Well, Healthy, 
Vegà, Probiótic, 
Proteïnes Vegetals… 

PACKAGINGS 
ESPECÍFICS 
I MILLORA 
ENVASAMENTS

CENTRAL DE 
COMPRES I 
VENDES

MILLORA 
EXPERIÈNCIA 
USUARI, 
Wellbeing…

ALLARGAMENT 
VIDA	ÚTIL

PRODUCTES I 
SERVEIS PER 
VENDING

REDUCCIÓ SUCRES, 
SALS, ADDITIUS I 
GREIXOS

OPTIMITZADOR DE 
COMANDES

CRITERIS A TENIR EN COMPTE

 1 Restringit o transversal: Serveix per uns o tots els socis?

 2 Repte sectorial: Soluciona i dona resposta a una 
  necessitat del sector?

 3 Innovació: Porta implícit un grau d’innovació a favor de
  la competitivitat empresarial?

VIABILITAT

 1 Encaix en ajuts 4 Timing

 2 Recursos econòmics  5 Compromís dels socis

 3 Recursos estructura 6 Cal un líder per projecte



RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT DE 

PRODUCTE

Seguretat alimentària a 
les escoles i reducció de 

l’obesitat infantil

INTEL·LIGÈNCIA DE 
MERCAT

Competició forces de venda 
per millorar vendes, marges 

i fidelització

PRODUCTIVITAT I EFICIÈNCIA 
LOGÍSTICA 

Optimització darrera milla, 
lockers, entregues 
nocturnes, eco-friendly 
transport

4.0 INDUSTRY

Diàleg amb el consumidor 
en tota la cadena de valor

VENDING DIGITAL 

Per menús a oficines 
i centres amb tràfic de 
persones

ECONOMIA CIRCULAR

Eco packaging i pla
de reducció de

 plàstics 

Resultat de l’Estudi

Definim les línies del 
reptes oberts desprès 
d’analitzar les 
enqüestes i la massa 
critica

ECONOMIA CIRCULAR

Valorització de residus amb
excedents alimentaris
Cervesa, biogàs?



CONSUMIDOR CLAU
Liderat per IRTA. Coordina Clúster Foodservice. Participen Areas, GB Foods, Frit Ravich, Paellador, Llet Nostra, Cafés Cornellà. 
Estudi per detectar quines eines tenen les empreses per anticipar les necessitats dels consumidors i poder atendre-les.

CONSUMIDOR DIGITAL
Liderat per IPSOS. Consorci: Clústers Alimentaris, Innovi, Packaging, Gourmet, Foodservice, AINS. Estudi de mercat per conèixer 
les noves tendències i hàbits del consum digital en el món alimentari i com afrontar adequadament el canal online.

CIRCULAR	JOURNEY	(NOUS	ECOENVASOS	I	RECICLATGES)
Liderat per Areas. Coordina Clúster Foodservice. Participa Inèdit. Reducció del consum massiu de plàstics a la restauració amb 
envasos ecodissenyats. Transició del model de producció i consum cap a un model més circular, verd i sostenible. Replicable a 
tots els restauradors del Clúster Foodservice.

INCIT’UP	(CERTAMEN	PREMIS	DE	STARTUPS	D’INNOVACIÓ)
Liderat pel Clúster Foodservice. Coordina Fòrum Gastronòmic. Jurat: Isma Prados, Carlos Blanco, ACCIÓ, IRTA, UAB, Reimagine 
Food, El Tenedor. Presentat al Fòrum Gastronòmic de Girona per incitar projectes innovadors per emprenedors alineats amb els 
reptes estratègics del CFS.

VEN+	(ACCELERADORA	COMERCIAL)
Liderat per Comissió de Formació Foodservice. Plataforma de formació i animació comercial dels equips de venda de la cadena 
de valor del Clúster a partir del Coaching i la Gamificació per millorar l’experiència d’usuari.

SEGURFRED	(CENTRAL	D’ALARMES	DE	FRED)
Liderat per IRTA. Participen Serhs Food, Casa Mas, Carns Romeu. Coordina CFS. Projecte per incidir en la reducció del malbara-
tament alimentari a través del control de la cadena de fred durant la distribució dels aliments peribles i l’aplicació d’un sistema 
de caducitat dinàmica per gestionar els estocs de forma segura.

EDUGAM	(GAMIFICACIÓ	ALIMENTÀRIA	PER	A	NENS)
Liderat per Campos Estela. Participen Serhs Food, Kids Clúster, Eurecat. Coordina CFS. Projecte per educar alimentàriament 
als nens de 6 a 12 anys amb l’objectiu de reduir l’obesitat infantil a partir d’un programa de gamificació i reforços competitius.

BEST	ROUTES	(OPTIMITZACIÓ	DE	RUTES	DE	TRANSPORT)
Liderat per Sparcity. Participen Disbesa, Disteco, Frit Ravich i Llet Nostra. Coordina CFS. Projecte per optimitzar rutes equiva-
lents d’operadors que van als mateixos destinataris o propers a partir de centres de consolidació i/o rutes/càrregas compartides.

MARKET	PLACE	FOODSERVICE
Punt de trobada digital per solucionar reptes, co-creació, establir una xarxa col·laborativa i innovació oberta, a partir de la con-
nexió dels diferents operadors de la cadena en una comunitat foodservice.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Durant aquest any s’han reforçat les activitats per potenciar la col·laboració entre els 
membres del clúster. Les diferents activitats i projectes que hem realitzat han dinamitzat 
molt el clúster i conformen el Projecte Estructura Clúster Foodservice de Catalunya 2018, 
i es poden descriure en sis grans línies:

Projectes de R+D+I
Iniciatives i Workshops d’Innovació Inter-Clúster
Activitats de Comunicació, Networking i Estratègia
Jornades i Missions Tècniques, Formació i Capacitació
Pla d’Acció Comercial a Socis i No Socis
Marqueting i Comunicació

PROJECTES

BEST ROUTES
Optimitzar rutes equivalents d’operadors a partir de centres de
consolidació i/o rutes/càrregas compartides

EDUGAM
Projecte de gamificació per educar alimentàriament als nens
de 6 a 12 anys amb l’objectiu de reduir l’obesitat infantil

CIRCULAR JOURNEY
Model per la reducció del consum massiu de plàstics a la
restauració amb envasos ecodissenyats. Replicable

MISSIÓ LATAM
Estudi de coneixement del mercat i identificació d’oportunitats
del Foodservice a Colòmbia i Xile

DIMe	NETWORK
Plataforma Market Place on co-crear reptes dels clústers i el
sector generant projectes implementables

CONSUMIDOR CLAU
Estudi per detectar les eines que tenen les empreses per
anticipar les necessitats dels consumidors

CONSUMIDOR DIGITAL
Estudi de mercat de les noves tendències i hàbits de consum
digital alimentari per afrontar el canal online

ECODISSENY ENVASOS
Projecte dels envasos i embalatges utilitzats al sector del
menjar ràpid, per tal de trobar noves solucions

GRUP OPERATIU DE L’AIGUA
CWP + CFS per l’estudi de l’us i gestió eficient de l’aigua en
la transformació alimentària

INCIT’UP
Certamen Premis de Startups d’Innovació per incitar projectes
innovadors alineats amb els reptes del CFS

Finalitzats i En Curs
Resultat de les enquestes s’està treballant un programa de 9 projectes d’interès 
per poder desenvolupar i impulsar amb els socis.



PROJECTE 
Consumidor
Clau
Després de la sol·licitud per part del 
clúster Foodservice a Food + i amb 
l’objectiu de veure les possibilitats de 
col·laboració dins dels camps 
d’estudis d’anàlisi de mercat i 
consumidor, com a eines de suport a 
les accions de I+D+i pròximes a 
mercats que podrien dinamitzar 
conjuntament.

La idea es analitzar les dificultats per 
al desenvolupament de dinàmiques 
d’interacció amb consumidors de cara 
a poder millorar o desenvolupar 
processos d’innovació que generin 
avantatges competitives als seus 
associats.

El procés d’innovació és complex i 
requereix una corba d’aprenentatge 
important.

Transformació del Sector de l’Alimentació cap a un model més sostenible, robust, resilient i 
competitiu a nivell global.

Transformació del Sector de l’Alimentació en un sistema totalment transparent i centrat 
en el consumidor, i que proveeixi d’aliments segurs i d’alta qualitat nutricional, i que 
contribueixin a la presa de decisió informada i responsable per part del consumidor.

Transformació del Sector de l’Alimentació que produeixi aliments plaents i confiables, com 
una solució important per als problemes de salut i benestar, i adaptats a les necessitats i 
demandes dels consumidors segons estils de vida i franges d’edat.

Es planteja doncs, la necessitat d’abordar el procés d’innovació, que és reconegut per totes 
les empreses com un factor imprescindible de competitivitat, des d’una nova perspectiva 
que incorpori com a elements clau:

1. Integració del consumidor com un veritable agent d’innovació en els sistemes 
alimentaris, que necessàriament hauran d’estar molt més directament connectats i 
focalitzats en les seves necessitats, per tal de poder donar resposta als reptes socials del 
futur i competir a escala global.

2. Definir mecanismes i processos de col·laboració i connexió intel·ligent entre els diferents 
integrants del clúster per a poder fer front a les transformacions que s’hauran de produir, 
tant des d’una perspectiva tecnològica i d’accés i anàlisi de la informació, com per a la 
incorporació de nous perfils professionals i models denegoci.

3. Promoure accions de suport directiu que facilitin la millora de la visió estratègica de les 
empreses, els seus actuals models d’interacció amb el mercat (consumidor final i client 
professional) i els processos de gestió del canvi.

Estudi realitzat per l’empresa 
especialitzada en investigació de 
mercats IPSOS. Pren com a punt de 
partida que la digitalització és una 
realitat, que necessita ser millorada 
segons el nivell i tipus d’empreses. 
Sabem que l’enfocament digital i els 
models de negoci centrats en el client 
seguiran sent de les principals 
tendències en diferents mercats i 
categories de productes i serveis. 

Els resultats del I Estudi sobre l’estat 
de la digitalització de les empreses i 
administracions públiques 
espanyoles, sota el paraigua de 
l’Observatori Vodafone de l’Empresa, 
revela que el grau de digitalització de 
les grans empreses és bo, però no en 
les companyies de menor grandària.

Les marques que creixen comencen per connectar amb les persones. En un context on 
l’oferta és cada vegada més gran, és fonamental entendre com les persones fan les seves 
eleccions, per tant és imprescindible entendre quin és el paper i la importància de cada 
factor que apareix al llarg del camí a la compra.

Es recomana una aproximació en etapes que integri els diferents clústers al mateix temps, i 
ens permeti aprendre i sumar informació al llarg del camí: La primera fase, representa un 
estudi cuantitatvo amb compradors amb focus en la compra en línia, en segona fase, és 
l’abast de les tendències a través d’entrevistes amb experts i finalment la tercera i última 
fase seria posada en comú amb altres clústers per entendre l’abast reals dels 
aprenentatges.

La proposta que ofereix IPSOS, és crear Instant Community, un espai online per un grup de 
consumidors amb diferents perfils que els permet compartir les seves motivacions, 
preocupacions, barreres en relació de les activitats que es van llançant. S’utilitzen diferents 
tipus d’activitats per extreure insights rellevants a través de text, foto i vídeo. Plataforma 
propietat d’IPSOS, desenvolupada per i per a desenvolupar recerca, manejada per IPSOS a 
través dels seus experts a cada país.

Plantejant les bases i l’estructura de la dinàmica, la fase 1 ens permetrà concretar els 
objectius específics i les tendències a explorar. En primer lloc podrem aprofundir en les 
diferents motivacions, la fase 2 ens permetrà explorar l’impacte de la digitalització i 
l’e-commerce en la seva forma de comprar i la fase 3 també ens permitrá saber l’impacte 
de les tendències més rellevants en el consumidor final i la seva relació amb els diferents 
clústers.

PROJECTE 
Consumidor
Digital

Resolució EMC/2354/2017, enregistrada amb Nº d’Expedient IRCR17-1-0028
Participants: Clúster Foodservice · Innovi · Packaging · Gourmet · FNN
Terminis: 01/2017 - 06/2018
Pressupost: 42.454,25€

PROJECTE 
Ús eficient de
l’Aigua

Resolució ARP/1868/2017, DARP amb Nº d’Expedient 56.11009.2017.P4 
Participants: Clúster FoodService · Clúster aigua CWP
Terminis: 03/2018 - 07/2018
Pressupost: 14.000,00€

Els objectius particulars, per assolir l’objectiu principal de generar oportunitats i solucions 
el màxim d’eficients en tot el cicle de l’aigua del sector, serien:

· Selecció de 5 empreses representatives del sector Food Services per identifica les etapes  
 del procés productiu amb enqüestes ad hoc i visites a planta.

· Avaluació de possibles millores per la gestió el més eficient possible de les plantes  
 productives i analitzar les implicacions de l’ús del recurs d’;aigua en el producte  
 alimentari. 

Es tindrà especialment cura de cercar potencials projectes innovadors o usos de tecnologies 
innovadores, i es comunicarà desprès els resultats obtinguts al conjunt del sector.

CONCLUSIONS

Els resultats obtinguts han estat en primer lloc cobrir un buit que no està fent cap altra
associació, com promoure solucions, projectes i coneixement via bones pràctiques en la 
gestió de l’aigua i fer-ho conjuntament amb l’ajut d’experts del Clúster CWP que integra 
empreses, centres de recerca i universitats experts en la gestió de l’aigua.

El resultat final de la creació del grup operatiu ha permès:

· Posicionar la gestió de l’aigua com un element clau, no només sota perspectiva legal o  
 medi ambiental, sinó com eina de foment de la competitivitat del sector, ja sigui via  
 eficiència en costos com en posicionament davant d’un client final cada vegada més  
 conscienciat de la importància de la gestió de l’aigua.

Amb l’objectiu de minimitzar la 
petjada de carboni, Areas impulsa 
l’ús d’envasos basats en l’ecodisseny. 
Amb aquesta iniciativa, es preveu 
substituir 15 referències d’alt volum 
de consum (canyes, envasos 
d’amanides, gots, tapes, forquilles, 
ganivets, culleres i bosses de 
plàstic…). 

Areas desenvoluparà la seva activitat 
amb la garantia de millorar 
pràcticament el 100% del packaging 
utilitzat, avançant-se així a la 
normativa. En el marc de les accions 
estratègiques que es realitzaran, 
Areas participarà en la Jornada de 
sostenibilitat, trobada per integrar la 
sostenibilitat en l’activitat 
empresarial de forma eficient i 
rendible, organitzat pel Clúster 
Foodservice.

El plàstic s’ha convertit en un dels grans protagonistes del sistema productiu i consum 
actual. S’estima que s’han produït 8.300 milions de tones de plàstic verge en l’últim any, de 
les quals 6.300 ara són residus, segons l’estudi “Production, use, and fate of all plastics 
ever made” publicat a la revista Science. Especialment greu, és el cas dels oceans, on al 
voltant de 10 milions de tones de plàstic acaben flotant al mar, segons l’esmentat estudi. 

A partir de gener de 2021, la legislació obligarà les companyies a reciclar més, en un esforç 
per eliminar la contaminació marina que està causant múltiples impactes ambientals.

Areas s’avança a aquesta mesura i reafirma el seu compromís mediambiental a través 
del projecte Circular Journey, una iniciativa que desenvolupa conjuntament amb el Clúster 
Foodservice. El Clúster concentra a agents de tota la cadena de valor foodservice en l’àmbit 
de Catalunya, formant un espai de debat i reflexió per a empreses i implantant estratègies 
entre agents que comparteixen reptes comuns.

Les dues companyies afronten aquest projecte com una oportunitat per desenvolupar 
maneres de treballar més netes i amb un esperit profundament sostenible. Aquesta 
iniciativa es durà a terme en els més de 500 restaurants i botigues que Areas gestiona a 
nivell estatal, en aeroports, autopistes i estacions de tren, i té com a principal objectiu 
millorar els efectes negatius que generen els envasos en l’àmbit de la restauració. 

El projecte pretén aconseguir una millora notable de l’impacte que suposa el sector sobre 
el medi ambient i medi social. En concret, Areas pretén reconvertir i reduir a la meitat el 
volum d’unitats de plàstic.

PROJECTE 
Circular
Journey

Resolució TES/851/2018 , enregistrada amb Nº d’Expedient ARC 0311/2018
Participants: Clúster Foodservice · Areas
Terminis: 11/2018 - 11/2020
Pressupost: 40.850,00€

Projecte Grup operatiu amb el suport 
del Departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya entre els 
clústers Foodservices i el Catalan 
Water Partnership. “Us i gestió 
eficient de l’aigua en la transformació 
alimentària” té com a objectiu 
treballar al llarg del 2018 entre els 
dos clústers per impulsar projectes 
d’innovació i R+D i la validació de 
tecnologies existents per aconseguir 
reduir el consum i els costos de 
l’aigua en el sector alimentari. 

Es treballarà amb cinc casos de 
Foodservices per tal d’avaluar les 
millors solucions i tecnologies més 
adients per la millor gestió de les 
plantes productives. És una activitat 
dels interclústers que promou el CWP 
en el seu Pla Estratègic.

Resolució EMC/2268/2016, enregistrada amb Nº d’Expedient IRC16-1-0027
Participants: Clúster Foodservice
Terminis: 01/2016 - 03/2018
Pressupost: 15.380,00€



Resolució EMC/1870/2018, enregistrada amb Nº d’Expedient IRCR18-1-0023
Participants: Clúster Foodservice · Frit Ravich · AMTU · Spartsity
· Font Packaging Group
Terminis: 01/2018 - 03/2020
Pressupost: 56.866,67€

Projecte d’implementació d’un estudi d’intervenció nutricional per al foment d’estils de vida 
saludables dirigit a escolars d’educació primària i el seu entorn familiar i social per crear 
valor compartit utilitzant metodologies científiques efectives.

OBJECTIU

Incrementar el nivell de coneixement tècnic i de la tendència d’alimentació i salut i estils de 
vida saludables, per dissenyar i fer viable un programa d’intervenció nutricional en escoles 
gestionades per empreses del sector foodservice com a eina de competitivitat diferencial 
innovadora i de valor compartit, utilitzant metodologies científiques efectives i contrastades 
que permetin posicionar-lo com el programa de referència a Catalunya.

IMPACTE ESPERAT

Millora dels estils de vida (alimentació i activitat física) dels participants (impacte social) i al 
mateix temps de la competitivitat de les empreses impulsores pel fet d’oferir una 
intervenció validada científicament, amb resultats tangibles i reals, que pugui esdevenir 
referent a Catalunya i amb la implicació dels principals agents, d’acord amb l’esperit de la 
creació de valor compartit, donant resposta a un repte social tan rellevant com l’obesitat i 
altres patologies relacionades amb estils de vida poc saludables.

Resolució EMC/1870/2018, enregistrada amb Nº d’Expedient IRCR18-1-0024
Participants: Clúster Foodservice · Serhs Food · Campos Estela
Terminis: 01/2018 - 03/2020
Pressupost: 43.792,80€

Resolució EMC/1870/2018, enregistrada amb Nº d’Expedient IRCR18-1-0025
Participants: Clúster FoodService
Terminis: 01/2018 - 06/2019
Pressupost: 20.435,85€

Coneixement de Mercat i Identificació d’oportunitats empresarials en els mercats Food 
Service de Xile i Colòmbia

Caracterització del sector i anàlisi dels agents de la cadena de valor.

· Estudi del mercat en termes de empreses potencials clients (noms concrets, volum  
 mercat, creixements)
· Entendre les diferents tipologies de compradors i els criteris de compra que tenen (Food  
 service i importadors especialitzats en Foodservice)
· Entrevistes amb compradors tant de la Restauració Moderna Organitzada (RMO) com de  
 grans distribuïdors FS amb objectiu d’entendre criteris de compra actuals i sobretot  
 futurs del clientes més sofisticats del FS
· Establir connexions directes amb restaurants i empreses Foodservice i amb possibles  
 clústers Food colombians que treballin el segment FS
· Recomanacions sobre d’adaptació de la producció al mercat colombià i xilè per servir a  
 cadenes Foodservice
· Identificació d’estratègies de més valor afegit i grau de factibilitat
· Anàlisi de competidors en aquell mercat (entendre els competidors locals i altres  
 d’internacionals que hi hagin entrat)
· Conèixer nous importadors o distribuïdors especialitzats en FS en aquell mercat
· Recomanacions de les possibles vies d’entrar en el mercat (partner, distribuïdors,  
 compra, fabricació,..)
· Identificació d’oportunitats de mercat per a les empreses del Cluster FoodService de  
 Catalunya a partir de les solucions, productes i serveis que tenen les empreses catalanes

Plataforma col·laborativa per a reptes de la innovació dels clústers alimentaris

Aquesta plataforma anirà acompanyada d’una dinamització constant de reptes proposats i 
els usuaris de la plataforma virtual de co-creació i innovació oberta. La dinamització serà 
realitzada per experts en co-creació i treball col·laboratiu.

Beneficis de la col·laboració per augmentar la generació de negoci:

· Foment de l’esperit col·laboratiu
· Identificació i alineació dels interessos dels diferents socis
· Contacte directe amb totes les empreses del sector alimentari català i oportunitats de  
 networking i generació de projectes comuns
· Possibilitat d’identificar perfils d’interès comercial entre socis
· Trobar sinergies i propostes de resolucions implementables d’aquestes
· Resolució de reptes propis
· Fomentar la participació
· Difusió de casos d’èxit
· Major agilitat
· Ús i aprenentatge de noves tecnologies

Resolució EMC/1870/2018 , enregistrada amb Nº d’Expedient IRCR18-1-0022
Participants: Clúster Foodservice · Innovi · AINS · Catalonia Gourmet
· Packaging Cluster
Terminis: 01/2018 - 03/2020
Pressupost: 60.857,50€

El sector de la distribució d’aliments està treballant per tal de minimitzar les despeses en 
l’operació logística i oferir productes alimentaris a preus més ajustats. Això passa per reduir 
el nombre de vehicles de transport d’aliments, agrupar esforços logístics entre empreses de 
distribució i organitzar l’ús del territori de manera que sigui fàcil compartir vehicles de 
tercers llogant espai pel transport. Per tant, un menor nombre d’accidents de trànsit, una 
baixada de la pol·lució, i una millor imatge de compromís social i amb el medi ambient de les 
empreses. Això implicarà una reducció de la despesa operativa, que portarà a reduir els 
preus del transport de mercaderies i el preu final de venda dels productes.

La innovació aportada pel projecte pilot Best Routes, implica un canvi conceptual que passa 
d’utilitzar vehicles de transport específic a utilitzar vehicles de transport de passatgers per 
fer el transport de mercaderia seca a la zona de Girona. Els objectius són:
Tenir a través del pilot implementat un prototip de software que sigui la llavor per poder 
escalar a tot Catalunya en un any i mig.
Tenir un sistema que es pugui implantar a qualsevol lloc del món de forma fàcil i ràpida.
Facilitar el transport de mercaderies seguint estrictament la normativa i regulacions del 
transport de mercaderies i de passatgers.
Crear un model de negoci que permeti la seva sostenibilitat i millora en el decurs del temps, 
que es pugui dur a terme mitjançant la col·laboració d’una empresa proveïdora de software, 
una d’embalatge, i una de logística.
Crear un model per les empreses de distribució que els permeti estalviar i repercutir aquest 
estalvi als seus clients fent-les més competitives.
Generar un model per les empreses de transport en línies regulars de passatgers que 
permeti rendibilitzar els espais de maleter que d’altra manera estarien buits.
Impulsar models d´entrega eco-friendly en darreres milles i centres històrics.

PROJECTE 
Best Routes

Tasques i objectius específics:

1. Diagnosi de la situació de partida, 
anàlisi de mercat i oportunitat, 
viabilitat i sostenibilitat econòmica de 
les possibles intervencions, impacte 
esperat.

2. Focus grup o sessió de treball 
conjunta, definició objectius i 
qüestionaris, sistemes de 
recompensa.

3. Disseny app o web o altres 
sistemes de suport a la implementa-
ció del programa o estudi.

4. Campanya de promoció, recerca 
patrocinadors i disseny de potencials 
premis.

5. Disseny de la intervenció, avaluació 
de la implementació i comercialitza-
ció de l’estudi.

PROJECTE 
Edugam

En aquest projecte participen per un 
costat el Clúster Foodservice, que 
donarà suport, vetllarà pels 
interessos que agrupa i farà de 
coordinador principal tant a nivell 
d’implementació del projecte com a 
nivell de l’execució pilot. 

D’altre banda, el fabricant i 
distribuïdor associat, Frit Ravich, 
col·laborarà en la definició del 
problema i aportarà els materials i 
centres de distribució. També 
participarà l’Associació de Municipis 
pel Transport Urbà (AMTU) que és la 
que gestiona la mobilitat urbana de 
passatgers a Catalunya i que té la 
capacitat d’ordenar aquest tipus 
d’iniciatives de forma àmplia entre 
les empreses concessionàries del 
transport públic.

Les empreses Sparsity Technologies i 
Font Packaging Group implementaran 
l’operativa i la informàtica, el disseny 
i la implementació dels components 
físics pel transport de les 
mercaderies.

PROJECTE 
Business
Development
Latam

La necessitat de co-crear i innovar és 
una realitat cada vegada més present 
que ens permet créixer i aplicar 
el nostre coneixement de manera 
col·laborativa sumant entre els 
diferents clústers. Per aquest motiu 
es llançarà la plataforma digital de 
co-creació i innovació oberta.

La idea es combinar el millor de cada 
clúster participant amb l’ecosistema 
innovador, fomentant la co-society.

L’objectiu es co-crear els reptes 
dels diferents clústers i del sector 
generant projectes implementables 
entre els diferents actors que formen 
part de la cadena de valor: associats, 
col·laboradors o fins i tot clients o 
start-ups.

Aquesta plataforma permetrà 
resoldre els reptes en equips 
formats pels diferents participants 
utilitzant tecnologies de co-creació 
que permetin obtenir els millors 
resultats.

PROJECTE 
Dime Network

S’iniciarà el KICK OFF LATAM amb 
l’inici de l’estudi per l’obertura de 
mercat pels nostres socis a Colòmbia 
i Xile, plantejant les diferents 
oportunitats de negoci.

L’objectiu del projecte és analitzar els 
agents de la cadena de valor dels 
diferents mercats i entendre les 
diferents tipologies de compradors i 
els criteris de compra que segueixen 
per tal d’identificar noves 
oportunitats per les empreses del 
Clúster Foodservice de Catalunya.
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Projecte Internacional
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FOOD

Propers Eixos, Reptes i Projectes

Internacionalització del clúster
Creixement de l’exportació dels associats
Benchmarking de mercats o ecosistemes més avançats (RMO)
Acord de col·laboració amb altres clústers

Missió LATAM (Fase II)
Acords NY (Vinaio, Big Idea Ventures)
Obertura possible oficina comercial Hong Kong / Shenzhen
Consorci europeu ajuts COSME (Food Safety)
Projecte Best Routes amb escalabilitat europea (FOOGER)

Intel·ligència de mercat i digital
Capacitació de les empreses que formen part del clúster, tant en les seves 
forces de vendes com en l’eficiència de la seva explotació i rendibilitat de 
productes i serveis

Escola de vendes
Millora de l’experiència del consumidor
Millora de l’eficiència del restaurant
Projecte informació total
Informe ad hoc amb cens d’empreses de restauració
Cestió pool d’influencers, instagrammers, youtubers

Eficiència productiva
Millorar la rendibilitat, sostenibilitat i responsabilitat social de les operacions

Certificació sectorial per evaluar la sostenibilitat de l’explotació de les empreses
Sistema universal de codificació de lots al magatzem
Control de temperatures i correl·lació amb el càlcul de caducitat dinàmica
Proposta sectorial de reducció de residus i valorització dels mateixos
LAB B2B/B2C (banc de proves per menús digitals, producte 3D, info-consumidor, 
rendiment  de servei i traçabilitat de producte amb component social)
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www.clusterfoodservice.org

Amb el suport de


