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Presentació

Què és el TICSud?

Treballem perqué la
Catalunya Sud sigui un
referent TIC a Europa
El TICSud és el clúster tecnològic de la

lògiques. Unes sinèrgies naturals que

2014

positivament

Catalunya Sud. Va ser fundat lʼany

han permès al clúster evolucionar

tecnològiques

ampliant

per les principals empreses
del

territori

i

en

l'actualitat compta amb una sòlida

base d'empreses sòcies, moltes d'elles
referents nacionals i internacionals.
La

diversitat

d'associats

sʼengloba

dins

tecnològic

on

dʼun
conviuen

al

clúster

ecosistema
empreses

productores de tecnologia y grans

el

en

els

últims

anys,

dels

socis,

nombre

guanyant rellevància i impulsant el
creixement del sector.
En conjunt, les empreses sòcies del
clúster representen actualment una
facturació de més de 1.500 milons
dʼeuros generant més de 2.000 llocs de
treball.

consumidores de solucions tecno-

Els principal objectius del Clúster TIC Catalunya Sud són:
 Construir un model de territori pioner en noves Tech
 Ajudar a créixer a les empreses i al sector TIC
 Afavorir un impacte TIC multi-sectorial
 Crear una estructura/fòrum público-privada del sector TIC,
neutral i transversal
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Què fem ?
El Clúster TICSud potencia el sector tecnològic apostant per:

Formació i talent

Atracció d'inversions

Jornades i bootcamps de formació tècnica

Facilitar

digital i tecnològica adreçada a la captació
de talent i formacions reskilling i upskilling
per potenciar les competències dels equips
humans de les empreses del Clúster.

la

captació

d'inversions

suport a les empreses interessades en créixer
o

establir-se

al

territori

del

Camp

Captació de projectes internacionals

Accions i activitats de networking per

Accedir

entre les persones i empreses de referència
del sector tecnològic de la Catalunya Sud.

de

Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Activitats i networking

facilitar la creació de sinergies i l'interacció

donant

a

projectes

internacionals

d'impacte

TIC
pel

nacionals

i

territori

i

promoure oportunitats comercials pels socis.

Algunes dades sobre el Clúster

+60
Socis

5

Partners

+2000
Treballadors

+1000
Milions d'euros

Formar part de la comunitat TICSud aporta grans beneficis com ampliar la xarxa de contactes, generar
més oportunitats de negoci i impulsar la rellevància del sector tecnològic a Catalunya.

Aportem valor
Assessorem als associats sobre
oportunitats d'innovació, projectes
cooperatius, subvencions, ajuts,
opcions de finançament...
Establim relacions estratègiques
amb la resta de sectors productius,
institucions polítiques i entitats
nacionals i internacionals.

Potenciem
oportunitats i el
networking entre
empreses
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Que
` diuen els socis?

Carles Castilla

Daniel Olivares

Pablo Mazón

“El Clúster ens ha donat
lʼaccès a noves oportunitats de negoci que,
dʼaltra banda, hagués estat
molt més lent i complex
aconseguir”

“Gracias al Clúster hemos
podido estar involucrados
en proyectos novedosos e
interesantes
que,
de
forma inesperada, nos han
acabado abriendo las
puertas a nuevos clientes”

“El
Clúster
es
la
oportunidad ideal para
relacionarse
con
los
principales
actores
económicos de la región
y buscar sinergias entre
empresas y socios.“

Studiogenesis
CEO

Grupo Castilla
Gerent

Movertis
CEO

Treballem en la captació de
noves
inversions
i
nous
talents al Camp de Tarragona
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Empreses que formen part del Clúster

En lʼactualitat el TICSud està format per
una seixentena d'empreses i entitats
que generen més de 2000 llocs de
feina directes
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Una aposta de futur per les empreses

Què diuen a la premsa

El Clúster TIC Catalunya Sud i Redessa
treballaran conjuntament per captar
noves empreses del sector tecnològic
“L' Associació Clúster TIC Catalunya Sud i Redessa
han acordat treballar conjuntament en la captació de
noves empreses, startups i autònoms vinculats a
l'àmbit de les tecologies.”
reusdigital.cat 22 de maig de 2018

“El Clúster TIC Catalunya Sud compta actualment
amb un seixantena d'empreses i institucions
associades i manté el seu compromís de treball
constant per posicionar la Catalunya Sud com un
Hub Tecnològic de referència a Europa.”
27 d'octubre de 2021

Impulsem l'Àrea
Metropolitana de
referència a la
Catalunya
Sud
amb el sector TIC
com a bandera
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El nostre equip
El Clúster TICSud està dirigit per un equip d'experts de l'àmbit empresarial, polític i acadèmic

Pablo Mazón

Movertis
President Cluster TIC

Oscar Hellín

Ajuntament de Reus
Secretari Cluster TIC

Teresa Pallarès

Universitat Rovira i Virgili
Vicepresident Cluster
TIC

Vicepresidenta Cluster
TIC

Monika Hapońska Jordi Duch
Cluster TIC
Project Manager Cluster
TIC

Juan Ramon Guillén

Izertis
Vocal

Domènec Puig

Universitat Rovira i Virgili
Vocal

Sergi Calatayud
Viewnext
Vocal

Carles Castilla

Sergi Novo

Daniel Olivares

Grupo Castilla
Vicepresident Cluster
TIC

Cluster TIC Manager
Cluster TIC

Studiogenesis
Tresorer Cluster TIC

David Mardones

Pere Milà

Jesús Fernández

Essiprojects
Vocal

Pep Budí

Viajes para ti
Vocal

CTAIMA
Vocal

Ajuntament de Tarragona
Vocal

Manuel Gutierrez
T-Systems
Vocal

Com unir-te al Clúster?
Soci Empresarial
fins a 10 treballadors/es

300€

/anuals

de 10 a 25 treballadors/es

600€

/anuals

de 26 a 50 treballadors/es

900€

/anuals

més de 50 treballadors/es

1200€

/anuals

Soci Institucional
Institucional

1500€

/anuals

Institucional Gold

3000€

/anuals

Silver

1500€

/anuals

Gold

3500€

/anuals

Partner

Junts per un futur millor

www.ticsud.cat

