
 

 

 

 

 

El Clúster Digital i Barcelona-Catalunya Centre Logístic 

signen un conveni de col·laboració per identificar 

reptes i necessitats tecnològiques en el sector logístic 

 Les dues entitats decideixen unir esforços i acorden establir un pla 

d’actuacions per a la promoció de projectes conjunts que permetin 

incrementar solucions tecnològiques en el sector logístic 

 

 Tant el Clúster Digital com Barcelona-Catalunya Centre Logístic 

esperen que l’acord fomenti la innovació, la recerca i la generació 

de coneixement 

Barcelona, 1 de març de 2019.- El Clúster Digital i Barcelona-Catalunya Centre 

Logístic (BCL) han arribat a un acord de col·laboració per fomentar la identificació de 

reptes i necessitats tecnològiques del sector logístic, així com la creació projectes de 

forma conjunta que permetin donar resposta als reptes i necessitats que presenta el 

sector logístic a Catalunya.  

La signatura del conveni de col·laboració per part de les dues entitats permetrà 

intercanviar coneixements i experiències a efectes d’establir un marc de col·laboració 

on es coordinin estratègies i s’aprofitin sinèrgies, de tal manera que es pugui 

maximitzar l’eficiència tant del sector logístic com del sector TIC català. Tant el Clúster 

Digital com el BCL coincideixen en identificar la confluència d’interessos de les dues 

entitats en la promoció i difusió de la Societat de la Informació i el Coneixement i de 

foment de la innovació empresarial. D’altra banda, les dues entitats també es mostren 

convençudes de l’oportunitat que suposarà l’acord per a la creació de projectes 

conjunts que permetin fomentar la innovació, la recerca i la generació de coneixement. 

BCL té l’objectiu que el sector logístic incorpori solucions innovadores i disruptives, 

basades en les noves tecnologies, com l’internet of things, el blockchain, etc., que 

facilitin la seva modernització i n’incrementin la competitivitat. La millora de l’eficiència  

ha de permetre també que el sector logístic sigui més sostenible des del punt de vista 

social i mediambiental i n’ha de facilitar l’adaptació als canvis que s'estan produint en 

el sector industrial i de distribució, com és el desenvolupament de l‘E-commerce. 

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) és una associació amb més de 100 

socis que representen als responsables dels diferents esglaons de la cadena logística: 

empreses de transport i serveis, associacions professionals, usuaris finals i 

administracions públiques. L’objectiu és consolidar Catalunya com la gran plataforma 

logística del sud d’Europa. 

Clúster Digital de Catalunya és un agrupació que treballa per fomentar l’estímul a la 

innovació tecnològica i que té com a objectiu generar oportunitats de negoci en l’àmbit 

tic als seus associats. El Clúster Digital de Catalunya pretén potenciar la cadena de 

Valor TIC de Catalunya, fomenta la recerca i el desenvolupament i aglutinar tota la 

  Comunicat de premsa 



cadena de valor digital catalana, des de start ups fins a grans empreses i 

institucions.   

 

 

 Per a més informació:  

Gabinet de premsa del Clúster Digital de Catalunya 

Víctor Bottini victor@bottini.cat / 679 983 346  

Adrià Gratacós press@bottini.cat / 600 408 295  
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