
   
 

Comunicat de premsa 

 
El director general de Numintec, Albino Campo, nou 

president del Clúster Digital de Catalunya 

 
• Albino Campo compta amb més de 30 anys d’experiència en el 

sector de la informàtica i les telecomunicacions.   
 

• El Clúster Digital és una agrupació formada per més de 40 empreses 
del sector TIC de Catalunya, així com universitats, centres 
tecnològics, grups d’investigació i l’administració pública.  

 
Barcelona, Març de 2018. El director general de Numintec, Albino Campo, ha 
estat nomenat nou president del Clúster Digital de Catalunya en substitució 
de Xavier Monzó, director del Grup ICA a Catalunya. Els objectius de Campo 
són augmentar la interactuació amb la resta de clústers a nivell català, 
espanyol i europeu; impulsar la internacionalització de les empreses del 
Clúster a través dels projectes europeus i millorar la competitivitat de les 
mateixes amb accions d’aproximació de la demanda a la oferta. 
 
El nomenament va tenir lloc ahir en el Dia del Clúster Digital, una jornada 
dedicada a reflexionar sobre els reptes tecnològics i competitius en l’entorn 
empresarial i econòmic i que va comptar amb la presència del Secretari de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Puigneró.  
 
El Clúster Digital de Catalunya és un espai de trobada entre empreses, 
entitats i grups d’investigació amb un nexe d’unió: la innovació digital. 
Reconegut pel Ministeri d’Indústria com una Agrupació Empresarial Innovadora 
(AEI) el Clúster Digital agrupa start-ups, pimes i grans empreses i altres 
entitats per impulsar la competitivitat del sector TIC català, potenciant una 
nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta. 
 
Albino Campo 
Llicenciat en Dret i Enginyeria Informàtica, Albino Campo compta amb més de 
30 anys d’experiència, havent liderat els serveis TIC de la Cambra de Comerç 
de Barcelona durant els últims 20 anys. La trajectòria professional del 
director general de Numintec des de desembre de 2014 també passa per 
diverses responsabilitats en empreses de telecomunicacions i informàtica com 
ara Ingeniería y Gestión, Punt Informàtica o Sema Group, des d’on va 
participar en projectes emblemàtics com els jocs olímpics de Barcelona, així 
com en d’altres projectes internacionals.  
 
Numintec  
Numintec és una empresa de solucions de comunicació basades en telefonia IP 
en Cloud. El principal objectiu de Numintec és contribuir a la millora de 
l’experiència dels clients gràcies a les seves solucions avançades 



d’interconnectivitat amb d’altres aplicacions com ara sistemes de CRM, eines 
de ticketing, email o xarxes socials. El perfil dels clients són empreses amb 
més de 10 llocs de feina, de qualsevol sector, i entre aquestes destaquen 
companyies com Danone, Grupo IVI, Clece, Eurofred, Baxi o Deco Proteste, 
entre moltes d’altres. 
 
Numintec va ser fundada l’any 2002 al districte tecnològic 22@ de Barcelona 
com una empresa familiar contant actualment amb tres oficines ubicades a 
Barcelona, Madrid i Lisboa i amb un equip de més de 50 professionals. 
Numintec segueix sent de les poques companyies a nivell internacional capaç 
de donar una solució pròpia de telefonia 100% Cloud Computing. 
http://www.numintec.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: gabinet de premsa de Numintec 
Víctor Bottini victor@bottini.cat / Clara Bassols clara@bottini.cat  

679.98.33.46 / 620 03 74 50 


