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1. Presentació 
ACECCAT - Associació d'Empresaris de Cloud Computing de Catalunya és una associació sense ànim de lucre 
que agrupa empresaris del sector de les TIC, concretament a empresaris representants d'empreses que 
ofereixen serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació basades en el núvol, o sigui, en 
l'emmagatzematge de dades en servidors a Internet per oferir més competències, més eficiència i nous 
recursos d'explotació logística a petites, mitjanes i grans empreses. 

1.1 ¿Què fem a ACECCAT? 

A ACECCAT connectem persones, empreses i institucions per tal de compartir i difondre know how sobre 
l'ús de tecnologies relacionades amb el Cloud Computing i adherir-se al ADN de la societat catalana. Oferim 
formacions, seminaris, cursos i presentacions de noves aplicacions així com eines nascudes a l'entorn del 
Cloud Computing a empreses i professionals que puguin transmetre aquests coneixements a la resta de la 
societat perquè es converteixin en un bé d'utilitat social. També organitzem i fomentem networkings i 
trobades entre empreses, empresaris i professionals que vulguin conèixer i participar d'aquest nou camp de 
les TIC que ja representa una eina bàsica per a tota la societat catalana. 

1.2 ¿Quina és la nostra visió? 

Volem generar valor i coneixement dins i fora del nostre país unint empresaris i empreses per catalitzar i 
engranar tot el teixit empresarial actual dins del sector de les TIC. Volem crear un ecosistema únic amb 
empreses de gran valor i projecció internacional per construir ponts de negoci entre les empreses d'aquí i 
les empreses de fora. 

1.3 ACECCAT és innovació 

ACECCAT el formen empresaris que representen empreses innovadores i capdavanteres. Som un clúster 
amb gran capacitat per allotjar emprenedors, empresaris i empreses del sector de les TIC disposades a 
canviar i millorar les fórmules actuals del mercat de les noves tecnologies. Volem créixer junts amb els que 
parlen el nostre mateix idioma i donar-nos a conèixer arreu. 

1.4 Comunicació i difusió 

Partir des del més important: la comunicació, la difusió del que fem i volem fer, el que som i volem ser. És 
per això que una de les empreses que col·laboren amb l'associació, Innoticmatica Group, juntament amb el 
suport i col·laboració del CIT (Catalonia Innovation Triangle) i l'Ajuntament de Sant Cugat, ens ofereix les 
eines i recursos professionals per donar a conèixer ACECCAT així com tots els seus projectes i les seves 
empreses col·laboradores. Innoticmatica Group produeix programes de ràdio especialitzats en les TIC, un 
punt de trobada entre les pimes i la tecnologia on es creen ponts tecnològic-comercials entre Europa, 
Amèrica i Àsia.  
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1.5 Entorn i seu d’ACECCAT 

ACECCAT es troba al Vita Entrepreneurship Center, una zona de gran vitalitat empresarial ubicada a l'àrea 
metropolitana de Barcelona. És un lloc de fàcil accés i molt ben comunicat. El Parc està situat al barri de La 
Guinardera de Sant Cugat del Vallès, davant del Centre Comercial Sant Cugat. El parc es troba dins de l'àrea 
formada pel Catalonia Innovation Triangle (CIT), el consorci creat entre Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí per 
promoure el desenvolupament i la promoció econòmica de les empreses i dels professionals establerts en 
aquest àmbit. La denominació de la zona és CIT 3C la Guinardera. 

El Parc consta de dos edificis destinats a oficines, locals comercials i places d'aparcament en el mateix 
recinte. En total, 53.000 metres quadrats que donen alberg a empreses, emprenedors i corporacions. 

 

 

 

• Vídeo presentació de l’espai @Sant Cugat Business Park   

• Vídeo presentació del CIT (Catalonia Innovation Triangle) 
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2. Històric 2012 

2.1 Naixement d’ACECCAT 

A 25 de març de 2012 el Sr. Ferràn Doñate proposa als Srs. Angel Mediavilla i José Carlos Plaza constituir 
una associació per tal de difondre i compartir socialment els coneixements i desenvolupaments tecnològics 
basats en la indústria del Cloud Computing o computació en "el núvol" generats a Catalunya per tal que 
puguin arribar a ser reconeguts mundialment. 

Pas a pas la idea i el projecte es van desenvolupant, fins que finalment l'abril d'aquell mateix any decideixen 
donar el pas definitiu i donar forma jurídica a l'associació, nomenant la junta directiva i aprovant en votació 
els seus estatuts. L'associació es formalitza oficialment al setembre de 2012 via notificació de l'àrea 
d'entitats de dret jurídic de la Generalitat de Catalunya, organisme competent a aquest efecte. 

Durant els tres primers mesos la tasca principal va consistir en l'elecció dels projectes cridats a ser els 
primers socis oficialment i el 11 de desembre 2012 formen junta directiva ampliada i definitiva resultant la 
següent estructura: Ferran Doñate com a President, David Fontanet com a vicepresident, José Carlos Plaza 
com a secretari, Ángel Mediavilla com a Tresorer, i Jaume Adam i Alberto Tena com a vocals de la mateixa. 

2.2 Accions empreses a Catalunya 

 

EVENT PROCATTIC  - 6 de Juny 2012 
Primer acte en què ACECCAT col·laborar oficialment i va tenir presència, tot i no tenir resolució jurídica 
definitiva per part de les autoritats, per donar suport al sector TIC i als seus més de 8.000 professionals 
pertanyents al Grup Organitzador de l'esdeveniment. ACECCAT va estar present com a partner destacat de 
l'important esdeveniment realitzat a l'edifici MEDIA TIC, al 22 @, el districte tecnològic de Barcelona. 

Per primera vegada, es va desvirtualitzar un grup de professionals tan extens creat a LinkedIn, la xarxa 
social que connecta a milions de professionals a tot el món a través d'Internet. 

A l'esdeveniment van acudir ponents d'alt prestigi en el sector. Cal destacar al senyor Sergi López, creador 
de ProCatTIC, el senyor Francesc Arbiol, Senior Account Executive LinkedIn, el senyor Xavier Verdaguer, soci 
fundador a Imagine, un dels programes d'emprenedoria més importants entre el nostre païs i EUA (Silicon 
Valley, Califòrnia) així com Genís Roca Salvatella i el responsable de Telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya. 

http://www.procattic.cat 
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BARCELONA WEBCONGRESS  - Juny 2012 
ACECCAT col·labora, recolza, difon i assisteix a un dels congressos més rellevants en formació sobre 
tecnologies Cloud Computing del món, el WEB CONGRESS. 

http://webcongress.com/ 

 

FORUM BARBERÀ INNOVA  - 22 Novembre 2012 
ACECCAT va estar present i va participar en l'esdeveniment de Fòrum Barberà Innova i es va donar a 
conèixer a l'entorn de la comarca del Vallès Occidental, a la ciutat de Barberà del Vallès, ciutat recentment 
guardonada com una de les deu ciutats digitals d'Espanya per Google, màxim exponent de la programació en 
Cloud Computing. 

http://www.barberainnova.cat 

 

ACECCAT A MÈXIC  - Desembre 2012 
ACECCAT va estar a Mèxic fent contactes d'aproximació al Tecnològic de Monterrey així com participant en 
reunions amb grans empreses a Mèxic D.F. 
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3. Històric 2013 

FIRMA CONVENI OAMCIC (Ajuntament de Sant Cugat)  - Gener 
2013 
Es signa un acord amb OAMCIC (organisme dependent de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) i ACECCAT 
per col·laborar en la realització del programa de Ràdio & Digital Media INNOTICMATICA, amb l'objecte de 
divulgar les noves tecnologies, la innovació i els nous desenvolupaments en Cloud Computing. Objectiu: 
constituir-se com l'altaveu del CIT (Catalonia Innovation Triangle), un dels principals eixos d'Innovació del 
Sud d'Europa. 

 

PROYECTO RED  - 16 al 17 Gener 2013 
Aceccat va estar a Santiago de Xile, a l'Hotel Sheraton, al seminari de cooperació europea en les polítiques 
públiques per a la cohesió social i la innovació. Amb la participació de Miquel Barceló. 

Enllaç a la noticia 

 

BARCELONA SEARCH CONGRESS  - 21 al 23 Febrer 2013 
ACECCAT col·labora, recolza, difon i assisteix a un dels congressos més rellevants en formació sobre 
tecnologies Cloud Computing de Barcelona, el SEARCH CONGRESS. 

http://www.search-congress.com 

 

BARCELONA MOBILE WORLD CONGRESS  - 25 al 28 Febrer 2013 
Assistència d'ACECCAT a un dels fòrums més importants d'innovació mòbil i Cloud Computing del món 
celebrat a Barcelona, capital mundial de la telefonia mòbil fins a l'any 2018. 
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Reunions en relació al Mobile World Congress amb el responsable de noves tecnologies de ACCIO10 de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Arias i el responsable d'Assessorament Empresarial Sr. Xavier Elizondo. 

http://www.mobileworldcongress.com 

 

EUSKALVALLEY  - 5 i 6 Març 2013 
Agermanament amb Euskalvalley a Bilbao. Associació representant de les empreses TIC i innovació 
d'Euskadi. Les empreses associades a Euskalvalley desenvolupen productes que van dirigits a client final 
Business to Customer, mentre que els d’ACECCAT representen el segment Business to Business, per la qual cosa 
ambdues associacions després d'analitzar la seva plena complementarietat en un "Sopar de germanor" o 
"Vasquida " decideixen agermanar-se i col·laborar conjuntament en el desenvolupament de les seves 
activitats internacionals potenciant alhora els llaços entre els seus socis. El 25 de novembre es signarà el 
conveni de col·laboració amb EuskalValley. 

http://euskalvalley.com 

 

ACECCAT AL @SANT CUGAT BUSINESS PARK  - Abril 2013 
Un dels projectes més rellevants per ACECCAT és poder formar part del procés dinamitzador que s'està 
duent a terme en l'entorn de Sant Cugat. Un procés que té com a motor el CIT (Catalonia Innovation Triangle), 
un espai impulsat per grans actors, el propòsit consisteix a generar un ecosistema que sigui propici per a la 
generació d'empreses i potencial econòmic de tota la zona CIT. 

http://www.cit.cat 

 

DIGITAL WEEK  - 13 al 18 Maig 2013 
Vam acudir a l'esdeveniment a l'entorn del Barcelona World Mobile Congress, col·laborant estretament amb 
el seu creador i organitzador, Ouali Benmeziane, en la difusió del de tot l'esdeveniment. Tractem obertament 
sobre la possibilitat de realitzar una Digital Week a l'entorn de Sant Cugat de la mà d’ ACECCAT. 
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http://digitalweek.es/ 

 

JORNADA D’EMPRENEDURIA A SANT CUGAT  - 31 de Maig 2013 
El Sr. Javier Noguero, com a vocal d’ ACECCAT i en la seva representació, va realitzar un elevator pitch a 
l'esdeveniment presentant l'associació d’ACECCAT i va participar a la taula rodona sobre "Les necessitats 
dels Emprenedors". A l'esmentat esdeveniment també va acudir el Sr. Angel Mediavilla en qualitat de 
tresorer i soci  

http://www.santcugat.cat/ 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL  - 28 de Maig 2013 
Aceccat va estar a la Universitat Central a Santiago de Xile recolzant la incorporació de les TIC al sector del 
turisme sostenible i turisme de reunions. 
 
Enllaç a la noticia 
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ACECCAT A XILE  - 15 al 1 Maig 2013 
Convidats per la Il·lustre Munipalidad de Sant Vicente de Tagua Tagua, vam viatjar a Xile en el que és l'any 
definit pel Govern xilè com "de la innovació", a través de la nostra representant de Difusió i Comunicació a 
Amèrica Llatina Olivia Cabezas, amb la qual vam assistir a diverses reunions per poder plantar les bases de 
cooperació entre la nostra entitat i els diferents actors del país dels Andí. A continuació mostrem un petit 
històric amb les activitats, reunions i esdeveniments en què va participar l'associació: 

• Reunió amb l’excel·lentíssim Alcalde de la municipalitat de Sant Vicente de Tagua Tagua, Jaime González 
Ramírez, el qual vam convidar cordialment a visitar la seu de Aceccat properament. 

• Reunió amb l'Associació d'Empresaris de Sant Vicente de Tagua Tagua. 
• Reunió i signatura d'acords amb la Cambra de Turisme de Sant Vicente de Tagua Tagua en per iniciar la 

virtualització de rutes turístiques de la VI Regió, Regió d'O’Higgins a Xile. 
• Presència a la presentació del projecte de localitzacions cinematogràfiques de la VI Regió de Xile. 
• Presència i reunió a presentació de les possibilitats i suports governamentals per a la formació de 

projectes empresarials SERCOTEC. 
• Presència a la missió internacional Xile  - Argentina de Sant Vicente de Tagua Tagua (Xile) - San Fernando 

(Xile) - Malargüe (Argentina), per tractar la futura obertura del Pas de les Dames a la serralada dels 
Andes i la seva conseqüent dinamització del turisme i el comerç a la zona. 

• Visita guiada a les relíquies arqueològiques i futur parc paleontològic a la zona de la llacuna de San 
Vicente de Tagua Tagua, projecte amb alt contingut en TIC. 

• Reunió amb Sr. Jose Càceres per possibles projectes empresarials. 
• Reunió amb Sr. Raúl Carmona, representant de "La Caixa" a Xile. 
• Reunió amb Sr. Raül Cerdà, Gerent de Crystalis del Grup Seidor. 
• Reunió amb Sr. Patricio Parráguez sobre el projecte de locacions cinematogràfiques. 
• Dinar - reunió amb empresaris espanyols al restaurant "Infant 51". 
• Presentació d’ACECCAT a Sernatur, Servei Nacional de Turisme a Santiago de Xile. 
• Presentació d’ACECCAT en l'esdeveniment INNOVA de CORFO per a Emprenedors a Rancagua, capital de 

la VI Regió de Xile, regió del llibertador Bernardo O’Higgins. 
• Aparició d’ACECCAT al diari regional “El Rancagüino” com a associació convidada a l'esdeveniment 

INNOVA al costat del President de la Cambra de Turisme de Sant Vicente de Tagua Tagua el Sr. Mauricio 
Arcos Allende. 

• Presentació de projectes de City Marketing a diverses ciutats a desenvolupar en els propers cinc anys. 
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LA GRAN VIDA - ONDA CERO - Setembre 2013 

Entrevista al programa La Gran Vida, a Onda Cero, on parlem d’ACECCAT i els projectes amb els quals estem 
treballant. Es preveu una col·laboració entre l'emissora i l'associació durant el 2013-2014. 

http://lagranvida.net/  

 
IBM - Setembre 2013 

Primeres reunions amb IBM per col·laborar estretament amb l’Associació potenciant events i projectes plegats. 
IBM és actualment un referent en Big Data i Cloud Computing. 
 
http://www.ibm.com/ 

 

FITA INTERNATIONAL - Setembre 2013 

Aceccat entra a formar part de FITA, un projecte que pretén canviar la manera d’acollir i produir idees perquè 
puguin aportar innovació i valor a la societat, un projecte nascut a Sant Cugat del Vallès i amb una visió global. 

http://worldwidefita.com/ 

 

KAIROS SOCIETY - Octubre 2013 

ACECCAT participa en l’event Kairos Mobile Summit Barcelona com agent col·laborador de Fita Internacional en la 
presentació oficial. Kairos agrupa als millors emprenedors de les millors universitats del món. 

http://www.kairossociety.org/mobilesummit/ 
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VODAFONE - Octubre 2013 

S’acorda treballar plegats amb Vodafone per a potenciar events relacionats amb el Cloud i la telefonia mòbil.   
 
https://www.vodafone.es/ 

 

PROJECTE MUNICIPIS - Octubre 2013 

ACECCAT comença a treballar amb el projecte municipis, un projecte que té com a objectiu la virtualització dels 
principals municipis de Catalunya a través d’eines i empreses que treballin al Cloud. 

 

CAIXA BANK - 3 Octubre 2013 

Aceccat és convidat a la inauguració de Caixa Bank a Xile, a l'Hotel W Santiago, presidit per Joan Maria Nin, 
conseller delegat de la Caixa.  Enllaç a la noticia 
 

 

EPSON - Novembre 2013 

Reunió de treball amb la multinacional EPSON. Es defineixen objectius per a la organització conjunta d’events 
relacionats amb el Cloud Computing. 
 
http://www.epson.es/ 
 

 

Infoelder - Desembre 2013 

Incorporació a  Aceccat de la plataforma internacional d’ajuda a la tercera edat Infoelder. Seguit d’aplicacions 
tecnològiques que serveixen d’ajuda al sector. Entrevista Innoticmatica Group, programa Educació XX1e. 
http://www.infoelder.com 
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4. Històric 2014  

 
 

Onda Cero - Gener 2014 

Presentació al mitjà de comunicació Onda Cero dels projectes relacionats amb les empreses associades a Aceccat 
per la creació d’estructures smartcities a Europa. Entrevista president d’Aceccat Onda Cero. 
 
http://lagranvida.net/medios-radio.php 

 

Comissió Educació XX1e - Gener 2014 

Creació de la comissió de treball Educació XX1e amb l’objectiu de posar en marxa el desenvolupament d’una 
plataforma que permeti l’alfabetització digital. Des d’Europa al món. 
 

 

Horizon 2020. Brussel·les - Gener 2014 

Reunió del president d’Aceccat a Brussel·les amb el Directorate of Research de la Comissió Europea amb l’objectiu 
d’acostar-nos als postulats del programa Horitzó 2020, on es pretenen invertir casi 80.000 milions d’euros en 
innovació tecnològica entre el període 2014 - 2020. 

 

 

World Wide Vita. Sant Cugat - Febrer 2014 

Incorporació al projecte World Wide Vita, projecte conjunt d’emprenedories en innovació format per 
l’Ajuntament de Sant Cugat, CIT (Catalonia Innovation Triangle), Escoles Universitàries Gimbernat, GFT 
Technologies i Fundació Sant Cugat Actiu (Cambra de comerç de Terrassa, Sant Cugat Empresarial, Ajuntament de 
Sant Cugat i Sant Cugat Comerç) a on ACECCAT portarà tot el segment de Cloud Computing i innovació en TIC. 
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Linkedin. Barcelona - Març 2014 

Reunió al CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya) amb el director general de Linkedin per Espanya i 
Portugal, Sr. Francesc Arbiol per tal d’incorporar-se a l’ACECCAT com a col·laborador i soci. 
 

 

IBM. Madrid – Abril 2014 

Reunió amb l’equip directiu de Cloud Computing per Espanya, Grècia, Israel i Portugal per tal d’iniciar un projecte 
en comú vinculat al cloud computing.  
 

 

CTTI (Centre de Telecomunicacions i tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya) - Maig 2014 

Reunió amb els directius del CTTI per tal de presentar i alinear estratègies comuns amb l’ACECCAT, presentació en 
petit comitè del projecte SmartCat que es farà oficial a partir de Novembre de 2014 que concorda en total 
consonància amb la estratègia de desenvolupament de les comissions de treball d’ACECCAT. 
 

 

European Commision. Dictorate-General for Enterprise and Industry. 
Tourism and Cultural Instruments. Brussels - Juny 2014 

Reunió amb la comissió Europea sobre processos de digitalització a l'Industria turística. S’arriba a l'acord de 
treballar amb línies de cooperació conjunta ACECCAT-UE.  
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CPD (Centre de Procès de Dades). IBM. Cerdanyola del Vallès - CIT - 
Juliol 2014 

Visita conjunta amb els directius de cloud computing de IBM Corporation al seu CPC ubicat a la població de 
Cerdanyola del Vallès. Durant la jornada es realità una reunió de treball en la qual s’arriben als acords de 
potenciar diferents esdeveniments de l’ACECCAT conjuntament amb IBM de cara al 2015. 
 

 

Sant Cugat Empresarial - Agost 2014 

Reunió amb Sant Cugat Empresarial per determinar la realització d’un esdeveniment conjuntament amb la 
fundació Sant Cugat Empresarial e IBM Corporation al Febrer del 2015, dirigit a potenciar la innovació del cloud 
computing a Sant Cugat del Vallès i el CIT. 
 

 

ACN (Associació Nacional de Centres de Negocis). Barcelona - 
Septembre 2014 

Presència de l’ACECCAT congrés Nacional anual de l’ACN amb l’objectiu de presentar les eines i empreses dels 
socis d’ACECCAT a la pròpia ACN i els seus associats per tal que treballin amb les empreses i projectes tecnològics 
dels socis representants d’ACECCAT. 

 

MÈXIC - Octubre 2014 

Visita oficial del President d’ACECCAT a la ciutat de Mèxic on es van realitzar diferents reunions i activitats. Reunió 
amb el director de seguretat i ciutadania de la ciutat de Mèxic, reunió amb col·laboradors i representants del 
World Trade Center de la Ciutat de Mèxic, Reunió amb socis directius de l’ANTAD (associació Nacional de comerç 
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d'autoservei) com magatzems Wallmart, Liverpool, C&A, Sears, etc. 
 

 

Panamà & BCN Smart City. Fira de Barcelona - Novembre 2014 

Dinar – Reunió amb l’equip de govern de la ciutat de Panamà i els responsables d’estratègia Smart City de la 
Ciutat de Barcelona, conjuntament amb ACECCAT a l'Hotel Porta Fira a l'entorn de la Smart City World Expo. 
 

 

2on Esdeveniment Turisme XX1e. Mobile World Center de Barcelona - 
Desembre 2014 

Esdeveniment de TurismeXX1e d’ACECCAT conjuntament amb la UOC i Epson Corporation. 
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5. Històric 2015 

TOURISM XX1E  - Gener 2015 
  
ACECCAT presenta el seu projecte Tourism XX1e al seu nou partner per a Centreamèrica i Equador la 
Qualificadora llatinoamericana de riscos. 
  
 

 
Esdeveniment FINAN XX1e VODAFONE - Febrer 2015 
  
Vodafone i ACECCAT presenten conjuntament el projecte FINAN XX1e en un esdeveniment al qual van 
assistir corporacions de la talla de Google Irlanda, Epson, IBM etc. al centre de la Reial Federació de Vela de 
Barcelona. 
  
 

 
Brusel·les - Març 2015 
  
Presentació a Brussel·les a l'Auditori de l'European Comisson del Projecte conjunt amb la UE - Sart Touism -
Tourism XX1e per Digital Skill for tourism amb èxit absolut i suport de la major part de països europeus 
assistents. 
  

 
Adhesió a SINERGIA - Abril 2015 
  
Adhesió de ACECCAT a Sinergia, Agrupació creada per més de 14 associacions Tecnològiques de Catalunya, 
Aceccat s'adhereix com a membre més punter en innovació de tota l’organització. 
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AIE Concept Tourism XX1e - Maig 2015 
  
Les empreses de la comissió de treball Tourism XX1e de Aceccat formen l'AIE Concept Tourism XX1e per 
competir en projectes de virtualització turística a Europa, Llatinoamèrica i Àsia. 
  
 
 
Acord Smart Community Trade Center & Secartys - Juny 2015 
  
Smart Community Trade Center Sant Cugat i ACECCAT signen acord per desenvolupar conjuntament el 
projecte Finan XX1e que potencia el desenvolupament de la digitalització per a Pimes i corporacions. 
 
Signatura acord de treball conjunt ACECCAT i SECARTYS Associació espanyola d'empreses per a la 
Internacionalització de la Informàtica i les telecomunicacions que compta amb més de 450 socis de tot 
Espanya. 

 

 
Ministeri de Turisme d’Italia (Turisme XX1e) - Juliol 2015 
  
Presentació als assessors d'innovació del ministeri de turisme d'Itàlia de Turisme XX1e amb èxit rotund, 
també es presenta a les patronals empresarials Italianes 
 
Incorporació Grup MECSA de Mèxic i Travel Appeal d'Itàlia participada per Banc Intesa / San Paolo tercera 
entitat financera italiana com a nous socis de ACECCAT i Partners de Tourism XX1e per als seus respectius 
països. 
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Reunió Sinergia business Catalonia- Coordinadora d'entitats tic de Catalunya 

- Agost 2015 
 

 
Signatura d'acord de col.laboració entre ACECCAT i SECARTIS  - AGOST 2015 
Es signa l'acord amb el qual ACECCAT es converteix en soci de SECARTIS i tots els seus socis poden accedir 
als seus serveis, de la mateixa manera que SECARTIS es converteix en soci d'ACECCAT 
 
 

 
Event Presentació Cloud Show Room -TradeCenter Sant Cugat - Octubre 2015 
 

 
Asistència a IBM Business Connect 2015 - Novembre 2015 
 

 
Reunió amb Mònica Botey Àrea d'Estratègia Internacional d'ACCIÓ i 

delegada a San Francisco - Novembre 2015 
 

 
Participació de la mà de Sinergia Business al 12X12 Congrés - Desembre 

2015 
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Presentació ACECCAT Smart CITY WORLD EXPO  - Desembre 2015 
 
 
 

 
Reunió Sinergia business Catalonia - Desembre 2015 
 
 

Event al  Trade Center Sant Cugat  Javier Noguero - Febrer 2016 
 

Presentació ACECCAT a entitats tecnològiques de Milà  - Març 2016 
 

Event Trade Center Sant Cugat Agustí Turull - Abril 2016 
 

 

 
Presentació projecte turisme XX1e d'ACECCAT a state holders de la Unió 

Europea - Maig 2016 
 

 

 
Presentació Projectes ACECCAT a Asociació Gentic Maresme - Juny 2016 
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Assistència al Palau de la Generalitat a event de creació de l'associació de 

professionals tic de Catalunya- Juliol 2016 
 

 
Signatura de conveni de Col·laboració amb CORPEI (Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones)  de Ecuador per promoure les 

tecnologies dels nostres socis a les empreses del Cluster . 
 
 

 
Reunió Sinergia ,coordinadora sector tic Catalunya ,2016 - Agost 2016 
 

 

 
Presentació projecte turisme XX1e i ACECCAT al patronat Mobile World 

Capital - Setembre 2016 
 

 
Presentació ACECCAT a Director del saló d'innovació Smart City World Expo 

Barcelona - Octubre 2016 
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Signatura Conveni Col·laboració amb l’ESPOL (ESCUELA 

SUPERIORPOLITECNICA DEL LITORAL) per intercanviar innovació i 

projectes amb l’entorn d’innovació de la universitat.     Novembre - 2016 

 
 

 
Col·laboració com a Institucional Partner a la primera edició del Congres 

HEALTHIO a Fira de Barcelona, - Gener 2017 
 

 
Participació d’ACECCAT conjuntament amb SINERGIA-BUSINESS al Mobile 

World Congress 2017. Febrer - 2017 
 
  

 
Presència d'ACECCAT a l'Smart Cities Latam Congress de Puebla de la ma de 

F&M Group Smart Cities Innovation Company - Juny 2017 
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Signatura d'acord de col·laboració entre ACECCAT i CANCUN IT gestora de 

Cancún Tech Garatge, entorn de emprenedoria líder a l'Estat de Quintana 

Roo.  Agost – 2017 

 
 

 
Signatura d'acord de col·laboració entre ACECCAT i CONFIMI Itàlia 

(Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata)  
que aglutina fins a 28.000 pymes i que ens permetrà obrir el camí de les 

nostres empreses a Itàlia .  Febrer – 2018 

 

 
Participació d’ACECCAT conjuntament amb SINERGIA-BUSINESS al Mobile 

World Congress 2018. Febrer - 2018 
 
 

 
Presencia i suport a l’esdeveniment a Mèxic “Global Ventures Summit _ 

Silicon Valley Tours The World” organitzat per ProMéxico. Febrer – 2018 
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Reunió a Silicon Valley amb el   Director de Global Payments y de 

Partnerships de FaceBook – Abril 2018 

 
 

 
Reunió amb la responsable de promoció econòmica del Municipi de San 

Leandro a Bay Area – Abril 2018 

 
 

 
Rebem a la responsable de Innovació del Municipi de San Leandro de Bay 

Area , Deborah Acosta, a  BCN. Durant uns dies la fem conèixer l’entorn 

d’innovació de Barcelona i de Catalunya, així com l’ecosistema del 22@ amb 

reunions molt intenses amb startups, Mobile World Capital i l’exdirector 

d’infraestructures del 22@. – Maig 2018 
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Reunión amb Dani Marco, Director d’Smart Catalonia per posar en comú 

l’estratègia d’innovació i compartir les possibilitats existents per les startups 

Catalanes amb la nostre vesant d’internacionalització. - Juliol 2018  

 
 

 
Presentació d’ACECCAT a la CEA ( Confederació Empresarial Andorrana) per 

tal de buscar sinergies i punts de trobada per tenir un punt de creixement de 
les nostres empreses a Andorra. – Juliol 2018 

 

 
ACECCAT signa un conveni de col·laboració amb el CCN (Cercle Català de 

Negocis) per impulsar les empreses tecnològiques Catalanes i crear sinergies 

que ens permetin fer-les créixer – Setembre 2018 
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Signatura de Conveni de col·laboració entre ACECCAT i UDES (Universidad de 

Santader,) de Colòmbia per potenciar les tecnologies de les nostres empreses 

i generar sinergies per tal de afavorir la seva internacionalització, així com 

compartir experiències i Know How. – Setembre 2018 
 

 

 
Signatura de Conveni de col·laboració entre ACECCAT i ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) de Mèxic 

per potenciar les tecnologies de les nostres empreses dintre del món 

universitari de Mèxic. – Setembre 2018 

 
 

 
Presència d’ACECCAT al Smart Cities Latam Congress de Puebla de la mà de 

F&M Group Smart Cities Innovation Company – Setembre 2018 
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Presentació per Signatura de Conveni de col·laboració entre ACECCAT i 

ANTAD (Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y 
Departamentales) de Mèxic per potenciar les tecnologies de les nostres 

empreses dintre del món universitari de Mèxic.  – Març 2019 

 

 
Reunió amb el responsable de promoció econòmica del CityHall de Reno , 

Nevada. – Març 2019 

 
 

 
Proposta de col·laboració per al RENO-TAHOE MAY 2020 CONNECTED 

LIVING AND SMART CITIES EVENT conjuntament amb altres entitats i 
empreses Catalanes, Mexicanes y Nord-americanes – Abril 2019 

 

 
Implementació de la Xarxa Privada per l’àrea de Diversificació de la CEA          

( Confederació Empresarial Andorrana)  - Maig 2019 
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