Dilluns 7 de maig a les 12:00h, al Col·legi de Periodistes de Catalunya
GINÉS ALARCÓN, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CERCLE TECNOLÒGIC DE
CATALUNYA I DIRECTOR GENERAL DE LA MOBILE WORLD CAPITAL,
PRESENTARÀ EL “BARÒMETRE DEL SECTOR TECNOLÒGIC A CATALUNYA”
L’estudi avalua l’estat i l’evolució anual del sector tecnològic de Catalunya a
partir d’entrevistes en profunditat amb líders d’opinió i enquestes a 432
empreses catalanes
Barcelona, 4 de maig de 2012.- El proper dilluns 7 de maig a les 12:00h. a la sala
d’actes del Col·legi de Periodistes tindrà lloc la presentació de la 4a edició del
“Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012” a càrrec del president de la
Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) i Director General de la Mobile
World Capital, Ginés Alarcón, juntament amb el President de l’Associació CTecno,
Daniel Marí i el Vicepresident de l’Àrea d’Organització i Estudis de l’Associació
CTecno, David Millet.
El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya és un estudi que elabora
anualment el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) per avaluar l’estat i l’evolució
del sector tecnològic català i monitoritzar les dinàmiques i els avenços. Ofereix una
prospectiva i fixació de nous reptes per al sector TIC, així com recomanacions per als
agents que intervenen en el sector.
Els objectius fonamentals de l’estudi són poder disposar d’un anàlisi rigorós de la
situació actual del sector tecnològic català des de la perspectiva dels seus
protagonistes (fabricants, proveïdors, clients, administracions públiques i institucions),
així com desenvolupar un diagnòstic exhaustiu del sector tecnològic a Catalunya,
estudiant-ne la dimensió i activitat, els recursos humans, R+D+i, el marc polític i legal,
les estratègies comercials i el finançament.
L’estudi identifica les tendències d’evolució previstes i els canvis experimentats en el
sector en el període 2008-2011 i pretén difondre’n els resultats entre els diferents
col·lectius d’interès en l’àmbit de les tecnologies a Catalunya.
El Baròmetre ha estat realitzat per Penteo amb la coordinació i supervisió de l’Àrea
d’Organització i Processos de CTecno, amb la col·laboració del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona ActivaAjuntament de Barcelona.
Metodologia
L’elaboració d’aquest baròmetre compren una metodologia que combina la recollida de
dades qualitatives i quantitatives. En la investigació qualitativa s’han dut a terme 16
entrevistes en profunditat amb líders d’opinió i la realització de 3 focus grup amb un
total de 20 participants, 3 observadors i 2 moderadors. D’altra banda, per a l’obtenció
de les dades quantitatives s’ha realitzat 241 enquestes a empreses d’oferta TIC i 191 a
empreses de demanda TIC del sector tecnològic català.

Valoracions d’edicions anteriors
Durant l’edició de 2009, el sector tecnològic català va ser valorat amb un 5,1, nota que
va millorar la mitjana obtinguda durant la primera edició del baròmetre, al 2008, que va
ser d’un 4,7. El 2010, els directius i alts professionals del propi sector van atorgar una
valoració mitjana de 5 punts sobre 10, tot i que en matèria de recursos humans i
formació i en l’àmbit comercial i de màrqueting les valoracions van ser superiors.
Davant aquesta evolució, existeix una expectació per conèixer quin seran els resultats
obtinguts durant el 2011.

Fundació CTecno
La Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) és una fundació
privada constituïda l’any 2008 amb l’objectiu de fomentar el creixement
de l’activitat econòmica al voltant de la tecnologia, incrementar el
coneixement sobre la tecnologia i les seves potencialitats per part
d’empreses, institucions i ciutadania del país i vetllar pel posicionament
institucional del món tecnològic català, tant a Catalunya com a nivell
internacional.
La Fundació CTecno, presidida per Ginés Alarcón, i amb un patronat
integrat per institucions i personalitats de prestigi vol esdevenir el punt
de trobada dels principals actors vinculats al sector tecnològic de
Catalunya. En aquest sentit, el seu consell d’empreses està integrat per
més de 30 empreses, que tenen un pes destacat en el sector tecnològic
català.
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