
Dos anys del clúster
català de la llum
La innovació com a estratègia 

el proper mes de setembre farà dos anys de la constitució del CiCat, que van promoure 35 
empreses i entitats del sector i l’institut de recerca en energia de Catalunya per impulsar 
la recerca tecnològica i el coneixement al voltant de la llum. després de diversos contactes 
internacionals, el seu repte passa per crear un gran centre català de la il·luminació. 
ALBErT pUNSOLA l info@cos12.com

El Clúster d’Il·luminació de 
Catalunya (CICAT) és una 
associació sense ànim de 
lucre governada per una 
junta directiva i per una as-
semblea formada per tots els 
socis, empreses del sector de 
la llum, que contribueixen 
al sosteniment econòmic del 
clúster en funció de la seva 
facturació. Els agents del CI-
CAT participen en activitats 
que intervenen en tota la ca-
dena de valor, com el disseny 
o la fabricació. També prescri-
uen sistemes d’il·luminació i 
ofereixen serveis tècnics espe-
cífics. 

Des del naixement, les 
accions del clúster s’han de-
finit al voltant de tres eixos 
principals: la innovació com 
a estratègia de l’empresa, 
buscant valor afegit en pro-
ductes i serveis i impulsant 
la recerca i el desenvolupa-
ment de noves tecnologies; 
la internacionalització, fent 
èmfasi en l’increment de la 

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi col·laboren institucions líder del sector:

INNOVACIÓ
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presència en els mercats i 
fires internacionals, així 
com la prospecció en països 
emergents, i la gestió del 
coneixement, amb la idea 
de compartir-lo amb altres 
clústers (hàbitat, eficiència 
energètica, òptica i fotònica) 
impulsant la formació tècni-
ca específica en el sector. 

VISIó INTErNACIONAL
En coherència amb aquests 
tres eixos, el CICAT ha par-
ticipat des de la seva crea-
ció en esdeveniments com la  

Lighting Fair de Hong 
Kong i ha tingut contactes 
amb una missió comercial 
egípcia de visita a Catalu-
nya. També ha estat notòria 
la seva activitat en diverses 
jornades i tallers de caràc-
ter tècnic.

En el camp del coneixe-
ment, cal destacar el pro-
jecte de Centre de la Llum, 
que està concebut com un 
referent per a tot el sector, a 
imatge i semblança d’altres 
institucions, com la Ligh-
ting Academy de Florència, 
i que tindrà com a finalitat 
principal promoure la cul-
tura de la llum. Avui aquest 
sector està configurat per 
més de 130 companyies, que 
representen el 40 % de l’acti-
vitat a Espanya. La majoria 
estan situades a l’àrea metro-
politana, especialment a les 
comarques del Barcelonès, el 
Baix Llobregat i el Vallès. La 
dimensió mitjana de treballa-
dors per empresa és de 25. n
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