Canalitzant la passió pel motor
potenciant l’activitat empresarial

Juliol 2017

motorsport2020.cat

OBJECTIUS

• Presentar el projecte motosport2020.cat:
compartir la proposta del Pla de Transformació del Motorsport a Catalunya.
• Potencial del Motorsport a Catalunya.
• Fomentar la participació de les empreses vinculades al Motorsport a
Catalunya
• Vinculació de les entitats.
• Recuperar l’esperit participatiu i d’organització, que ens ha fet i ens fa
brillar en les “grans ocasions”
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Contingut

Capítol 1: Presentació del Projecte motosport2020.cat
Capítol 2: La nostra visió de Motorsport –Concepte ampli

Capítol 3: El Motorsport a Catalunya
Capítol 4: Proposta de pla de transformació del
Motorsport a Catalunya
Sumari
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QUI SOM?
Descripció i objectius

160 socis

CIAC
Cluster català de la indústria de l’automoció.
• La misió és aglutinar empreses vinculades al sector
de l'automoció amb l’objectiu d’augmentar la
competitivitat mitjançant projectes que ajudin a generar
ocupació, re-industrialitzant i reforçant el sector i
situant-lo dins del context global
• Representen 160 empreses i entitats, incloent tant
fabricants com proveïdors de components i serveis
associats.
• Suposen una facturació de més de 14.000 milions
d'euros i donen feina a més de 35.000 persones
• CIAC organitza tallers, conferències i presentacions
amb la meta d'internacionalitzar als socis i impulsar la
col·laboració entre ells.
• Desenvolupar més de 40 projectes en formació,
logística, competitivitat, tecnologia, innovació i e-mobility
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QUI SOM?
Descripció i objectius
CLUSTERMOTO
És el clúster català vinculat al mon de la motocicleta.

68 socis

• L’objectiu és situar la industria de la motocicleta
catalana al món, fent de la innovació (i la incorporació
de tecnologies netes) el principal avantatge competitiu
de les empreses
•
•
•
•

Representem 68 empreses i entitats (87% pimes).
Un total de 1.195 empleats directes
Una facturació global de més 250 milions d'euros
Amb un volum d'exportació del 85%

• Hem impulsat projectes de disseny i
desenvolupament tecnològic, de compra i venda (per
mitjà de Export Manager i projecte outlet) i transversal,
incloent formació més especialitzada i professional
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QUI SOM?
Descripció i objectius

75 socis

• INDESCAT
És el clúster català de la indústria de l'esport.
• La seva missió és aglutinar les empreses i entitats
vinculats al món de l'esport per desenvolupar
actuacions que millorin la competitivitat d’aquestes
empreses i de tot el seu entorn
• Representem 75 empreses i entitats,
• Una facturació global de més de 1.000 milions
d’euros, que pertanyen als tres grans segments de la
indústria esportiva:
esdeveniments, instal·lacions i consumer goods
• Des de 2010 hem impulsat 20 projectes propis i hem
facilitat més de 50 projectes entre els nostres membres.
Seguim creixent dia a dia i treballem per a convertir-nos
en el clúster de l’esport de referència al món
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El projecte motorsport2020.cat és una iniciativa de 3 clústers catalans.

OBJECTIUS

• Potenciar l’activitat i millorar la competitivitat de la indústria del Motorsport a Catalunya

• Diagnosticar el grau de desenvolupament i detectar oportunitats que maximitzin
el seu impacte al territori
• Definir un full de ruta per assolir el creixement desitjat, que cobreixi les
necessitats presents i futures dels agents del Motorsport a Catalunya
• Promoure l' interès i la participació en un projecte comú pel Motorsport català.
Atraure adhesions entre els diferents actors i potenciar col·laboracions a tots els
nivells
• Recuperar l’esperit participatiu i d’entusiasme que ens fa brillar en les grans
ocasions
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El projecte compte amb 43 membres
MEMBRES FUNDADORS

FEDERACIONS
• Federació Catalana d’Automobilisme
• Federació Catalana de Motociclisme
PROMOTORS
•
•
•
•
•
•

Rally Classics
V-Line
RACC
Ermevents, S.L. (Autoretro, ClassicAuto...)
Extreme Logistics 3000 S.L.
Kando I-Vents

FABRICANTS
• Nissan
• Nexus Projectes, S.L.
• Seat Sport S.A

ENGINYERIES
•
•
•
•
•
•
•
•

STA
ArianeTech
Asorcad Engineering
BeOn Automotive SL
Millor Battery
Al Kamel Systems, S.L.
AVL Ibérica, S.L.
3D HUB Advanced Engineering S.L.

CIRCUITS I ÀREES
•
•
•
•
•

Parcmotor Castellolí
Circuit Calafat
Circuit de Barcelona-Catalunya
Campus Motor Anoia
FAST Parcmotor

OCI
• Museu Moto Barcelona-Bassella
Juliol 2017

INDÚSTRIA-ACCESSORIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relats S.A
Braid Wheels
Andreani MHS Ibérica S.L.
Automatic transmission & innovation S.A.
Barcelona Motorsport Equipment SL
Motorbronx
Dimsport Spain S.L.
Kit Yasuni S.L.
Herramientas Preziss S.L
TJT Racing Parts, S.L
DOGA, SA

EQUIPS
•
•
•
•

Campos Racing (CR Tech, S.L.)
Monlau Repsol Technical School
Team VRT
M2 MOTORSPORT
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…7 padrins i 15 voluntaris
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Contingut

Capítol 1: Presentació del Projecte motosport2020.cat
Capítol 2: La nostra visió de Motorsport –Concepte ampli

Capítol 3: El Motorsport a Catalunya
Capítol 4: Proposta de pla de transformació del
Motorsport a Catalunya
Sumari
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El Motorsport agrupa tots els esports i activitats vinculades en que
s’utilitzen vehicles a motor
4 RODES

2 RODES

• Fórmules

• Velocitat

• GT

• Trial

• Turismes

• Enduro

• Prototips

• Esport
Motocròs

• 4x4

• Pocket bikes

• Circuits

• Dirt Track

• Rallys

• Supermotard

• Pujades

• Karting
• Trial 4x4
• Camions
• Quads
• Clàssics
• Eslàlom
• Off-road
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El Motorsport neix de la passió pel motor i per l’esport
FABRICANTS DE VEHICLES

TRADICIÓ DEL MOTOR

AFICIÓ

FABRICANTS DE MOTOS

ENGINYERIES

PASSIÓ

PROVEÏDORS

TURISME

EMPRENEDORS

FORMACIÓ

ESPERIT DE COMPETICIÓ

CAMPIONS

EQUIPS DE COMPETICIÓ

CIRCUITS INTERNACIONALS
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ÈXITS ESPORTIUS

ORGANITZACIÓ DELS MILLORS ESDEVENIMENTS
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Catalunya fa “olor” a benzina
CAMPIONATS I CAMPIONS
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La història del Motorsport a Catalunya es remunta a inicis del segle passat
Evolució de l’activitat del Motorsport a Catalunya

20002025
Negoci?
19071930
Inicis

1907
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1940-1970
Desenvolupament

1930

1950

1970

1970-2000
Èxits Esportius

2000

2008

AVUI

2025
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Volem compartir la nostra visió 1.5.10 ...

1 . 5 . 10
Superar l’1% de
contribució al PIB
català ...
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... Multiplicar x5 la
contribució del
Motorsport a
Catalunya ...

... En els propers 10
anys
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motorsport2020.cat planteja un conjunt de 17 projectes inicials
Creació d’una web, marca, portal de comunicació i estructura de coordinació i lideratge del
Motorsport a Catalunya amb un únic calendari comú de totes les proves de motor
2. Llançament de la llicència "off-road“: targeta verda i àrees verdes
3. Creació i promoció del Saló Internacional del Motorsport: “BARCELONA MOTORSPORT SHOW”
4. Potenciació de la FÓRMULA STUDENT / KART ACADEMY conjuntament amb universitats
d’enginyeria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Promoció d’un Circuit de Karting Internacional
6. Desenvolupament de les ciències de la salut aplicades al Motorsport (medicina, fisio, alimentació,
ergonomia, etc.)
7. Aplicació d’una fiscalitat reduïda per a les empreses del Motorsport que s’estableixin i/o inverteixin a
Catalunya
8. Creació i llançament del “Gentlemen’s experience”
9. Treball conjunt d’organitzadors d’esdeveniments i empreses de l' indústria del Motorsport
(p.ex. Constructors, components, etc.) per atraure equips a Catalunya
10. Creació d’esdeveniments internacionals de Motorsport (enduro, trial, rallycross, autocross, etc.)
11. Captació de promocions / presentacions vinculades al Motorsport (components, vehicles, equips o
competicions)
12. Creació d’una Escola de Pilots Internacional: “La Masia del Motorsport”
13. Millora de la formació en gestió en tots els estaments del Motorsport: circuits, equips i esdeveniments
14. Desenvolupament d’un programa d’emprenedoria en tota la cadena de valor del Motorsport
15. Revisió i simplificació dels reglaments del Motorsport i homologacions d’accessoris
16. Apostar i desenvolupament de noves categories del Motorsport (ex. cat. elèctrica)
17. Establiment d’un centre de referència pel Motorsport vinculat a un o varis circuits
1.
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El projecte ja està en marxa, i amb les bases ben consolidades.
Fases del projecte i objectius

Creació

Comunicació

Actuacions

• Primers contactes amb
entitats vinculades

• Promoure l’interès entre els
diferents actors

• Establir esquema de
priorització

• Diagnosi de la indústria del
Motorsport a Catalunya

• Presentació del Pla de
Transformació i recepció de
feedback i suggeriments

• Implementació dels primers
plans d’actuació i revisió

• Definició dels eixos
d’actuació i elaboració de
l’estratègia de
transformació de la indústria

Febrer
2014
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• Primers resultats

• Sol·licitud de suport a
d’altres entitats i institucions

• Recepció de suports.
Concreció d’aportacions i
col·laboracions
Juliol
2014

Setembre
2014

Gener
2016
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info@motorsport2020.cat
www.motorsport2020.cat
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