towards a clean future

Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears

Benvinguts a un turisme de futur
sostenible, benvinguts a la higiene
i la neteja del futur.
JOAN PUIG
President CliQIB
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BENVINGUTS A CLIQIB
CliQIB és un clúster empresarial organitzat a l’entorn geogràfic de les
Illes Balears i la cadena de valor de la higiene aplicada al turisme. Està
conformat per empreses provinents de la indústria química. CliQIB
forma part de la xarxa de clústers industrials i del coneixement de les
Illes Balears i està reconegut com tal pel Govern de les Illes Balears.

CliQIB està obert a pimes, grans empreses, centres de recerca i
emprenedors, així com a entitats públiques col.laboradores.

Som un espai que vincula als nostres participants, fomentant sinergies amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat a través de la
innovació, per avançar cap a un creixement empresarial sostenible.

Evolució del nombre d’associats dels darrers anys

Enfrontar junts desafiaments semblants ens permet assolir fites,
mitjançant l’intercanvi d’idees i experiències, fent possible la creació
d’aliances estratègiques, millorant la capacitat d’innovació a través de
projectes col.laboratius.
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A CliQIB participen consultores, centres de coneixement, fabricants
i distribuïdors de productes i sistemes tecnològics i altres agents vinculats a la nostra cadena de valor. Treballam per crear coneixement
i solucions locals, aplicables globalment.

Siau benvinguts.
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SI ESTÀS INTERESSAT EN FORMAR PART DE CLIQIB
Posa’t en contacte amb nosaltres enviant un correu a: info@cliqib.org
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La posidònia oceànica és el pulmó i font
de vida del Mediterrani, i un dels seus
exemplars a Balears és l’organisme més
antic i gran del món, amb més de 8 km
d’extensió i 100.000 anys d’edat.
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LES ILLES BALEARS
Es troben al cor d’aquest mar, s’han posicionat
com a líders de la industria turística, avui altament
internacionalitzada, present en tots els continents
i factor clau en el desenvolupament de noves
destinacions turístiques. La indústria química de
Balears ha acompanyat aquest creixement proveint de productes i solucions higièniques, apostant per la innovació i l’excel·lència a través del
clúster CliQIB.
Des de Balears treballam promovent el coneixement, la generació d’iniciatives de les nostres
empreses i entitats col·laboradores i la seva internacionalització amb el ferm propòsit de contribuir a consolidar i donar visibilitat a un sector
amb un gran potencial de creixement i innovació.
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QUE ÉS UN CLÚSTER

TURISME

COMPETITIVITAT

TECNOLOGIES

TENDÈNCIES REPUTACIÓ
NECESSITATS OFICINATÈCNICA SINÈRGIES
INNOVACIÓ COL·LABORACIÓ OPORTUNITATS
ACTIVITATS

NEGOCI

DESENVOLUPAMENT

EXPANSIÓ HIGIENE

SOSTENIBILITAT

CONEIXEMENT
NETWORKING

TREBALL

IDEES

POSICIONAMENT

LIDERATGE

XARXES

REPTES

SOLUCIONS

CAPACITACIÓ

CREIXEMENT

CADENADEVALOR ESPECIALITZACIÓ
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INICIATIVES

EXPERIÈNCIES

CONFIANÇA

AIGUA

ASSESSORIA

Un clúster és una associació empresarial que té com a principal objectiu
millorar la competitivitat dels seus associats. El clúster promou projectes, impulsa iniciatives i facilita relacions entre les empreses, centres de
coneixement i centres de recerca del mateix sector per a detectar i
implementar estratègies guanyadores.

VISIBILITAT

AVANTATGES DE PARTICIPAR
EN UN CLUSTER
Les fórmules de participació amb CliQIB són
tan diverses com les seves iniciatives i projectes. Com ho són els avantatges de fer part
d’aquest gran família, professional i empresarial:
- Millora del posicionament de la seva empresa i la reputació conjunta.
- Relació més estreta amb tots els implicats
(privats i públics) de la seva cadena de valor.
- Accés a la informació sobre tendències i
necessitats sectorials.
- Accés a serveis compartits que impulsen la
innovació i el desenvolupament.
- Molta més visibilitat com a empresa enfront d’altres actors d’interès en la cadena
de valor (higiene, aigua, turisme).

- Serveis d’acompanyament d’una oficina
tècnica liderada pel Cluster Manager, un
executiu dedicat en exclusiva al sector, que
treballa per generar confiança, fer feina en
xarxa, assessorar les empreses i construir
iniciatives i projectes per fer a les empreses més innovadores.
- Treball en col·laboració, no només amb
empreses del sector, sinó també amb multinacionals, centres tecnològics i universitats.

- Networking gestionat a través de reunions formals i informals que fomenten el
treball col·laboratiu i la concentració de
més coneixement, especialització i desenvolupament tecnològic.
- Identificació d’oportunitats de negoci.
- Capacitació per a activitats innovadores i
d’especialització professional.

- Generació d’un entorn de confiança, on
el lideratge no procedeix de les empreses més grans, sinó de les més actives, situant el focus en la competitivitat i el posicionament estratègic.
- Coneixement de casos d’èxit i de fracàs,
a partir d’experiències compartides, quins
són els reptes i quines les tecnologies que
seran clau.
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QUI SOM? SOM EXCELENTS
Informació legal
- Amb estatuts fundacionals dipositats el 15 de febrer de 2013.
- Amb estatuts vigents dipositats el 21 de juliol de 2017.
- Amb representant legal: Sr. Joan Puig Castañer, President.
- Amb junta directiva legalment ratificada el 23 de juliol de 2020.
- Amb CIF número G-07094410

CliQIB està certificat com Cluster Management Excellence BRONZE Label per la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
L’obtenció d’aquesta acreditació reconeix l’excel·lència en la gestió i la prestació dels seus
serveis i posiciona a l’entitat en la participació
de projectes i iniciatives europees.
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- Amb codi IAE número 999/1
- Amb codi CNAE número 8299
- Amb domicili social i fiscal en:
Carrer Laura Bassi, s/n - 2n pis - Local 9
Centre Empresarial Són Espanyol, Parc Bit
07121 Palma
- Inscrita en el Registre d’Associacions Professionals i Sindicals número 07/0343.
- Inscrita en el Registre de AEI’s / Clúster del Govern dels Illes Balears RAEICAIB 1/2019.

SOM IB CLUSTERS
La intel·ligència col·lectiva dels clústers
d’innovació de les Illes Balears
Tres desafiaments concrets afronta IB Clústers:
- El suport a l’impuls de les polítiques d’industrialització de sectors
econòmics estratègics que puguin liderar la transformació.
- Generació de projectes innovadors de base tecnològica o de coneixement, amb capacitat vertebradora, tractora i multisectorial.
- L’eficiència, la competitivitat i el posicionament de la regió a la
Unió Europea.
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SOM UN
CLÚSTER PROMOGUT
PEL SECTOR PRIVAT
Missió
CliQIB promou el desenvolupament econòmic i la creació de coneixement i innovació a través de la creació de xarxes, l’intercanvi
d’experiències i la comunicació eficient entre els múltiples actors
que en formen part.

Visió
CliQIB pretén ser un referent a nivell nacional com a identiﬁcador
de projectes en col·laboració per a la solució de problemes higiènics en turisme, tant per a empreses turístiques, com per a centres
de coneixement i entitats de suport a la innovació.
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ELS NOSTRES REPTES
Desenvolupament,
posicionament i visibilitat

Expansió nacional i
Internacional

Innovació i projectes
col·laboratius

Facilitar el canvi estratègic i el
desenvolupament de negoci.

Generar activitats de recolzament al procés
d’expansió.

Impulsar projectes de R+D+i de caràcter
cooperatiu.

Identificar oportunitats de mercat.

Fomentar les aliances estratègiques a tot el món.

Proporcionar visibilitat i posicionament en
relació als principals agents públics i privats.

Establir i mantenir relacions amb entitats
públiques d’internacionalització.

Cooperar amb Centres Tecnològics i
Universitats.
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Informar sobre les línies de suport i
finançament de la R+D+i.

Sostenibilitat

Networking i xarxes

Capacitació

Difondre la tecnologia en higiene i
salut pública més avançada per a l’ús
sostenible dels recursos i l’assoliment
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de la ONU.

Organitzar jornades dirigides a objectius de
la cadena de valor.

Dissenyar i realitzar seminaris i
workshops sobre tecnologia en diferents
àrees de negoci.

Organitzar reunions de treball amb xarxes
vinculades amb la innovació a Europa.
Participar a la ECCP (European Cluster
Collaboration Platform).
Mantenir actiu el perfil del clúster a la EEN
(European Enterprise Network).

Dissenyar i realitzar la formació
d’empresaris i treballadors de caràcter
sectorial.
Organitzar cursos de formació DUAL
per a l’inserció laboral qualificada.
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ELS NOSTRES SERVEIS
FORMACIÓ
El clúster treballa amb totes les modalitats
formatives que permeten els operadors: bonificada, dual, sectorial i intersectorial.

- Col· laboració amb empreses associades per
a cursos d’especialització en temes de
salut pública.

Què oferim en formació
sectorial?

Què oferim en formació a
demanda?

- Cursos de formació “in house” adaptats
a les necessitats de la seva empresa (seguretat química, transport de mercaderies
perilloses, etiquetatge, compliment normatiu general, etc.).

- Seminaris de formació sobre temàtiques
concretes (residus, plàstics, dosificació,
etc.).

- Cursos de formació DUAL per a l’obtenció de certificats de professionalitat.
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- Workshops organitzats conjuntament
amb empreses proveïdores per donar a
conèixer innovacions d’equips i tecnologies.
- Organització de jornades tècniques.

INNOVACIÓ
El clúster s’organitza mitjançant grups de
treball per a la identificació d’oportunitats i
demandes tecnològiques dels nostres clients.

- Resums de convocatòries i sessions de
presentació.

Què oferim en innovació?

- Estudi i suport per a l’obtenció de certificacions (segells de gestió de la qualitat, medi
ambient, i innovació).

- Activitats de “coaching” per a la generació
d’iniciatives.

- Impuls de la participació en projectes regionals, nacionals i europeus.
- Recerca de sinèrgies amb centres tecnològics i universitats per a la R+D+i i l’assessorament tècnic més avançat.
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OFICINA TÈCNICA
Des de l’Oficina Tècnica del clúster es realitzen nombroses gestions
administratives i es dona assessorament empresarial i legal.

Tramitació de subvencions

Assessorament sobre legislació sectorial

- Compensació al transport de mercaderies amb destinació a les
Illes Balears.

- REACH i CLP.

- Tramitació i acompanyament a les ajudes regionals per a empreses (indústria, comerç, medi ambient, economia, etc.).

- Càlcul de risc químic.

Assessorament empresarial sectorial
- Beneficis derivats de convenis clúster-altres entitats (anàlisis químiques i microbiològiques amb laboratoris homologats, anàlisi de
punts crítics, reducció de la petjada de carboni, redacció de plans
d’higiene, anàlisi de composició de productes, proves i assaigs de
certificació de producte, etc)
- Facilitadors de finançament per a projectes empresarials.

- Fitxes de Dades de Seguretat (FDS).
- Emmagatzematge de productes químics APQ (compliment normatiu, alta en el registre, inspector propi).
- Alta de productes en el registre de Toxicologia.
- Gestió per al registre de productes biocides i plaguicides. Inscripció ROESB.
- Conseller de seguretat extern ADR.
- Alta en el registre de productors de residus de la CAIB i assessorament
en la gestió de residus propis de l’activitat.
- Alta en el registre d’empreses i productes cosmètics.
- Alta en el registre industrial de la CAIB.
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DESENVOLUPAMENT SECTORIAL
Des d’aquesta área es fa feina en el desenvolupament de negoci, la
visibilitat, reputació i desenvolupament sectorial de les empreses, promovent el networking i la signatura de convenis, entre d’altres tasques.

Desenvolupament de negoci

Visibilitat, reputació i desenvolupament
sectorial

- Estudis de mercat i “business plan”.

- Interlocució amb administracions públiques (lobby sectorial).

- Accions comercials conjuntes (compres conjuntes o descomptes).

- Campanyes de comunicació i publicitat conjunta.

- Suport a missions comercials.

- Assessorament per a la creació i el desenvolupament de marques.

- Suport a la internacionalització.

- Participació en Xarxes i Taules Sectorials (internacionalització CAIB, indústria CAIB, European Enterprise Network, Clúster
Network, etc).

- Assistència a fires i congressos sectorials i informació selectiva.
- Networking Turisme-Sector Químic.

- Convenis de col· laboració amb altres clústers nacionals i internacionals, universitats i centres tecnològics.
- Afavorir la incubació de noves empreses en el sector (inserció en
el món laboral, seminaris i premis per a joves universitaris, col·laboració amb ONG,s).
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CONSELLER
DE SEGURETAT
1. Revisar el compliment
de les normes en les empreses:
- Visitar periòdicament els centres de treball..
- Comprovar el compliment de les normes
aplicables en matèria de seguretat.
- Informar a la direcció de l’empresa els
possibles incompliments.
- Proposar possibles solucions.
2. Assessorar a l’empresa:
- Estudi previ de les operacions, presents i
futures, de l’activitat de l’empresa...
- Avaluar les necessitats i proposar de
solucions.
- Comprovar com s’han aplicat les mesures
proposades.
- Mantenir contacte directe amb les
empreses.
3. Redactar l’informe anual de Conseller
de Seguretat.
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4. Comprovar prèviament la
8. Observació de les regles de càrrega
classificació correcte de les mercaderies i descàrrega:
perilloses (MMPP).
- Examinar les condicions dels mitjans de
càrrega i descàrrega.
5. Mantenir actualitzada tota la
- Comprovar la idoneïtat de les eines i el
documentació legal associada al
lloc de càrrega i descàrrega.
transport de MMPP.
- Proposta de solucions a la direcció
de l’empresa.
6. Assessorar en l’adquisició de mitjans
de transport:
9. Comprovar el material utilitzat en el
- Avaluar els requisits legals dels mitjans de transport de MMPP:
transport.
- Valorar prèviament l’adequació dels
envasos o embalatges utilitzats.
7. Comprovar la documentació
- Proposar solucions.
i els equips:
- Avaluar prèviament les noves partides
- Examinar presencialment un mostreig
d’envasos i embalatges amb la finalitat
sobre els vehicles per comprovar que
d’assegurar que l’empresa utilitza els
disposen de tots els documents i equips
mitjans adequats.
de transport.
- Comprovar la data de caducitat, sobre tot
dels envasos de plàstic.
- Examinar periòdicament els envasos.

10. Formació:
- Comprovar que el personal implicat tingui
una formació adequada i que aquesta
figura en el seu expedient.
- Proposar dos cursos anuals en matèria de
ADR i si la formació no és impartida pel
Conseller de Seguretat, valorar aquesta
formació.
11. Procediments d’urgència en cas
d’accident o incident:
- Elaborar diagrames de flux d’actuació en
cas de possibles accidents o incidents.
12. Analitzar i aplicar els mitjans
adequats per evitar la repetició
d’accidents o infraccions:

- Comprovar que els motius que els van
produir han estat eliminats.
- Proposta de solucions.
- Investigació de les causes dels nous
accidents o infraccions.
- Recull de dades en els organismes
competents.
- Elaboració d’informes tant a l’empresa
com a la Administració.
13. Estudiar i avaluar les denúncies i
expedients sancionadors:
- Tramitació i avaluació de les denúncies
davant de la administració.
14. Seguiment de les directrius marcades
pel conseller.

- Analitzar els accidents o les infraccions
produïts en el passat i examinar les causes
coincidents.
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SOM EL QUE FEIM

1. Material Flow Study on
Majorca (2013)

2. Desinfeccions d’aigües
d’esbarjo (2013)

3. Estudi de Cost Eficàcia
en Desinfecció (2014)

Estudi sobre la conversió de residus agroalimentaris per aplicar en detergents ecològics
(GLOCAL). GLOCAL té com a objectiu
combinar la reutilització de residus valoritzables amb mètodes de fabricació locals i
coneixements globals per desenvolupar un
model de negoci sostenible per a la bioeconomia emergent.

Estudi sobre les característiques fonamentals
dels sistemes de tractament i desinfecció
d’aigües d’esbarjo, així com les particularitats,
avantatges i inconvenients de cada un d’ells.
Inclou també una avaluació dels aspectes de
gestió econòmica i potencialitat d’aplicació
relacionats amb la indústria química local.

Ampliació de l’estudi sobre la desinfecció
d’aigües recreatives amb una anàlisi cost-eficàcia de diversos tractaments químics de
desinfecció aplicables a piscines.

En col·laboració amb Balears.t (Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears) i BIOIB (Clúster
Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Baleares)

Ref. AAEE077/2012
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En col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats | DG d’Universitats
i Recerca

En col·laboració amb Saniconsult i la Universitat de les
Illes Balears (UIB)
Ref. AAEE28/2014
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats | DG d’Universitats
i Recerca

SOM EL QUE FEIM

4. SDS Mobile (2014)

5. TISE (2015)

6. BINDER (2016)

Desenvolupament d’una solució tecnològica
integral per garantir el flux d’informació d’un
producte químic al llarg de la cadena de subministrament i facilitar l’accés a les fitxes de
seguretat mitjançant la gestió de documents
basada en el núvol i la generació automàtica
de codis QR.

Projecte pilot de col·laboració per fomentar
el producte químic local a través del disseny
d’amenities per al sector hoteler, incorporant un producte Tradicional, un producte
Innovador, un producte Sostenible i un producte que desperta Emocions a través de
l’aroma de l’Illa.

En col·laboració con Soluciones Informáticas Ambientales S.L.

En col·laboració amb Balears.t (Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears), Ecoquimic, Industries
Argui i Think Cosmetics

Investigació i anàlisi de viabilitat de les plantes d’electròlisi salina basada en la tecnologia
de membranes a les Illes Balears per a l’obtenció i aplicació de clor en el tractament
d’aigües recreatives en el sector turístic, amb
l’estratègia de disposar d’instal·lacions locals
de producció i de substituir el transport marítim pel transport de carretera.

Ref. ES/02/CC/2015/13
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

En col·laboració amb LEITAT i ENOVAM
Ref. ES/02/CC/2015/14
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca
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SOM EL QUE FEIM

7. LOGICC (2016)

8. Desinfecció per Hidròlisis
Avançada HYDROVER
(2016)

9. Anàlisis de sistemes de
filtració de piscines y SPAs
(2016)

Estudi pilot per innovar en logística a través
de la substitució progressiva dels vehicles de
repartiment de les empreses de fabricació
i distribució de productes químics a Balears per vehicles més sostenibles i una anàlisi
d’emissions comparatives per demostrar la
reducció de la petjada de carboni.

Estudi pilot per mostrar el funcionament i l’eficàcia del sistema OXYMATIC®, un sistema
de tractament d’aigua que es basa en la tecnologia ABOT (Advanced Bi-polar Oxidation
Technology). Aquesta tecnologia patentada
combina la hidròlisi de l’aigua i l’electròlisi del
coure per tractar l’aigua de manera ecològica,
sense utilitzar productes químics com el clor.

Estudi sobre els procediments utilitzats en el
procés de rentat de filtres i una anàlisi experimental amb l’objectiu d’identificar els indicadors més adequats per controlar la qualitat
de la rentada i per optimitzar el procediment
atès que l’ús i la renovació de l’aigua de les
piscines turístiques de Balears suposa un cost
econòmic i mediambiental molt important.

En col·laboració amb Saniconsult i Hydrover

En col·laboració amb Saniconsult

Ref. ES/02/CC/2015/01

Ref. ES/02/CC/2015/01

Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

En col·laboració con Balears.t (Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears), Puig, Endesa i NISSAN.
Ref. ES/02/CC/2015/01
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca
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SOM EL QUE FEIM

10. Normativa Internacional
de piscines i SPAs (2016)

11. QIBEX (2016)

12. AQUALAB (2017)

Estudi que recopila la informació disponible
de piscines i spas de 8 països de diferents
parts de món, per tal de fer una comparativa entre ells i identificar possibles iniciatives i
pràctiques innovadores que podrien ajudar a
la indústria balear a trobar nous nínxols potencials per expandir el seu negoci.

QIBEX és un estàndard enfocat a la resolució de problemes higiènics en turisme, i
inclou la participació de diferents empreses
de la cadena de valor del producte químic
per a l’organització, el manteniment i la resolució de problemes puntuals d’higiene en
l’establiment turístic.

El projecte AQUALAB crearà un centre d’experimentació, validació i formació al voltant de
la gestió d’aigües d’esbarjo, buscant tecnologies
i aplicacions que permetin donar solucions als
reptes que presenta el desenvolupament de
solucions higièniques innovadores per a piscines
i spas. El projecte pretén contribuir a la millora
de la gestió d’aigua mitjançant la investigació i
desenvolupament de tecnologies que afavoriran una gestió més sostenible, fomentant a més
la capacitat innovadora de les Illes Balears.

En col·laboració amb Biolinea i Preverisk Group

Ref. ES01/TCC/1-2017

Ref. ES/02/CC/2015/01

Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

En col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa de
les Illes Balears (FUEIB), Innobalears, Melià Internacional,
Saniconsult, Puig, Futurquimia, Gispert, i Institut Municipal
d’Esports (IME)
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SOM EL QUE FEIM

13. Aigua lliure d’oli (2017)

14. EMPRENCHEM I
(2017)

15. Dinamització estructures
cluster (2018)

Projecte escolar per promoure el reciclatge
d’oli vegetal residual per convertir-lo en productes de neteja com antigament es va fer
amb el sabó fluix, producte tradicional de la
indústria sabonera que va arribar a tenir un
paper important en l’economia mallorquina.
Un projecte amb objectius mediambientals i
educatius.

Organització conjunta amb la UIB per realitzar una jornada sobre emprenedors i oportunitats en els sectors de la química, l’aigua i
la higiene aplicada, amb l’objectiu d’apropar
personal qualificat a les empreses i atendre
la demanda de competències tècniques i científiques en el sector.

Activitats relatives a estructurar l’expansió de
les empreses associades del clúster, assegurar
i incrementar la capacitació de treballadors
i empresaris al voltant del coneixement, organitzar i incrementar la relació ciència-clúster-turisme a través de la innovació.

En col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears
(UIB) i la Fundació Bit

Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

Cofinançament de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca | DG Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental i Residus
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Ref. ES01/TCC/1-2017

SOM EL QUE FEIM

16. QIBEX EVIDENCE
(2018)

17. EMPRENCHEM II
(2018)

18. Foment de la
Competitivitat Clúster I
(2019)

Estudi de viabilitat per a la transició del model
de venda de producte químic a l’oferta de
serveis tecnològics complets, amb la finalitat
de gestionar les infraestructures d’aigües d’esbarjo en establiments turístics i incrementar el
cicle de vida de la relació amb el client.

Jornada sobre Cosmètica, Aigua i Turisme, i el
paper que pot jugar la innovació com a palanca transformadora de l’economia i, per tant,
facilitadora de l’emprenedoria i l’ocupació.

Iniciatives per reforçar i consolidar l’estructura de coordinació i gestió del clúster, desenvolupar activitats de dinamització, difusió
i promoció, així com estudis per millorar la
competitivitat i facilitar la generació de projectes de cooperació entre les empreses
relatius a la digitalització i logística 4.0, sostenibilitat i economia circular.

En col·laboració amb INNOBALEARS
Ref. ES01/TCC/2-2017
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

En col·laboració con la Universitat de les Illes Balears
(UIB) i la Fundació Bit
Ref. ES01/TCC/1-2017
Cofinançament de fons FEDER i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG d’Innovació i Recerca

Ref. 2019/18269

Cofinançament de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius | DG Política Industrial
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SOM EL QUE FEIM

19. QIBEX RECOM
(2018-2020)

20. Fórum Economia Circular
(2020)

21. WAT’SAVEREUSE
(2020)

Iniciatives per a reforçar la competitivitat per
a la consolidació i expansió del clúster. Un
projecte pluriannual que posa de manifest la
col·laboració público-privada per a la R+D+i.

Dues jornades sota el títol “El futur és avui”
sobre l’eficiència en la gestió d’aigua i plàstics
en el sector hoteler, amb l’objectiu d’impulsar la transformació dels sectors implicats per
avançar de forma cooperativa elevant els estàndards de sostenibilitat de Mallorca com a
destinació turístic.

Projecte per a la sensibilització del sector
turístic sobre la legislació relativa a l’estalvi
i la reutilització de l’aigua. L’objectiu general
d’WAT’SAVEREUSE és explicar les iniciatives nacionals per promoure l’economia circular en el consum d’aigua, en particular en
la indústria del turisme, amb especial atenció
al medi ambient mediterrani.

Ref. ES01/CC/2018 2-2018

Cofinançament del fons ITS i de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG Innovació i Recerca

En col·laboració con la Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM), Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears (AETIB)
Ref. ES01/CC/2018 2-2018
Cofinançament del fondo ITS y de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme | DG Innovació i Recerca
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Cofinançament de la Unió Europea en el marc del programa LIFE+ amb codi LIFE19 GIE/FR/001013

SOM EL QUE FEIM

22. Foment de la
Competitivitat Clúster II
(2020)

23. Campanya #Producte
Químic Millor Local

24. Formació dual

Iniciatives per reforçar i consolidar l’estructura
de coordinació i gestió del clúster, enfocat en
màrqueting i internacionalització, integració i
pertinença a xarxes de coneixement, projectes en col·laboració i formació sectorial.

Campanya online per donar a conèixer els
productes de neteja i higiene de les empreses
químiques al consumidor general com a canal
de venda alternatiu i per afavorir l’economia
local en plena crisi sanitària.

Cofinançament de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius | DG Política Industrial

En col·laboració amb l’Institut d’Innovació Empresarial de
les Illes Balears (IDI)

Participació en la convocatòria de formació
dual gestionada per la FUEIB com a resposta
a el sector professional de la indústria química,
per cobrir la demanda de professionals per a
la recepció, expedició, condicionament i aprovisionament logístic de productes químics.
En col·laboració amb la FUEIB
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JUNTA DIRECTIVA

Joan Puig

Sebastià Crespí

Antoni
Burguera

Sílvia Mateu

Andreu
Pallisser

Catalina
Rosselló

Pep Gispert

Manel Miró

EQUIP TÈCNIC

Clúster Manager
Joan Miquel Matas

Safety Adviser
Pilar Muntaner

Project Manager
Kristin Baumann

Llicenciat en Farmàcia i Máster en Marketing
Industrial. Expert Universitari en Innovació.
Responsable Executiu del clúster. Director
de projectes estratègics, desenvolupament
de negoci i R+D+i.

Llicenciada en Química i Consellera de Seguretat. Promotora Tecnològica. Responsable de seguretat química i àrea legal. Responsable de formació i co-organitzadora
d’esdeveniments i comunicació.

Graduada en Biotecnologia i tecnologia dels
aliments i Doctora en Biotecnologia aplicada. Responsable de projectes europeus i
col.laboratius en R+D+i. Co-organitzadora
d’activitats i comunicació del clúster.
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ENTITATS ASSOCIADES AL CLÚSTER
Compromís i col·laboració mitjançant la triple hèlix
Empresa-universitat-administració

01 AIGOCLOR
Gerent Rafael Torrens Fornari
Direcció C/ Fadrins, 58. 07420 Sa Pobla
Telèfon 676 991 437
Email aigoclor@gmail.com
Aigoclor és una empresa situada a Sa Pobla dedicada a la fabricació
de productes químics per piscines i spas.

30

ECOTECNOLOGÍA
02 ATA
E HIGIENE
Gerent Pau Crespí
Direcció C/ Sócrates, 4. 07007 Palma
Telèfon 971 620 515
Email info@ataeco.com
web www.ataeco.com
Ata Ecotecnología e Higiene és una empresa especialitzada en el
tractament d’aigües i en el control de legionel·la i plagues. Han
participat activament en la resolució de brots de legionel· la a nivell
nacional i internacional. Empresa pionera en aquest sector.

03 BIOLINEA|COM
Gerent Pau Crespí
Direcció C/ Sócrates, 4. 07007 Palma
Telèfon 971 724 701
Email biolinea@biolinea.com
web www.biolinea.com
Grup empresarial dedicat a l’assessorament i la formació en temes
de seguretat alimentaria i higiene hídrica i en el camp de la salut
pública en general, principalment en el sector turístic, que disposa de
laboratori propi i col·labora amb universitats i centres d’investigació.

05 CIDESAL.
LABORATORIO DE ENSAYO
Responsable Laboratori de Química
Cristian Carrasco Muñoz
Direcció Gremi Teixidors 17. Local 1
Telèfon 971 718 776
Email quimica@cidesal.com
web www.cidesal.com
CIDESAL és un laboratori independent, amb més de 25 anys
d’experiència en els sectors d’anàlisi agroalimentari i mediambientals,
assessoria tècnica alimentari i formació higiènic – sanitari.

04 CASA GAILLARD
Gerent Enric Cuéllar
Direcció C/ Gremi Boters, 29. 07009 Palma
Telèfon 971 430 096
Email casagaillard@casagaillard.com
web www.casagaillard.com
Casa Gaillard és una empresa especialitzada en la distribució de
productes químics. Venen productes bàsics, com l’hipoclorit de sodi,
o específics com els utilitzats per a netejar i allargar la vida de les
membranes que s’utilitzaren en les plantes potabilitzadores d’aigua.

OFICIAL
06 COL·LEGI
DE QUÍMICS
Secretària Sara Palmer
Direcció C/ Josep Rover Motta, 8 Bj B. 07006 Palma
Telèfon 971 775 373
Email secretaria@quimibal.org
web www.quimibal.org
El Col· legi Oficial de Químics de les Illes Balears és l’entitat
representativa dels professionals de la Química a la nostra
comunitat. La funció del Col·legi és representar, vetllar i defensar els
interessos generals dels professionals de la Química.
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07 CONAGUA
Gerent Andrés Morell
Direcció C/ Poima, 19. 07011 Palma
Telèfon 971 759 074
Email info@conagua.es
web www.conagua.es
CONAGUA SL és una empresa amb més de 40 anys d’experiència
en el sector de la fabricació de productes químics per a l’hostaleria
i particulars. Fabriquen productes químics per a la piscina, cuina, per
a neteja en general i productes tècnics.

09 DETERGENTES BURGUERA
Gerent Antoni Burguera
Direcció Camí Vell de Ciutat, 52. 07630 Campos
Telèfon 971 650 521
Email administracion@detergentesburguera.com
web www.detergentesburguera.com
Detergents Burguera ha aconseguit ser una empresa de referència
en la fabricació i la distribució de lleixius per a bugaderies i
hotels, així com productes per el tractament d’aigües. Detergents
Burguera emmagatzema i distribueix els seus productes en estat
òptim. La qualitat dels productes, el servei tècnic i la immediata
resposta han fet que sigui l’empresa de referència pels seus clients.
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08 DEPUR-CLOR
Gerent Jordi Castañer
Direcció C/ Gremi Sabaters, 32. 07009 Palma
Telèfon 971 431 403
Email info@depurclor.com
web www.depurclor.com
L’equip de Depur-Clor està especialitzat en oferir un servei integral,
professional, innovador i de qualitat en tractaments d’aigua per el
sector hoteler, entitats públiques i particulars (piscines, spa, wellness,
descalcificació, osmosis, etc.) A més, compten amb fàbrica pròpia
per a l’elaboració de productes químics.

10 DETERGENTES
LA PALMERA
Gerent Catalina Rosselló
Direcció C/ Guillem Terrassa, 37. 07620 Llucmajor
Telèfon 971 660 469
Emai esfasser@la-palmera.com
web www.la-palmera.com
De petita fàbrica de lleixius als anys 60 amb articles d’ús domèstic,
Detergents La Palmera va evolucionar, a finals dels anys 70 a una
fàbrica de productes químics dedicats a la neteja i higiene per a
l’hostaleria. La relació de químics dedicats a la neteja i higiene per a
l’hostaleria. La relació de proximitat que ofereix La Palmera marca
la diferencia, ja que la capacitat de resposta de l’empresa a les
necessitats dels seus clients és immediata.

11 DISARP BALEAR
Gerent Sebastià Bover
Direcció C/ Can Valero 8, Nave D. 07011 Palma
Telèfon 971 204 913
Email disarp.balear@disarp.com
web www.disarp.com
Disarp treballa per a poder oferir els millors productes i serveis
d’higiene i desinfecció. L’experiència en el treball en equip, l’aposta
per la R+D+i i la sostenibilitat han donat com a fruits les solucions
globals d’higiene.

13 DISTRIBUÏDORS
EUROPA DE MENORCA
Gerent Pere Pons
Direcció Camí de Maó, 166. 07701 Ciutadella
Telèfon 971 385 738 / 971 482 344
Email comercial@diseuropa.com
web www.diseuropa.com
Distribuïdors Europa de Menorca, situada en Ciutadella, és una
empresa dedicada a la venta i assessorament en equips i sistemes
de higiene professional, tractaments per a la neteja i desinfecció de
la piscina, així com descalcificadors i osmosis inversa.

12 DISTRIBUCIONS
AGUILÓ
Gerent Mª Antònia Aguiló
Direcció C/ Parres, 22. 07570 Artà
Telèfon 636 130 636
Email distribucionsaguilo@gmail.com
Distribucions Aguiló és una empresa situada a Artà dedicada a la
fabricació i distribució de productes químics per a piscina i spas.

14 ECOMÓN
Gerent Toni Reinés
Direcció C/ Conradors, Solar 22 b, nau A-1. 07141 Marratxí
Telèfon 971 226 160
Email atencioalclient@ecomon.net
web www.ecomon.net
Ecomon es dedica a la distribució i comercialització de productes
químics i serveis de neteja professional en el sector hoteler,
restauració i sanitat. Donen solucions basades en les noves
tecnologies i compromesos amb el medi ambient i la salut de les
persones. També realitzen tractaments d’aigua.
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15 ECOQUIMIC
Gerent Andreu Pallisser
Direcció C/ Gerrers, 30. 07141 Marratxí
Telèfon 971 605 090
Email ecoquimic@ecoquimic.com
web www.ecoquimic.com
Ecoquímic fabrica productes de primera qualitat amb formulacions
modernes per a bugaderies, nàutica, construcció, higiene i
hostaleria. La seva preocupació per el medi ambient ha fet que
utilitzin sistemes de fabricació estudiats per a no abocar productes
perjudicials durant la neteja dels seus reactors i per a que tots els
productes siguin biodegradables.

17 EMAYA
Responsable d’Innovació Juan José Pieras
Direcció C/ Joan Maragall, 3. 07006 Palma
Telèfon 971 774 315
Email secretariaprojectes@emaya.es
web www.emaya.es
EMAYA és una empresa pública de l’Ajuntament de Palma que té
com a funció gestionar els serveis relatius al cicle integral de l’aigua, la
recollida selectiva dels residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint
la màxima qualitat i eficiència, dins d’una marc de sostenibilitat.
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16 ELISEO LLABRÉS
Gerent Eliseo Llabrés
Direcció C/ Bajolí, 28-B. 07714 Mahón
Telèfon 971 364 240
Email eliseo@eliseollabres.com
web www.eliseollabres.com
Eliseo Llabrés és una empresa especialitzada en el subministrament
de productes i articles, maquinària i accessoris destinats a la neteja
industrial i institucional. El seu radi d’acció és Menorca, consolidantse en aquesta regió com alternativa més professional per als clients
més exigents.

PRO
18 ENOVAM
ENERGY EFFIENCY
Gerent Magí Prats / Carlos Vidal
Direcció C/ San Francisco de Sales, 81. 07004 Palma
Telèfon 971 778 300
Email info@enovam.com
web www.enovam.com
ENOVAM és una empresa que desenvolupa activitats de gestió
energètica en l’àmbit de la millora de l’eficiència i la sostenibilitats.
Col·labora amb CliQIB en la promoció d’activitats conjuntes per el
desenvolupament de projectes químics i de R+D+i.

19 FI GROUP
Delegat territorial a Balears Jordi Almirall
Direcció Carrer Ada Byron Edificio NTIC,
Planta 2B, Parc Bit. 07121, Illes Balears
Telèfon +34 900 264 044 / +34 679 696 883
Email jordi.almirall@fi-group.com
web fi-group.com
Experts amb 20 anys d’experiència en solucions globals per a la
gestió del finançament de la R+D+i en empreses, mitjançant el
disseny i la implementació d’accions amb l’objectiu de potenciar
el desenvolupament tecnològic i econòmic. Aquestes accions,
focalitzades en el tractament integral dels incentius fiscals per R+D+i
i la gestió de convocatòries d’ajudes i subvencions públiques.

21 FUNDACIÓ
UNIVERSITAT EMPRESA
Gerent Luis Vegas
Direcció Ctra. Valldemossa, Km 7,5. Campus UIB. 07122 Palma
Telèfon 971 172 022
Email info@fueib.org
web www.fueib.org
Des de 1996 la FUEIB treballa per fomentar, promoure i dur a
terme activitats dirigides a la cultura, educació i investigació a tots
els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a
millorar la societat balear.

20 FUNDACIÓ BIT
Responsable d’Innovació Immaculada Salamanca
Direcció Ctra. Valldemossa, Km 7,4
Parc Bit. 07121 Palma
Telèfon 971 784 940
Email isalamanca@fundaciobit.org
web www.fundaciobit.org
Fundació Bit és un organisme públic que té com a objectiu dur
a terme estratègies d’investigació, desenvolupament tecnològic i
innovació del Govern de les Illes Balears.

22 FUTURQUIMIA
Gerent Sebastià Crespí
Direcció C/ Renou, 30. 07420 Sa Pobla
Telèfon 971 540 401
Email futurquimia@futurquimia.es
web www.futurquimia.es
La qualitat dels productes fabricats per Futurquima ha permès
trepitjar fort en terrenys que habitualment estan acaparats per a
multinacionals. Des de la seva fundació, en 1930, l’empresa s’ha
mantingut en l’avantguarda del sector, incorporant innovacions
tecnològiques i presentant noves propostes gràcies a l’enfortiment
del seu departament de R+D+i.
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23 GISPERT
DEPURACIÓN DE AGUAS
Gerent Pep Gispert
Direcció C/ Josep Antoni de Cabanyes, 12. 07011 Palma
Telèfon 971 751 525
Email gispert@gispert.es
web www.gispert.es
Gispert es dedica principalment el tractament d’aigües en totes
formes: piscines, saunes, reg, spas, descalcificadors, productes químics,
etc. També instal·len els equips de desinfecció, filtració i il· luminació.

25 HIDROSYSTEMS
MALLORCA
Gerent Cristobal Perelló
Direcció C/ Traginers, 62. 07420 Sa Pobla
Telèfon 971 862 011
Email hidrosystems@hidrosystems.es
web www.hidrosystems.es
Hidrosystems Mallorca es una empresa familiar situada a Sa Pobla
amb més de 25 anys d’experiència que ofereix una extensa gama
de productes i accessoris de primera qualitat per a piscines del
sector professional situades en les Illes Balears.
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24 HIDRO BALEAR
Gerent Toni Salvá
Direcció C/ Foners, 62B. 07006 Palma
Telèfon 971 46 54 54
Email info@hidrobalear.es
web www.hidrobalear.es
Des del naixement de Hidro Balear l’any 1984, l’aigua i el seu ús
responsable ha estat la seva raó de ser i el principi en el que es
basen qualsevol d’acció. Com especialistes del sector centren la seva
competència en la innovació i l’avantguarda, tant per ús col·lectiu
com a privat. Realitzen projectes exigents, reduint al màxim els
consums d’aigua, energia i minimitzant l’impacte mediambiental.

26 INDUSTRIAS ARGUI
Gerent Enric Salvador
Direcció C/ Gremi Saboners, 8. 07009 Palma
Telèfon 971 431 010
Email argui@argui.es
web www.argui.es
Des de 1983 Argui ofereix una gama de productes de disseny propi
i en constant evolució. Disposa d’un departament de R+D+i, en el
que inverteix part dels seus beneficis amb l’objectiu de la millora
constant dels seus detergents. Fruit d’aquest resultat, Industrias Argui
ha obtingut les primeres etiquetes ECOLABEL concedides en les
Illes Balears per un producte detergent.

MUNICIPAL
27 INSTITUT
DE L’ESPORT (IME)
Gerent Rafael Navarro
Direcció Camí de la Vileta, 40. 07011 Palma
Telèfon 971 281 870
Email ime@palma.cat
web www.ime.palma.cat
L’Institut Municipal de l’Esport (IME) és l’organisme que gestiona
diverses instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Palma, com
el Palau Municipal d’Esports Son Moix i els poliesportius Antoni
Servera, Germans Escalas, Marga Crespí, Rudi Fernández, S’Estel,
Son Hugo, Son Roca i Xavi Torrens.

29 KARTA IBIZA
Gerent Pedro Pons
Direcció Ctra San Antonio Km 2,5. 07800 Ibiza
Telèfon 971 314 519
Email kartaibiza@karta.es
web www.karta.es
La seva activitat és la distribució de productes de consum per a
l’hostaleria, restauració i col· lectivitats, així com la representació i
distribució de marques en exclusiva en el mercat de consum local.

28 KARTA
Gerent Pedro Pons
Direcció C/ 16 de juliol, 11. 07009 Palma
Telèfon 971 432 880
Email admon@karta.es
web www.karta.es
La seva activitat és la distribució de productes de consum per a
l’hostaleria, restauració i col·lectivitats, així com la representació i
distribució de marques en exclusiva en el mercat de consum local.

30 KELKO QUÍMICA
Gerent Fernando Bujosa
Direcció Pol son Llaüt, 36, nave 5
07320 Santa Maria del Camí
Telèfon 971 204 204
Email info@kelko.net
web www.kelkoquimica.com
KELKO QUIMICA va ser fundada l’any 1993. Dedicats a la venta,
distribució i fabricació de productes de neteja per a cuinar,
bugaderies i piscina, destinada principalment a empreses de neteja,
cadenes hoteleres, restaurants i a l’hostaleria en general.
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31 LEJÍAS OLIVES

Gerent Juan José Olives
Direcció C/ Moll de Llevant, 26
Telèfon 971 362 994
Email lejiasolives@gmail.com
Empresa situada a Menorca especialitzada en la venta de productes
de neteja tant per a la llar com per a piscines. Destaquen per la
serietat, professionalitat i la llarga experiència en el sector. Utilitzen
les darreres marques per a garantir al client un entorn net.

33 MARIPOL & ROYAL
Gerent Juan Andrés Villanueva
Direcció C/ Ctra. Aeropuerto Km 4,5
07817 Sant Jordi. Ibiza
Telèfon 971 396 495
Email info@maripolroyal.com
web www.maripolroyal.net
Va néixer l’any 2004 com a resultat de la unió de Limpiezas Royal SL
(establerta a Eivissa l’any 1970) i de Maripol SA (amb més de cent anys
d’història), des de llavors han consolidat any rere any el seu lideratge
en solucions per al manteniment d’immobles, subministrament de
productes de neteja i aplicacions en el tractament d’aigua de consum i
de piscines en la seva àrea d’actuació d’Eivissa i Formentera.
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32 LLADOPOL

Gerent Javier Pol
Direcció C/ Gremio Jaboneros, 14. 07009 Palma
Telèfon 971 432 631
Email administracion@lladopol.es
web www.lladopol.es
Lladopol és una empresa amb més de 50 anys d’experiència que
ofereix als seus clients una solució integral a les seves necessitats
específiques d’higiene i neteja. És pionera en el suport al sector hostaler
balear i ha anat creixent paral·lelament al seu desenvolupament.

34 PEDROSA
Gerent Tony Cursach
Direcció C/ Gremio Silleros y Albarderos, 10. 07009 Palma
Telèfon 971 430 348
Email pedrosa@pedrosa.net
web www.pedrosa.net
Pedrosa és una empresa amb més de 40 anys d’experiència.
Especialista en el sector de distribució d’Higiene Industrial, en el
sentit més ampli; químics, cel·lulosa, utensilis de neteja, bugaderia,
etc. Subministrament de productes químics per al manteniment de
piscines, així com la distribució de productes d’un sol ús o articles
de benvinguda per HORECA i col·lectivitats.

Y
35 PISCINA
JARDIN 2002

Gerent Pedro Sansó
Direcció Avda. Juan Carlos I, 24. 07580 Capdepera
Telèfon 971 566 539
Email info@piscinayjardin.com
Piscina y Jardin 2002, és una empresa familiar que neix de la
necessitat d’oferir al client un servei de proximitat, personalitzat,
eficaç i innovador, sempre oferint productes de la màxima qualitat
i garantia. Empresa jove, que compta amb un equip en constant
evolució per poder oferir als clients un assessorament personalitzat
segons les seves necessitats.

37 PUIG
Gerent Joan Puig
Direcció C/ Gremi Tintorers, 35. 07009 Palma
Telèfon 971 432 737
Email jabonespuig@jabonespuig.com
web www.jabonespuig.com
Qualitat, competitivitat, flexibillitat, professionalitat i servei
personalitzat, son les principals banderes de Jabones Puig, l’empresa
més antiga del sector, fundada l’any 1924. Es dedica a la fabricació
de productes químics de neteja per sector de l’hoteleria i
col·lectivitats i productes químics per al tractament d’aigües.

SERVICES
36 PREVERISK
GROUP

Gerent Esteban Delgado
Direcció C/ Laura Bassi. Local 7. Parc Bit. 07121 Palma
Telèfon 971 727 095
Email preverisk@preverisk.com
web www.preverisk.com
Preverisk integra serveis de consultoria, auditoria i formació per al
turisme i la restauració. Son un equip de professionals que tenen
per objectiu transformar les necessitats dels clients en solucions
concretes i eficaces per al desenvolupament del seu negoci.

38 QUIMIOTEST
GRUPO CONTROL
Gerent Maria del Mar Porras
Direcció C/ Gran Via Asima,29, 2ª. Pol Son Castelló. 07009 Palma
Telèfon 971 432 229
Email gerencia@grupocontrol.info
web www.grupocontrol.info
Grupo Control es dedica a l’assessorament, anàlisis i control
de qualitat, en seguretat alimentària, higiene industrial, control
mediambiental, control metrològic i control d’unions soldades,
garantint un servei de qualitat àgil per al client.

39

39 REUSA MALLORCA
Gerent Diego Orallo
Direcció C/ Pou d’en Bauçà, 36. 07350 Binissalem
Telèfon 971 592 303
Email administracion@reusamallorca.es
web www.reusamallorca.com
Reusa Mallorca es dedica a la recollida d’olis usats vegetals i s’han
especialitzat en el seu emmagatzematge, tractament i transformació
per utilitzar-lo com a matèria prima en la fabricació del biodièsel.

41 SALINAS D’ES TRENC
Gerent Xisco de Ramon
Direcció Ctra. Campos a Colonia St Jordi Km 8,5. 07630 Campos
Telèfon 971 655 306
web www.salinasdelevante.com
Localitzades en el Salobrar de Campos, Salines d’Es Trenc es
nodreixen de les aigües mediterrànies que provenen del paratge
natural de la platja d’Es Trenc. Les quals són idònies per a la
fabricació natural del clorur de sodi. La producció sol estar per
sobre de les deu mil tones l’any de sal marina.
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40 ROSA Mª JULIÀ FLAQUER
Gerent Bartomeu Dalmau
Direcció Espai de’n Sales s/n. 07570 Artà
Telèfon 971 836 545
Email rmjuliacb@hotmail.com
Rosa Mº Julià Flaquer és una empresa situada a Artà dedicada a la
fabricació de sabons, detergents i una gran varietat de productes
de neteja. Així com també és especialista en la fabricació de
productes per el tractament d’aigües.

42 SANICONSULT IBÉRICA
Gerent Clara Berrocal
Direcció Can Foradí, 37 Bajos. 07009 Palma
Telèfon 971 706 454
Email info@saniconsult.net
web www.saniconsult.net
Saniconsult és una empresa que es dedica a l’assessorament, anàlisis
i formació en l’àmbit higiènic-sanitari, sobretot enfocat al sector
turístic. Realitzen anàlisis d’aliments, piscines, legionel·la, aigües, etc.

43 SINERGIES
Gerent Joan Mateos
Direcció C/ Ada Byron s/n. Edifici Estel PB 5A
Telèfon 971 425 469 / 607 266 179
Email info@sinergies.org
web www.sinergies.org
Sinergies és una empresa consultora i laboratori, especialista en la
realització d’analítiques, definició de protocols de neteja i autocontrol
sobre APPCC, seguretat i higiene, legionel·la i piscines. Donen suport
individualitzat a cada empresa per a millorar la seva gestió des del
punt de vista de qualitat, medi ambient, la sostenibilitat i la seguretat
alimentaria i hídrica.

45 TIRME
Gerent Rafael Guinea
Direcció Ctra. Sóller, Km 8,2. 07120 Palma
Telèfon 971 435 050
Email info@tirme.com
web www.tirme.com
Empresa de caràcter multisectorial que desenvolupa activitats de
gestió de residus urbans a l’Illa de Mallorca, compromesa amb
el medi ambient i la innovació i interessada en la promoció de
projectes de R+D+i en els sectors de la química i el medi ambient.

44 THINK COSMETIC
Gerent Pep Lluís Capllonch
Direcció C/ del Calvari, 1. 07460 Pollença
Telèfon 971 533 085
Email info@thinkcosmetic.com
web www.thinkcosmetic.com
Think Cosmetic és un laboratori fabricant de cosmètica d’alta
qualitat. La única raó de l’empresa és cuida a les persones creant
productes d’origen vegetal amb les millors matèries primeres
provinents del Mediterrani. Apostant per el medi ambient, la salut i
el benestar de les persones.

DE
46 UNIVERSITAT
LES ILLES BALEARS
Representant a CliQIB Dr. Manuel Miró
Direcció Ctra. Valldemossa Km 7,5. Ed. Mateu Orfila
Campus UIB. 07121 Palma
Telèfon 971 172 746
Email manuel.miro@uib.es
web www.uib.es
La Universitat de les Illes Balears duu a terme l’activitat de R+D
amb els grups d’investigació, departaments, instituts universitaris
i altres centres o estructures mixtes entra la UIB i organismes
públic-privats.
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
La nostra presència online és el nostre portal d’entrada per facilitar informació a entitats
que busquen conèixer qui som i què fem.
Proporcionem informació sobre la nostra
estratègia i valors, els serveis que volem
oferir, els projectes més destacats i un llistat
dels nostres socis i col·laboradors.

www.cliqib.org
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Xarxes

Newsletter

El clúster també funciona com a observatori,
facilitant l’accés a informació sobre actualitats, tendències, normatives i esdeveniments
del sector a través del nostre apartat de notícies en la pàgina web i xarxes socials.

En el nostre butlletí informatiu mensual difonem tota l’actualitat
amb rellevància per a tot l’ecosistema del clúster. A través de circulars internes comuniquem als associats noves iniciatives del clúster,
formació, convocatòries obertes, avisos legals, etc.

T
FI
@clusterquimic
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Clúster de la Indústria Química
de les Illes Balears
Laura Bassi, 1, Local 9, 2 pis
Centre Empresarial Son Espanyol
Parc Bit - 07121 Palma de Mallorca
t 971 944 583 www.cliqib.org

