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3Pròleg

«Una de les satisfaccions que tenim tots els que participem en aquest 
programa, en qualsevol forma, com a empresa seleccionada, com a 
formadors, o com a promotors del progrés del país a través del suport a les 
empreses, és que descobrim i treballem amb empreses que estan en la 
“frontera” del seu camp, desenvolupant conceptes, productes i serveis, i 
que poden competir amb les millors empreses d’arreu del món.

El país té la sort de tenir milers de persones inquietes que es proposen 
contribuir a millorar el món competint amb els millors en les seves 
disciplines, moltes vegades des del mateix nivell d'excel·lència. No totes 
les economies poden dir que disposen d'aquest actiu imprescindible, 
empreses atrevides i visionàries, que les ajuden a definir un futur 
d'esperança pel que fa a la millora de la qualitat de vida dels seus 
ciutadans. El progrés d'una societat depèn de l'energia dels seus 
emprenedors. D'això cada vegada hi ha menys dubtes.

Com a mer ciutadà, voldria agrair a totes aquestes iniciatives la seva feina i 
la seva energia davant de totes les dificultats que representa emprendre, 
perquè és la seva convicció la que fa que puguem esperar un futur millor».

ALFONS CORNELLA, 

CONSELLER DELEGAT DE L’INSTITUTE OF NEXT BY INFONOMIA 
COL·LABORADOR DEL PROGRAMA CATALONIA EXPONENTIAL LEADERS 

«El programa Catalonia Exponential Leaders ens ha permès 
identificar els projectes més disruptius de Catalunya, crear 
sinergies entre les empreses participants i oferir-los formació i 
eines pràctiques que habiliten un llenguatge comú sobre 
transformació i exponencialitat».

CORINA ALMAGRO

CONSELLERA DELEGADA DE THE CATALYST
COL·LABORADORA DEL PROGRAMA CATALONIA 

EXPONENTIAL LEADERS 



Disrupció [dizrupsió]

disruptio (‘trencament’, ‘fractura’)



5Innovació disruptiva

La innovació disruptiva és el tipus d’innovació basada en la creació de
nous productes, serveis i/o models de negoci que deixen obsolet el
que s’estava fent fins al moment, i que aconsegueixen un canvi d’hàbit
dels consumidors.

La innovació disruptiva impacta directament en els resultats entregats als clients i

en el comportament del consumidor, i deixa obsoleta la situació anterior.

Té com a enfocament millorar l'experiència del client i generar nou valor, i tendeix

a desestabilitzar els mercats.

La innovació disruptiva va molt més enllà de la innovació sostenible i es

caracteritza per fer que una indústria es revolucioni de tal manera que canviï per

complet, fins al punt que desapareguin productes i serveis que formaven part del

mercat abans de la seva irrupció.

Mentalitat i canvi de perspectiva

Tecnologia com a facilitadora de la solució

Generació de nous mercats

Solucions escalables

Nous models de negoci



6Organitzacions exponencials (ExO)

Els elements d’exponencialitat són els que permeten fer créixer i escalar els 
models de negoci per crear un impacte més gran, més ràpid i més barat que la 
competència.

Mindset exponencial

Fonts d’abundància (dades, recursos, processos)

Potencial de les 6D del creixement exponencial

Atributs exponencials de les ExO

Tecnologies exponencials*

Impacte x 10

*Les tecnologies exponencials són les que, en poc temps, fan disminuir els seus preus i complexitat de 
manera rellevant alhora que la seva capacitat i el nombre d'aplicacions augmenten de manera 
exponencial. Algunes de les tecnologies exponencials estan recollides en la Diana de tendències 
tecnològiques d’ACCIÓ http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/eic-diana-de-tendencies-tecnologiques

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-diana-de-tendencies-tecnologiques


7ExO (atributs)

Les organitzacions ExO es caracteritzen per expressar un propòsit de transformació massiva (MTP) i 10 atributs que permeten 
connectar i gestionar l’abundància.

MTP: El propòsit de transformació massiva és el reflex de l’aspiració de l’organització i descriu el canvi que 
vol aconseguir al món. Va més enllà de la missió i la visió de l’empresa.

SCALE. Són els atributs que permeten a l’organització connectar 
amb actius externs per créixer exponencialment en un marc d'alta 
incertesa

Staff on demand (personal sota demanda): grup de treballadors 
qualificats contractats segons les necessitats per a dur a terme elements 
operatius del negoci principal.

Community (comunitat): grup de persones apassionades per l’MTP.

Algorithms (algoritmes): conjunt d’instruccions pas a pas per a 
automatitzar una tasca.

Leverage assets (actius externs): actius que s’utilitzen sota demanada 
per a oferir la proposta de valor.

Engagement (compromís): ús de tècniques com sistemes de 
reputació, ludificació, programes de lleialtat, premis o incentius per a 
mantenir activa la comunitat.

IDEAS. Són els atributs que permeten a l’organització 
gestionar el creixement exponencial

Interface (interfície): experiència digital dels usuaris amb els 
productes i serveis i la interacció amb altres sistemes.

Dashboards (quadres de comandament): proporcionen 
informació en temps real per a dur a terme el negoci.

Experimentation (experiments): tècniques per a avaluar, 
de manera àgil, noves idees i hipòtesis.

Autonomy (autonomia): unitats autoorganitzades que 
operen amb autoritat descentralitzada. Pot ser aplicat 
internament i externa.

Social Technologies (tecnologies socials): ús de 
tecnologies per a accelerar i facilitar les comunicacions entre 
l’equip i la comunitat.

Font: Salim Ismail, Singularitiy University



8Metodologies i marcs de treball

La innovació disruptiva requereix enfocaments i marcs de treball que en permetin el desenvolupament: a través d’eines i 
metodologies d’innovació es generaran noves iniciatives disruptives i se’n facilitarà l’arribada al mercat

Design thinking

Pentagrowth

Lean startup

Purpose launchpad

Customer discovery

ExO sprint

Scrum



9Catalonia Exponential Leaders 2022

El programa Catalonia Exponential Leaders vol reconèixer les 
empreses catalanes que s’atreveixen a desenvolupar noves solucions 
a través de projectes transformadors que ambicionen la creació d’un 
futur millor per a tothom i generen nous mercats.

En aquesta 2a edició del programa s’han establert dues categories 
d’empreses: les consolidades i les startups. Totes les empreses 
catalanes que volien optar al reconeixement podien presentar la seva 
candidatura. S’han rebut un total de 170 sol·licituds (64 % de startups 
i 36 % d’empreses consolidades). 

S’ha fet una selecció de les 30 empreses més disruptives de 
Catalunya sobre les quals es basa aquest informe. Finalment, s’han 
seleccionat les 10 empreses que s’han considerat més disruptives i 
representatives de diversos àmbits. 

170 sol·licituds

30 finalistes

10 leaders

Les Catalonia Exponential Leaders són referents inspiradors 
de projectes diferencials, atrevits, tractors i amb alt potencial 
de creixement que estan tenint lloc a Catalunya avui dia.



10Característiques de les Catalonia Exponential Leaders

Tenir un propòsit i imaginar-se futurs amb impacte positiu. 

Atrevir-se a generar nous mercats basant-se en idees disruptives.

Incorporar tecnologies exponencials en els seus projectes.

Tenir un model de negoci escalable que pugui impactar molts usuaris

Inspirar, generar comunitat i construir ecosistemes al seu voltant.

Servir-se d’actius externs que els permetin créixer exponencialment.

Fer ús d’eines col·laboratives i fomentar l’autonomia i la ludificació.

Aplicar l’experimentació amb un enfocament clientcèntric. 

Donar pas a una nova cultura d’empresa.

www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/catalonia-exponential/catalonia-exponential-leaders



11Catalonia Exponential Leaders 2022

Les empreses finalistes del programa Catalonia Exponential Leaders 2022 per sectors són:

Indústria 4.0 i 
digitalització

Salut Energia i 
sostenibilitat

E. Màxim Miranda

Alimentació Logística Educació i
ind. culturals

WindowSight 

New Space



12Capital risc en la indústria 4.0 i la digitalització a Catalunya

1 2 3

218 M$
invertits en

152
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 27 %

Seed 60 %

Sèries A-C 13 %

Catalunya compta amb

409startups

i 101scaleups

Per inversió captada destaquen:

43 M$

3 rondes

18 M$

1 ronda

16 M$

2 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021

Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub



13Capital risc en la salut a Catalunya

1 2 3

670 M$
invertits en

175
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 19 %

Seed 54 %

Sèries A-C 27 %

Catalunya compta amb

331startups,

90scaleups

i 2 futurs unicorns

Per inversió captada destaquen:

56 M$

2 rondes

53 M$

2 rondes

39 M$

3 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021

Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub
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1 2 3

Capital risc en l’energia i la sostenibilitat a Catalunya

101 M$
invertits en

40
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 12 %

Seed 59 %

Sèries A-B 29 %

Catalunya compta amb

116startups,

9 scaleups

i 1 unicorn

Per inversió captada destaquen:

25 M$

2 rondes

18 M$

1 ronda

14 M$

2 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021
Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub



15Capital risc en l’alimentació a Catalunya

1.114 M$
invertits en

62
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 25 %

Seed 58 %

Sèries A-C 11 %

Sèries D-F 6 %

Catalunya compta amb

114startups,

29scaleups,

1 unicorn

i 1futur unicorn

Per inversió captada destaquen:

1.033 M$

7 rondes

24 M$

4 rondes

11 M$

2 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021
Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub

1 2 3



16Capital risc en la logística a Catalunya

1 2 3

1.244 M$
invertits en

47
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 24 %

Seed 44 %

Sèries A-C 24 %

Sèries D-F 8 %

Catalunya compta amb

83startups,

9 scaleups i

1 unicorn

Per inversió captada destaquen:

1.033 M$

7 rondes

81 M$

4 rondes

72 M$

2 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021

Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub



17Capital risc en l’educació i les indústries culturals a Catalunya

1 2 3

43 M$
invertits en

63
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Pre-seed 40 %

Seed 53 %

Sèries A-C 7 %

Catalunya compta amb

100 startups

i 52 scaleups

Per inversió captada destaca:

6,7 M$

1 ronda

5,3 M$

3 rondes

3,5 M$

1 ronda

Nota: Dades relatives al període 2017-2021

Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub



18Capital risc en el New Space a Catalunya

1 

6 M$
invertits en

7
rondes d’inversió

Inversió captada i rondes d’inversió tancades, per tipologia, a Catalunya (2017-2021)

Seed 100 %

Catalunya compta amb

3 startups

i 4 scaleups

Per inversió captada destaca:

4,8 M$

2 rondes

Nota: Dades relatives al període 2017-2021

Fonts: Crunchbase, Dealroom i Barcelona & Catalonia Startup Hub



19Tendències de futur per sectors

Tendències de futur per sectors

LogísticaIndústria 4.0 i 
digitalització

Tecnologies 
biològiques

Automatització 
intel·ligent

Disseny centrat 
en la persona

Sostenibilitat

Salut

One health

Transformació 
digital

Medicina 
personalitzada

Enfocament en 
la prevenció

Energia i 
sostenibilitat

Democratització 
i distribució 

Descarbonització

Sostenibilitat

Digitalització

Alimentació

Tecnologies 
agroalimentàries

Sostenibilitat

Alimentació del 
futur

Transformació 
digital

Logística de la 
darrera milla

Sostenibilitat

Intermodalitat

Educació i
ind. culturals

Aprenentatge 
digital

Formació 
dinàmica

Noves 
dinàmiques 

culturals

New Space

Vigilància

Medi ambient

Connectivitat

Investigació i 
recerca

Font: elaboració pròpia
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Les Catalonia Exponential 
Leaders 2022 



21BMAT Music Innovators

Sistema operatiu per a la indústria musical

Propòsit

Maximitzar el valor de la música per a un just reconeixement i retribució als seus creadors, i 
contribuir així a la sostenibilitat del sector.

Projecte disruptiu

BMAT Music Innovators és el sistema operatiu de la indústria musical que connecta els 
elements subjacents (tecnologia, dades i persones) que es necessiten mútuament per a crear 
valor en la música i permet una distribució justa i eficient dels drets d'autor.

Factors diferencials

Cultura àgil i reacció a possibles disrupcions, com el blockchain, que ja han començat a 
explorar. Utilització d’un conjunt de serveis de programari auditables basats en sistemes 
d’intel·ligència artificial que faciliten l'ús i el pagament de la música.

Exponential leader

És un cas d’èxit de transferència de coneixement i tecnologia de la universitat al mercat, que 
es consolida i es converteix en líder del seu àmbit gràcies a la seva innovació constant.

Sector d’aplicació
Educació i indústries culturals

Tecnologia

IA, big data, cloud/edge, DLT

Atributs d’exponencialitat

Algorithms, autonomy

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte
bmat.com

jvintro@bmat.com

Ubicació: Barcelona

https://www.linkedin.com/company/bmat/mycompany/
http://www.twitter.com/bmat
https://www.instagram.com/bmatmusic/


22Flax & Kale

Menjar saludable, saborós i sostenible com a motor de canvi

Propòsit

Democratitzar l'alimentació saludable i sostenible entre els consumidors no vegans.

Projecte disruptiu

Flax & Kale promou el moviment «healthy-flexitarià». Es tracta d'una marca multicategoria i 
omnicanal que compta amb una gamma completa de productes amb un alt perfil nutricional, 
saborosos, sans i amb el mínim impacte mediambiental.

Factors diferencials

Innovació constant en el sector de la restauració i l’alimentació, portant els sabors de la cuina 
tradicional al present. Forta inversió en R+D+I. Marca omnicanal. 

Exponential leader

Pioner dins el sector flexitarià, ha estat capaç de fer créixer la seva línia de restauració així com  
d'arribar al mercat B2C amb productes propis amb un alt component d'innovació al darrere.

Sector d’aplicació
Alimentació

Tecnologia

Foodtech

Atributs d’exponencialitat

Community, leverage assets
ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

flaxandkale.com

marta.guell@teresacarles.com

Ubicació: Lleida i Barcelona

https://es.linkedin.com/company/flax-and-kale
https://twitter.com/flaxandkale
https://www.instagram.com/flaxandkale/?hl=es


23
GPAINNOVA

Tecnologies disruptives al servei de la societat

Propòsit

Tecnologia per a conservar i preservar l'entorn marí.

Projecte disruptiu

GPA Innovative, mitjançant el projecte GPASEABOTS, desenvolupa solucions de digitalització 
i automatització per a l'exploració, la preservació i la restauració del medi aquàtic de manera 
fàcil i segura amb vehicles de superfície no tripulats (USV).

Factors diferencials

Forta cultura innovadora de l'empresa, intraprenedoria i lideratge. La seva tecnologia combina la 
mobilitat elèctrica i autònoma i integra la tecnologia sensorial i la robòtica per facilitar tasques 
científiques, d’inspecció i de preservació de la biodiversitat marina.

Exponential leader

PIME catalana que, partint d'una tecnologia principal, escolta les necessitats del mercat i genera 
noves línies de negoci. Promou una cultura d'intraprenedoria i aposta incondicionalment per la 
innovació exponencial.

Sector d’aplicació
Indústria 4.0 i digitalització

Tecnologia
Robòtica, IoT/sensors, blue economy, 

mobilitat del futur, edge computing

Atributs d’exponencialitat
Community, experimentation

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

gpainnova.com

research@gpainnova.com

Ubicació: Barcelona

https://es.linkedin.com/company/gpainnova
https://twitter.com/gpainnova
https://www.instagram.com/gpainnova/
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Kave Home

Revolucionem el sector del moble de manera responsable

Propòsit

Llars sostenibles a l'abast de tothom.

Projecte disruptiu

Kave Home es basa en la digitalització end-to-end de tota la cadena de valor i l’ús de nous 
materials i tecnologia per al disseny i ús de mobiliari.

Factors diferencials

Personalització, facilitat en l’experiència de l’usuari/comprador i sostenibilitat en la producció.

Exponential leader

Empresa que ha trencat la manera de fer d'un sector tradicional. Gràcies a la tecnologia i a la 
digitalització, ha estat capaç de créixer exponencialment en els darrers anys.

Sector d’aplicació
Indústria 4.0 i digitalització

Tecnologia
Digitalització, e-commerce, 

materials sostenibles
Atributs d’exponencialitat
Leverage assets, interfaces

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

kavehome.com

francesc@kavehome.com

Ubicació: Girona

https://es.linkedin.com/company/kave-home
https://twitter.com/kavehome
https://www.instagram.com/kavehome
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Uriach

Natural Healthcare enhanced by Science

Accelerar la transició cap a una salut més natural, holística i sostenible, per generar un 
impacte positiu en la salut i la vida de les persones. 

Propòsit

Uriach ha fet una gran transformació del negoci principal, en pivotar d'un model clàssic de la 
indústria farmacèutica cap el sector del natural consumer healthcare (productes naturals
potenciats per la ciència).

Projecte disruptiu

Enfocament en el consumidor i en productes altament innovadors, basats en ingredients 
naturals i potenciats amb la ciència, proporcionant les millors solucions de salut natural i 
empoderant al consumidor, els experts i els prescriptors.

Factors diferencials

És un clar exemple d'empresa que transforma el seu model de negoci i incorpora una nova 
línia (edge) lligada amb la seva activitat principal (core).

Exponential leader

Sector d’aplicació

Tecnologia

Salut

IA, e-commerce

ODS als quals dona resposta

Atributs d’exponencialitat

Interfaces, community

Dades de contacte

uriach.com

Ubicació: Palau-solità i Plegamans

mariarosa.gonzalez@uriach.com

https://www.linkedin.com/company/grupo-uriach/


26
ABLE Human Motion

Facilitar la mobilitat a tothom

Propòsit

Crear un món on tothom es pugui moure.

Projecte disruptiu

ABLE Human Motion ha creat l’exoesquelet robòtic més lleuger i econòmic del món, que 
permet a persones amb discapacitats aixecar-se i tornar a caminar. 

Factors diferencials

Nova generació d’exoesquelets dues vegades més lleugers i tres vegades més accessibles 
que la resta, acompanyat d'una aplicació per a monitorar l'evolució del pacient.

Exponential leader

És una empresa derivada sorgida d'un grup de recerca, que, gràcies a la tecnologia i a 
l'equip que hi ha al darrere, fa possible el seu propòsit inspirador. 

Sector d’aplicació
Salut

Tecnologia

Robòtica, big data, cloud

Atributs d’exponencialitat

Community, experimentation
ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

ablehumanmotion.com

acarnicero@ablehumanmotion.com

Ubicació: Barcelona

https://twitter.com/AbleHumanMotion
https://www.instagram.com/able_hm/
https://es.linkedin.com/company/ablehumanmotion


27AllRead Machine Learning Technologies

Detecta, llegeix i digitalitza des de qualsevol càmera

Propòsit

Traçabilitat de mercaderies sostenible a qualsevol lloc.

Projecte disruptiu

AllRead Machine Learning Technologies proporciona una tecnologia d’aprenentatge profund 
que, mitjançant l’ús de càmeres, permet la identificació i seguiment automàtic de mercaderies 
de manera omnipresent.

Factors diferencials

Reducció dels costos per contenidor manipulat, millores en la fiabilitat, la consistència, la 
predictibilitat, la seguretat en les operacions i la reducció d’emissions de CO2 en les cues d'espera.

Exponential leader

Empresa disruptiva que democratitza l'ús de tecnologies de reconeixement òptic de caràcters 
(ROC), connectant amb l'abundància de tecnologies, imatges i càrregues mobilitzades. Utilitza 
algoritmes potents i els resultats es poden visualitzar en temps real de manera gràfica.

Sector d’aplicació
Indústria 4.0 i digitalització

Tecnologia

Intel·ligència artificial i big data

Atributs d’exponencialitat

Algorithms, dashboards

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

www.allread.ai

marcal@allread.ai

Ubicació: Barcelona

https://www.linkedin.com/company/all-read
https://twitter.com/AllRead_MLT
https://www.instagram.com/allread_mlt/
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Fregata Space

Monitorem la contaminació del planeta

Propòsit

Netejar el planeta.

Projecte disruptiu

Fregata Space és una plataforma d’observació terrestre que detecta contaminants tòxics a 
l’aire i cossos d’aigua aplicant algoritmes propis d’aprenentatge automàtic sobre imatges 
satel·litàries. 

Factors diferencials

La seva tecnologia fa possible reduir els costos de mostreig, tenir informació en temps real, 
comprendre la informació històrica, predir el comportament dels contaminants i mesurar 
l'efectivitat de l'acció.

Exponential leader

La startup presenta una solució capaç de disrompre els laboratoris actuals i la manera en 
què s'obtenen les dades, i transformar-se així en una solució amb impacte i escalable.

Sector d’aplicació
New Space

Tecnologia

New Space, IA i big data

Atributs d’exponencialitat

Algorithms, dashboards

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

fregataspace.com

mafe.gonzalez@fregataspace.com

Ubicació: Barcelona

https://es.linkedin.com/company/fregataspace
https://twitter.com/fregata_space
https://www.instagram.com/fregataspace
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Innovamat Education

Transformem la teva aula de matemàtiques

Propòsit

Inspirar una nova manera de pensar a través de les matemàtiques.

Projecte disruptiu

Innovamat Education ha desenvolupat una proposta curricular per a ensenyar unes 
matemàtiques més competencials, vivencials i manipulatives a l’escola.

Factors diferencials

Substitueix els llibres de text per una proposta completa de recursos educatius que canvia la 
manera d'ensenyar les matemàtiques a les aules gràcies a la personalització de 
l'aprenentatge o el descobriment dels algoritmes a través de la manipulació.

Exponential leader
Ha pogut disrompre el món editorial amb un ensenyament més competencial i personalitzat i 
més de 1.200 escoles ja han adoptat el seu sistema d'aprenentatge de les matemàtiques.

Sector d’aplicació
Educació i indústries culturals

Tecnologia

IA, connectivitat

Atributs d’exponencialitat

Engagement, community

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

innovamat.com

carlos.ore@innovamat.com

Ubicació: Sant Cugat del Vallès

https://www.linkedin.com/company/innovamat-education/mycompany/
https://twitter.com/innovamat_es
https://instagram.com/innovamat_es
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Integra Therapeutics

La propera generació d'eines d'escriptura 
de gens per a curar malalties

Propòsit

Prevenir i curar malalties genètiques i oncològiques amb necessitats mèdiques no cobertes.

Projecte disruptiu

Integra Therapeutics crea eines d'escriptura de gens (gene writing) d'última generació perquè 
les teràpies avançades siguin més segures i efectives.

Factors diferencials

Creació d'una plataforma tecnològica d'escriptura de gens que solucionarà les limitacions de la 
teràpia gènica (mida, precisió i estabilitat). La tecnologia combina la precisió de CRISPR amb 
l'efectivitat d'integrases i transposases per programar la inserció de fragments d'ADN al genoma.

Exponential leader

La tecnologia desenvolupada suposarà un revulsiu en el camp de les teràpies avançades i 
permetrà ampliar el rang de malalties tractables amb teràpia gènica.

Sector d’aplicació
Salut

Tecnologia

Biotecnologia, genètica

Atributs d’exponencialitat

Algotithms, community

ODS als quals dona resposta

Dades de contacte

integra-tx.com

info@integra-tx.com

Ubicació: Barcelona

https://es.linkedin.com/company/integra-therapeutics
https://twitter.com/integra_tx


31Conclusions

La disrupció i l’exponencialitat són els elements clau que permetran transformar els nostres ecosistemes. Les 
Catalonia Exponential Leaders són el màxim exponent d’aquesta disrupció.

Disrupció i exponencialitat

Aquest informe ens apropa als conceptes de disrupció i exponencialitat
per ajudar-nos a comprendre com es pot fer front als canvis d’entorn i 
convertir les amenaces en oportunitats.

Disposem de diferents eines i metodologies per impulsar aquesta 
transformació a les empreses i fer-les més competitives.

Catalonia Exponential Leaders

Les Catalonia Exponential Leaders són referents inspiradors de 
projectes diferencials, atrevits, tractors i amb alt potencial de creixement 
que estan tenint lloc a Catalunya a dia d’avui.

El procés dels Catalonia Exponential Leaders permetrà crear la llavor 
d’empreses catalanes disruptives, amb propòsit, tractores i capaces 
d’irrompre en nous sectors per a impulsar l’economia catalana.
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Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Consulteu l’informe aquí:

@accio_cat

@catalonia_ti

Gràcies!

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/eic-exponential-
leaders-catalunya-2022

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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