
PROGRAMA DE PREACCELERACIÓ
PROGRAMA PER PROJECTES EMPRENEDORS 

INTENSIUS EN TECNOLOGIA  



✓ Programa adreçat a projectes emprenedors intensius en tecnologia

✓ El coneixement com un gran actiu amb grans requisits d'R+D per arribar al mercat

✓ Equips formats per personal científic i/o tècnic altament qualificat

✓ Activitat, entre d’altres, en el camp de la intel·ligència artificial, IoT, Big Data, medtech, tecnologies espacials, 
nanotecnologia, etc.

Impulsar el model de negoci i el creixement del negoci

Atraure inversors privats professionals.

Augmentar les possibilitats d'èxit i ritme de creixement.

Millorar les habilitats emprenedores.

Transferir el coneixement de la recerca al mercat i a la societat.

Objectius



Filosofia del programa 

Equip

InstitucionsTecnologia Coneixement



Programa

Inici previst: 26 d’abril de 2023.

Format: presencial.

Horari: Dimecres de 9:30h a 10:30h i 11:00h a 12:00h.

Tallers: 12 sessions sobre finances, marketing i vendes, model de
negoci, venture capital, legal...

Tutories: 5 tutories quinzenals.

Entregables: projeccions financeres, pla de negoci, presentació i one 
page.

Demoday: Setembre 2023.

Premi de 5.000€ al Projecte guanyador del Demoday.



Tallers

1. Model de negoci i proposta de valor 

2. Product discovery

3. Lean Startups

4. Clients B2B 

5. KPI's

6. Gestió de marca, comunicació i eines digitals

7. Vendre en línia

8. Construir un equip guanyador 

9. Preparar-se pel fracàs

10. Models financers

11. Què valora un inversor

12. Funcionament i motivacions del Capital Risc

Dimecres de 9:30h a 12:00 h
Online 



Tutories

5 sessions de tutoria amb ImpulsetoGrow.

1 sessió cada dues setmanes 

Tutoría continua i disponibilitat de l’equip tècnic de Barcelona Activa.

Es tracten totes les temàtiques: 
• Equip
• Clients i competència
• Mida del mercat
• Pla de marketing
• Cerca d’inversió
• Socis
• Patent i protecció
• (...)



Tallers i tutories a càrrec 
d’Impulse to Grow 

10 anys assessorant a startups en 

fases inicials i a VC.

20 inversions realitzades.

4 desinversions.

100 empreses incubades



Espai de treball a la
Incubadora MediaTIC  

Neteja i manteniment de l’espai.

Accés als serveis de Barcelona Activa.

Seguretat a l’edifici les 24 hores.

Accés a les instal·lacions de 7h a 19h de

dilluns a divendres.

Ús de les sales de la incubadora prèvia

reserva.

Connexió a la xarxa mitjançant WIFI i cable.

Parking per a empreses (de pagament)

Recepció de paquets



Edicions10 Projectes98 Creen 
empresa72%

Reben 

finançament70% Rondes >200 k€40% Han llançat 

producte al mercat40%

Valoració

del programa9/10

Track record 



Start-ups accelerades

Inmersia

http://www.mitigasolutions.com/
http://www.amalfianalytics.com/
http://www.tricopharming.com/


Inscripció fins al 10 d’abril de 2023.

Preparar la següent documentació i enviar-ho a preacceleracio@barcelonactiva.cat

• La fitxa de participació completa, es trobarà al següent enllaç: 
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/progr
ama/Preacceleracio.jsp

• Currículums de l’equip.

• Opcional: documentació que l’equip consideri necessària per a demostrar la 
intensitat de la base tecnològica del projecte.

Barcelona Activa es posarà en contacte per a coordinar una entrevista

Més informació: marta.villarroya@barcelonactiva.cat

Inscripció

mailto:preacceleracio@barcelonactiva.cat
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/programa/Preacceleracio.jsp
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/programa/Preacceleracio.jsp
mailto:marta.villarroya@barcelonactiva.cat
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