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THE FUTURE OF MOBILITY

Vols conèixer de primera mà les tendències que definiran el futur de la mobilitat i els principals reptes 
que haurà d'afrontar?
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➢ Presa de consciència de l’acceleració del canvi
d’entorn. Urgència d’avançar-s’hi (amenaça → oportunitat)

➢ Donar accés a noves metodologies de transformació i a
informació clau dels ecosistemes d’innovació d’arreu del
món (xarxa internacional d’oficines d’ACCIÓ)

➢ Accelerar la transformació de les empreses aprofitant
els canvis disruptius d’entorn i convertint-los en oportunitats
de creixement global

CATALONIA EXPONENTIAL
Iniciativa transversal que engloba diferents accions, programes i recursos per:



INSPIRACIÓ
Impacte positiu a la realitat de 
la teva empresa

ESPAI PER PENSAR
Sortir del dia a dia. 
Mirar més enllà. 

APRENENTATGE I VALIDACIÓ  
de les teves idees de negoci 
futur

CONNEXIÓ I NETWORKING
Ecosistemes més innovadors a 
través de les oficines d’ACCIÓ

10 Sessions de debats virtuals i interactius amb distuptors/experts internacionals 
(startups, corporates, inversors, investigadors...).

Energia
3 països

29 experts

2021

Wompreneur
3 països

18 experts

Salut
2 països

12 experts

Habitat
3 països

27 experts

Alimentació
6 països

30 experts

Robòtica*
2 països

18 experts

Mobilitat*
6 països

30 experts

Salut Mental*

* Per iniciar

DISRUPT TOURS: QUÈ SÓN?



DISRUPT TOURS: QUÈ VEUREM?

• TENDÈNCIES

• TECNOLOGIES EXPONENCIALS 
/ COMBINACIONS / NOVES 
APLICACIONS

• NOUS MODELS DE NEGOCI 

A través de:

PIMES 

STARTUPS 

GRANS CORPORACIONS 

AGENTS RECERCA





Disruption Sessions





✓ Compromís amb el programa i les activitats organitzades. 
Predisposició. Dedicació amb temps. Ment oberta a noves 
idees.

✓ Preparació de les sessions amb els materials i informació 

que ACCIO proporcionarà.

✓ Intervenció amb càmera i veu, fent preguntes durant les 

sessions.

✓ Puntualitat.

✓ Estar preparats per la Disrupció!

Compromís per part dels participants



✓ El cost de participació al programa és de 200€/empresa (sense IVA).

✓ El Disruptour tindrà format virtual, i s’utilitzarà la Plataforma pròpia d’ACCIÓ

Meetmaps i Zoom/Teams.

✓ Procés de selecció dels participants per assegurar encaix en el Programa.

✓ Mantindrem reunions prèvies amb les empreses participants.

✓ Grup d’entre 15-20 empreses.

✓ Poden participar varis membres de la mateixa empresa.

Condicions de participació



TORN DE PRECS I PREGUNTES

Marc Gracia
Consultor Sènior de Disrupció
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/mgracia/
Correu: marc.gracia@catalonia.com

Riánsares López
Consultor Sènior d’EEN i Projectes Europeus
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/riansareslopez/
Correu: riansares.Lopez@gencat.cat
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