
CATALONIA EXPONENTIAL LEADERS

‘Projectes inspiradors per 
transformar el món des de 

Catalunya’



Iniciativa transversal Gener 2019 que engloba
diferents accions, programes i recursos per:

 Presa de consciència acceleració del
canvi entorn - la 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



 Exponential Days

 Jornades i Workshops temàtics on es posen en pràctica
metodologies i meta-metodologies disruptives
(com Organitzacions Exponencials Exo Sprint,
Pentagrowth, Purpose Launchpad, ...)

 Catalonia Exponential Leaders

 Ajuts a la transformació empresarial: itineraris
de transformació empresarial i ideació (fins a 12.000€)
+ implementació iniciatives disruptives (fins a 20.000€)

 Innovar amb startups

 Serveis ‘Roads to' per startups

 Connexió directa a la disrupció mundial amb Disrupt
Tours individuals i grupals i Tours around the world de
la mà de les oficines ACCIÓ: USA, Canadà, Israel, Xina,
Corea, Europa.

SERVEIS CATALONIA EXPONENTIAL



‘Projectes inspiradors 
per transformar el 

món des de Catalunya’

‘Aquelles empreses catalanes que s’atreveixen a 

desenvolupar solucions disruptives globals, a través de 

projectes transformadors, generant nous mercats que 

impacten positivament a la societat’.

QUINES SÓN ELS ‘CATALONIA EXPONENTIAL LEADERS’?



‘Projectes inspiradors 
per transformar el 

món des de Catalunya’

MAPEIG DE LES 
MILLORS JUGADES
Formaràs part del mapa de les empreses 
més disruptives de Catalunya 

AQUÍ TAMBÉ PASSA, 
TAMBÉ PODEM! 
Startups, pimes, i grans corporacions

IDENTIFICACIÓ DE 
BONES PRÀCTIQUES
De gran valor per altres empreses que 
vulguin també transformar-se

CONNEXIÓ, 
VISIBILITAT I IMPACTE 
de Catalunya al món

PER QUÈ?



CRITERIS, BENEFICIS i PASSOS 
PER SER UN CATALONIA 
EXPONENTIAL LEADER



CRITERIS

POTENCIAL IMPACTE: solucions als
grans reptes de la societat

MODEL DISRUPTIU vers els 
estàndards convencionals

ESCALABILITAT a nivell global
EQUIP i COL.LABORADORS: 
Lideratge, implicació de l’equip i 
col·laboradors externs

TRACCIÓ en el teixit empresarial 
català

MODELS D’ORGANITZACIÓ que 
s’originen i l’establiment d’una nova 
CULTURA empresarial



1. POTENCIAL IMPACTE

SOLUCIONS ALS GRANS REPTES DE LA SOCIETAT

 Resoldre un repte vinculat amb camps rellevants per a la societat

 Abordar els camps rellevants amb aproximacions totalment noves

 Alineació amb els ODS i el Pla de recuperació europea

 Propòsit



2. MODEL DISRUPTIU...

...VERS ELS ESTANDARDS CONVENCIONALS

Nous models i/o formes de producció amb potencial de transformar un 
sector o generar un nou mercat. 

 S’analitzarà que tingui un plantejament diferencial i disruptiu i aporti 
avantatges respecte al plantejament convencional.



3. ESCALIBILITAT...

 S’analitzarà que el projecte tingui capacitat d’impacte a nivell global, i

que es sostingui en un model de negoci escalable.

...A NIVELL GLOBAL



4.EQUIP i COL·LABORADORS

LIDERATGE, IMPLICACIÓ DE L’EQUIP I COL·LABORADORS EXTERNS

 Visió, lideratge, capacitats, implicació de l’equip per impulsar el projecte 

 S’analitzarà la col·laboració i el suport d’organitzacions externes, nacionals i 

internacionals per la seva implementació.

 Comunitat



5.TRACCIÓ...

... EN EL TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ

 Projecte que pugui ser tractor, que generi sinèrgies i utilitzi recursos i 
capacitats en el teixit empresarial català. 

 S’analitzarà que pugui esdevenir un referent per una quantitat significativa 
d’empreses catalanes per impulsar-les cap a nous mercats.



6.MODELS D’ORGANITZACIÓ...

...ÀGILS i ESTABLIMENT D’UNA NOVA CULTURA EMPRESARIAL

Un model d’organització diferent, oberta i descentralitzada, que pugui tirar
endavant la iniciativa disruptiva.

 S’analitzarà que tingui una cultura àgil, que combini l’explotació del negoci
actual i l’exploració del negoci futur, que experimenti i aprengui.



‘Projectes inspiradors 
per transformar el 

món des de Catalunya’

RECONEIXEMENT
Formaràs part del mapa de les 
empreses més disruptives de 
Catalunya 

VALOR
Construir la teva proposta de 
valor per atreure millors recursos 
(internacionalitzar-la, atreure 
talent, finançament, etc.)

VISIBILITAT
Tindràs visibilitat a mitjans, 
xarxes socials i podràs donar a 
conèixer el teu projecte a 
l’Exponential Day 3 (Juliol 
2021)

CONNEXIÓ
Contacte amb els ecosistemes 
més innovadors del món a 
través de les oficines d’ACCIÓ

BENEFICIS



‘Projectes inspiradors 
per transformar el 

món des de Catalunya’

PASSOS PER SER UN CATALONIA EXPONENTIAL LEADER

EXPRESSIÓ D’INTERÈS
Presenta’t! 
Data límit: 20 Des 2020
http://www.accio.gencat.cat

CRITERIS
Candidata’t!
Formulari de sol·licitud
Valoració dels 6 criteris de disrupció
Període: 21 Des 2020 - 30 Gen 2021

TALLERS PERSONALITZATS
Valoració casos més destacats (Feb 
2021)
Accés a tallers personalitzats amb 
ACCIÓ i l’Institute of Next (Març 
2021).

FINALISTES
Selecció finalistes (Abril 2021)
Difusió i visibilitat (Maig 2021)
Exponential Day #3 (Jul 2021)



Si lidereu una iniciativa disruptiva, 

presenta’t!
Catalunya està plena de talent i hi ha moltes iniciatives amb ambició transformadora. 

És el moment de donar visibilitat a les noves iniciatives que esdevindran les empreses 

del segle XXI

exponentialday@correu.accio.gencat.cat



Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


