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Segona edició del 22@Afterwork a Bcombinator, el cicle orientat a startups i 

emprenedors del 22@ 

 

22@Network bcn ha organitzat una nova edició del 22@Afterwork en la que s’ha 

presentat el programa d’acceleració d’startups “Cuatrecasas Acelera” 

 

Barcelona, Maig de 2018.- La Comissió d’Emprenedoria de 22@Network bcn, l’Associació 

d’Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@, ha organitzat el segon 

22@Afterwork a Bcombinator.  

 

Durant l’acte, orientat a startups i emprenedors del 22@, Alex de Dios, president de la 

Comissió d’Emprenedoria de 22@Network bcn i COO a Beabloo,  ha entrevistat a Francesc 

Muñoz, CIO de Cuatrecasas i responsable de la política de Corporate Venturing de la 

companyia.  

 

Muñoz ha explicat que “el projecte Acelera, impulsat per Cuatrecasas i Telefónica Open 

Future, és un programa d’acceleració d’startups adreçat a qualsevol iniciativa 

empresarial i innovadora que desenvolupi una solució tecnològica en l’entorn 

LegalTech”.  

 

Ha assegurat que “l’objectiu de la iniciativa és aconseguir més eficiència en la forma de 

treballar i conèixer nous models de negoci en l’àrea de LegalTech que aportin solucions 

tecnològiques a la productivitat i al management de les firmes jurídiques”. 

 

Les startups que participen en el projecte “Acelera”, que properament celebrarà la seva tercera 

edició, compten amb el recolzament de dos mentors, especialitzats en  innovació i en 

assessorament jurídic. 

 

Ha destacat també que “Cuatrecasas ja ha iniciat l'aplicació de Machine Learning i 

Intel·ligència Artificial per a revisions de contractes de forma massiva, el que permet als 

professionals aportar talent i valor afegit a aquesta tasca”. 

 

Durant la seva intervenció, Alex de Dios ha anunciat la celebració el proper 24 de maig a partir 

de les 13:30h. a l'Hotel Novotel Barcelona City, d’un nou dinar-col·loqui Àgora 22@Network 

bcn, a càrrec de Ventura Barba, el CEO de Advanced Music, els organitzadors del SONAR i el 

SONAR +D, qui presentarà la conferència SONAR +D:  Creativitat, tecnologia i negoci. 

 

En finalitzar l’acte, ha tingut lloc un col·loqui amb els públic assistent. 

 

El 22@Afterwork té com a objectiu incentivar el networking entre startups i empreses 
establertes al districte, exposar els programes que les empreses ofereixen per a emprenedors i 
startups, apropar emprenedors nacionals i internacionals i donar a conèixer l’associació 
22@Network bcn.  
 
Fotografies de l’acte 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19OXcL0ihajmTgkOSSU1YMHNLvLsogWTA?usp=sharing
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22@Network bcn és l'Associació d'Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@, 

que compta amb més de 130 empreses sòcies i col·laboradors i 19.000 treballadors que es 

beneficien de les sinergies que es produeixen en el propi l'àmbit de l'Associació i que s'ha 

consolidat també com un agent actiu del districte i motor de les iniciatives que ajuden al 

desenvolupament de les empreses associades.  

 

La Comissió d’Emprenedoria és el lloc de trobada de les principals iniciatives emprenedores 

del districte i de la ciutat, i entre elles i la resta de l’ecosistema del 22@, especialment grans 

empreses, universitats i recerca. 

 
Bcombinator és el coworking space / incubator center que neix per ajudar les startups i 

empreses a consolidar el seu negoci amb les millors garanties d'èxit, mitjançant serveis 

personalitzats, dirigit per una xarxa de reconeguts emprenedors amb més de 30 anys 

d'experiència. Bcombinator és l'espai més eficient per a crear networking i col·laborar entre 

emprenedors i mentors que brinden assessoria des de la fase de gestació d'una idea fins a la 

internacionalització i fundraising. 

 

El 22@Afterwork és una nova activitat pública de 22@Network bcn que s’afegeix a les dels 

22@Breakfast, l’Àgora 22@Network bcn i a les diferents activitats de les comissions de treball.  

 

 El 22@Breakfast és el punt de trobada i d'intercanvi d'idees innovadores que, des 

del 2004, se celebra cada mes al Districte de la Innovació. És una oportunitat per 

conèixer les darreres tendències tecnològiques i empresarials, i els progressos que 

es desenvolupen en l’entorn 22@ per a les seves empreses i institucions. Però 

també és una ocasió per intercanviar experiències amb més d'un centenar de 

directius i professionals vinculats a l'economia del coneixement.  

 

 Àgora 22@Network bcn vol perdurar com una cita exclusiva per a la divulgació de 

les tendències globals que condueixen el procés de canvi tecnològic, social i 

empresarial, mitjançant el debat per l'acció davant les oportunitats de creixement 

econòmic, especialment vinculades a les noves tecnologies. En anteriors col·loquis 

s'ha tractat sobre altres temes d'actualitat en el sector tecnològic com són les smart 

cities, el big data, els drones, la impressió 3D, les tendències post Mobile World 

Congress, la indústria 4.0the Cloud, la Transformació Digital, la logística del futur, la 

robòtica, la mobilitat, el Machine Learning, la Internet de les Coses i el 5G.  


