
 
 

 

 

22@Network bcn segueix creixent i apostant pel talent amb la 

incorporació de sis noves empreses  
 

Barcelona, Juliol de 2018.- L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn, formada 

per més de 135 empreses i institucions amb més de 19.000 treballadors, ha incorporat 6 nous 

associats en el darrer cens aprovat per la seva Junta Directiva: Squire E-Sports, Símbiosy, 

Sharify, Marinel·lo@Partners, Guidd Experiences i Herraiz Soto & Asociados. 

  

SQUIRE E-SPORTS és una plataforma gratuïta de coaching per e.Sports, enfocada al videojoc de 

gènere multiplayer online League of Legends, i que permet optimitzar el joc, millorant les 

fortaleses i corregint els errors.  

 

SÍMBIOSY ofereix una eina cap a l'economia circular fent un ús eficient dels recursos, ajudant a 

les empreses a dissenyar una estratègia de simbiosis industrial que permet optimitzar els 

recursos sobrants de la seva activitat. Tant en polígons industrials, com en ajuntaments o 

grups d'empreses, SÍMBIOSY crea l'ambient adequat per fer possible les sinergies entre 

empreses, identificant oportunitats i actuant com a facilitador perquè puguin implementar-se. 

  

SHARIFY és una App que ofereix un mapa amb el que està passant a Barcelona al moment i que 

permet als seus usuaris compartir esdeveniments en tres clics: què, quan i on. També ofereix 

un xat per a que els usuaris puguin interactuar per compartir un taxi o prendre una cervesa.  

 

MARINEL·LO@PARTNERS és una firma d'advocats independent, especialitzada en el dret de 

negocis, operacions i transaccions transfrontereres, que presta serveis en assessorament legal 

multidisciplinari en diferents àrees de pràctica: Societari i Social, Fusions i Adquisicions, 

Immobiliàries i Reguladores i Tecnològiques, que complementa amb Mercantil i Civil, Propietat 

Intel·lectual i Industrial, Processal i Arbitratge, Laboral, Fiscal i Comptable. 

 

GUIDD EXPERIENCES és un portal que ofereix més de 1.000 activitats a l’aire lliure a tota 

Espanya de senderisme, natura, aventura, etc.  amb l’acompanyament d’un guia local.  

 

HERRAIZ SOTO & ASOCIADOS és una empresa de consultoria estratègica, consultoria creativa i 
consultoria en innovació, que ofereix tot tipus de serveis de publicitat, disseny gràfic i 
multimèdia.  
 

Aquestes noves empreses se sumen a l’Associació compromesa amb la dinamització del 

districte de la innovació 22@, que facilita la integració de les organitzacions i els seus 

professionals a les dinàmiques del 22@, fomentant la interacció i treballant per un teixit 

productiu ric, complex i dinàmic al districte de la innovació. 

 

 

Per a més informació: Gabinet de Comunicació 22@Network bcn: 

Filloy Consultors /  93 419 19 86 / press@filloy.com 

https://www.lolsquire.com/es
https://www.simbiosy.com/
https://sharifyapp.com/
https://matp.es/
http://www.guidd.io/
https://herraizsoto.com/
mailto:press@filloy.com

