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El primer programa d’emprenedoria a Catalunya



Què és Esade Creapolis?

Esade Creapolis és el parc empresarial i de 
coneixement d'Esade.

Un ecosistema on desde fa més de 10 anys hi conviuen
el talent de tota la comunitat d'Esade (Professorat, 
Alumnes, Alumni...), les seves empreses inquilines i 
totes aquelles empreses i startups que volen innovar i 
co-crear a través dels nostres programes de 
innovació i emprenedoria.

El hub que connecta talent, coneixement i 
organitzacions, tot facilitant la innovació, 
l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial amb
impacte social.



El nostre Hub

60
Empreses

emprenedores amb
seu al nostre
ecosistema

595
Professionals

260
Emprenedors

i Startups

95
Startups 

accelerades al 
nostre Programa 

Empenta

86%
--------------------
Segueixen actives

60%
--------------------
Facturen més de 

100.000€



En contacte directe amb 
l'excel·lència acadèmica del Campus 
d'Esade a Sant Cugat



¿Què és el programa Empenta?

L’Empenta és un programa gratuït d'acceleració de 10 empreses emergents 
de base tecnològica que tenen com a motor la innovació disruptiva 

A qui va dirigit? 

Es dirigeix a startups en fase de creació o recentment constituïdes (màxim 3 anys de vida)

Objectiu del programa

Ajudar a les iniciatives emprenedores a través de dues vessants:

1) A través de sessions plenàries en les quals es treballen aspectes crítics de la gestió de startups
(finançament, màrqueting, pla de socis, model de negoci...) 

2) Mentoring ad hoc que portarà a terme un equip d'experts

El programa Empenta d’Esade Creapolis compta amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat
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Sessions plenàries

Models diferents de pacte de socis i aspectes legals 
crítics a tenir en compte. Punts que tenir clars de cara 
a l’entrada de nous socis. 
Ponent: Expert de Roca Junyent.

Perfils personals i combinacions, Equips 
emprenedors d’alt rendiment.
Ponent: Mercè Rius, Professor d’ESADE

Formació empresarial (18h)

Pacte de 
socis

Equips    
emprenedors

Business Model Canvas, Previsió d’ingressos i despeses, 
Prospecció de mercat. 
Ponent: Oscar Vayreda, Mentor de startups.

Model de 
negoci

Com posicionar-se davant d’una empresa, 
Sensibilització de les mancances de l’empresa, 
Tipologia de rols a les grans empreses, Metodologia de 
venda, B2B a la indústria. 
Ponent: Oscar Torres, Professor d’ESADE

Eines disponibles de finançament per una startup: públics, 
privats i alternatius. Ajustar el model de negoci a l’òptica 
inversora. 
Ponents: combinació d’experts en els diferents àmbits.

Marketing i 
vendes

Pla de 
finançament

Exercicis de comunicació i de discurs en públic. 
Metodologia per l’Elevator pitch i construcció d’un 
discurs seductor. 
Ponent: Silvia Bueso, Coach experta.

Elevator
Pitch



Els participants en el programa comptaran amb 18hs de tutoria de 
mentors experts, que els ajudaran a avançar en els diferents àmbits de 
negoci. En funció de l’àrea d’especialització de l’emprenedor, se li 
assignarà el tutor que més adequat, la majoria d’Esade. L’acompanyament 
seguirà la següent estructura:

→ Mentor d’equip:
▪ 6 hs repartides en 3 reunions amb un mentor expert en startups de 

base tecnològica que identificarà les fortaleses i necessitats de 
l’equip de l’startup, i avaluarà si està ben equilibrat.  

→ Mentor de model de negoci:
▪ 6 hs repartides en 3 reunions per desenvolupar temes com el 

model de negoci, el pla de màrqueting i ventes i les projeccions de 
creixement. 

→ Mentor de finançament:
▪ 6 hs repartides en 3 reunions per treballar el pla de finançament de 

la startup, el burn rate, l'estratègia de fundraising i les diferents 
eines per capitalitzar. 

Mentoring

El pool de mentors del programa compta
amb professorat d'Esade, inversors
experts, Business Angels i professionals
de les empreses més rellevants de la
Indústria 4.0



Des de la 8a edició del programa Empenta, es col·labora amb el 
MsC in Finance Management d'ESADE, el 14è millor valorat a 
nivell mundial.

Els estudiants del màster desenvoluparan el seu Projecte Final 
de Màster amb el cas d'una de les startups d’Empenta.

Els estudiants ajudaran a desenvolupar el Pla financer de la 
startup, treballen temes com els balanços, el compte de 
pèrdues i guanys, els cash flows o les projeccions de 
tresoreria.

La col·laboració és en anglès, dura tot el programa (de març a 
octubre) i comença amb un pitch de les startups davant dels 
estudiants.

Un cop fets els matchings entre els grups d'estudiants i les 
startups, el treball es desenvolupa en reunions periòdiques 
durant els 5 mesos de durada de el programa.

En col·laboració amb el MsC in Finance



Investors Day

Accés al finançament a 
través del Investor Day, una 
jornada en la qual les 
startups del programa 
exposen els seus projectes 
per obtenir finançament.

La col·laboració amb l’Esade Entrepreneurship
Institute permet als inversors d'Esade Ban participar 
en la jornada, així com a grans empreses de 
l'ecosistema Esade Creapolis i altres inversors privats 
de la xarxa.



Les startups participants comptaran amb un espai co-
working exclusivament destinat al programa Empenta.

→ Co- working d’Startups del programa Empenta, amb tots 
els serveis inclosos (connexió a internet d’alta velocitat, amb 
accés 24/7, i sales de reunions). 

→ Virus Free en tot l’espai de co-working. A causa de la 
pandèmia del Covid-19, en tot moment adaptarem les mesures 
de seguretat a la sala Co-working, seguint l’evolució de la 
pandèmia. 

Espai d’incubació



La gestió del programa està acompanyada per una intranet que permet una gestió documental àgil. S’hi poden trobar 
els materials i presentacions de les sessions formatives en qualsevol moment que el participant necessiti, així com 
serveix com a portal web per a que els membres puguin fer el repositori d’actes.

Intranet



Calendari



Com aplicar?

Cal presentar candidatura a través del web d’Esade Creapolis. La convocatoria s’obrirà a principis
d’any fins al 8 d’abril de 2022

Requeriments

▪ Startups de com a màxim 3 anys de vida 

▪ Base tecnològica, potencialment patentable 

▪ Primer prototip desenvolupat o en desenvolupament 

▪ No és necessari tenir l’empresa formalment constituïda en el moment d’aplicar  al programa, però sí amb 
intenció́ de fer-ho a curt termini.

▪ No és necessari que l’empresa tingui vendes en el moment d’aplicar al programa, tot i que és preferible que 
tingui primer client

Resolució

Les 20 startups preseleccionades presentaran la seva iniciativa a un jurat competent, que decidirà quines 
son les 10 finalistes que entren al programa. 



▪ Primer programa d’acceleració d’Startups a Catalunya.

▪ Programa per excel·lència d’emprenedoria a Esade Creapolis, conegut per tot 
l’ecosistema emprenedor. 

▪ 100 startups accelerades en 10 edicions.

▪ El 80% segueixen amb activitat

▪ El 60% aixequen una primera ronda d’ uns 400.000 €

▪ El 20% aixequen una segona ronda de 650.000 €

11 anys d’Empenta



Estigueu atents…

Us hi esperem!



Av. de la Torre Blanca, 57 
E-08172 Sant Cugat del Vallès
www.esadecreapolis.com

albert.rivero@esadecreapolis.com
Tel. +34 93 554 30 00

Gràcies

Segueix-nos a les xarxes!

https://www.linkedin.com/company/esadecreapolis/
https://twitter.com/EsadeCreapolis
https://www.youtube.com/channel/UCF4Nz-HQkfwydjAOBaXABUw
https://www.instagram.com/esadecreapolis/
https://www.facebook.com/esadecreapolis

