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CaixaBank desplega una intensa activitat al MWC i al 4YFN 
en la seva aposta per la innovació 

 
 

 L'entitat financera, que és patrona de la Mobile World Capital Foundation, 
formarà part d'aquest esdeveniment de referència i influència del sector 
tecnològic i estarà especialment activa al 4YFN. 
 

 DayOne, la divisió especialitzada per a empreses de tecnologia, innovació 
i els seus inversors, oferirà assessorament personalitzat a un “stand” propi 
i ha organitzat una àmplia programació d'activitats i serveis. 

 
 imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida, oferirà continguts 

vinculats a la innovació i la sostenibilitat, i habilitarà un espai de descans i 
reconnexió obert a tots els visitants. 
 

 En el marc d'aquesta cita de referència es lliuraran els Premis 
EmprenedorXXI a les vuit “start-ups” d'Espanya i Portugal que ofereixin les 
millors solucions als principals reptes de la societat actual. 
 
 

Barcelona, juny del 2021 

Com a part del seu compromís amb la innovació, la transformació digital i l'acompanyament 
als emprenedors, CaixaBank compta amb una intensa agenda d'activitats a l'edició 2021 del 
Mobile World Congress i 4YFN, que se celebra a Barcelona del 28 de juny a l'1 de juliol. 

L'entitat financera, que és patrna de la Mobile World Capital Foundation i innovation sponsor 
del 4YFN, formarà part d'aquest esdeveniment de referència i influència del sector 
tecnològic. CaixaBank estarà especialment activa al 4YFN, l'espai que reuneix emprenedors 
i inversors, on a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de 
tecnologia, innovació i els seus inversors, oferirà assessorament personalitzat a un estand 
propi i ha organitzat una àmplia programació d'activitats i serveis. A més, també en el marc 
del 4YFN, imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, 
oferirà continguts vinculats a la innovació i a la sostenibilitat. 

A continuació, el resum de l'activitat de CaixaBank en la propera gran cita de la innovació 
mundial: 
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Premis EmprenedorXXI: 14 anys contribuint al desenvolupament de joves empreses 

En el marc del 4YFN, CaixaBank, a través de DayOne, lliurarà els Premis EmprenedorXXI a 
les vuit start-ups d'Espanya i Portugal que ofereixin les millors solucions als principals reptes 
de la societat actual. 

Amb aquests guardons, cootorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través 
d’Enisa, l'entitat té l'objectiu de contribuir al desenvolupament de joves empreses 
innovadores amb alt potencial de creixement. 

Enguany es celebra la 14a edició i al llarg de la seva trajectòria, s'han consolidat com un 
guardó de referència per a start-ups d'Espanya i a partir de 2018 també a Portugal. Des de 
la seva creació el 2007, el programa ha invertit 6,7 milions d'euros en premis en metàl·lic i 
accions d'acompanyament, que han beneficiat a més de 430 empreses. 

El lliurament de premis tindrà lloc el dijous 1 de juliol a l’Agora Stage del 4YFN a les 09:30h 

Observatori DayOne: foment del coneixement en l'economia de la innovació 

Una de les iniciatives de CaixaBank DayOne en l'àmbit de l'àrea de Coneixement i relació 
amb l'ecosistema ha estat la posada en marxa de l’“Observatori DayOne”, iniciativa que 
sorgeix des dels Premis EmprenedorXXI. L'objectiu d'aquest projecte és analitzar i divulgar 
informació sobre la situació del sector, les necessitats i les tendències relacionades amb 
l'ecosistema emprenedor a Espanya i Portugal, amb focus les 3 tipologies de clients de 
DayOne: start-ups, scale-ups i inversors. 

Un dels estudis que s'emmarca en aquesta iniciativa es centra en analitzar la diversitat en 
l'ecosistema inversor a Espanya, elaborat per l'entitat internacional sense ànim de lucre 
Diversity VC i que compta amb el suport de CaixaBank, a través de DayOne, i de Osborne 
Clark. 

D'altra banda, juntament amb Barcelona Global i l’IESE, s'està elaborant la segona edició 
d'un estudi que analitza l'ecosistema barceloní de les scale-ups, enteses com aquelles start-
ups que han demostrat un elevat creixement en els últims anys i han arribat a una etapa de 
consolidació. 

Aquesta jornada tindrà lloc el dimecres 30 de juny al Workshop Room del 4YFN a les 09:30h 

imagin: una aposta per la sostenibilitat des de l'entorn digital 

imagin, la plataforma d'estil de vida impulsada per CaixaBank, ofereix serveis digitals, 
financers i no financers, que ajuden als usuaris, en la seva majoria joves menors de 30 anys, 
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en la seva vida diària i en els seus projectes de futur. Actualment imagin compta amb una 
comunitat de més de 3 milions d'usuaris i ofereix continguts digitals entorn de cinc grans 
àrees temàtiques: música, videojocs, tendències, tecnologia i sostenibilitat. 

imagin serà present en aquesta edició del 4YFN amb un espai vinculat a imaginPlanet, l'àrea 
temàtica de la plataforma que desenvolupa continguts i serveis d'impacte positiu en el 
planeta i en la societat. L'espai, concebut per “descansar i reconectar-se” i que estarà obert 
a tots els visitants, comptarà amb zones per asseure's i punts de càrrega de mòbil. 

Zone2boost: impuls de la innovació en serveis per a comerços i el sector fintech 

La iniciativa internacional d'innovació Zone2boost, impulsada per CaixaBank, Global 
Payments, Worldline i Visa, té com a objectiu impulsar la innovació en els productes i serveis 
dirigits als comerços i al sector fintech i millorar l'experiència de client. 

La iniciativa, que ofereix a les empreses invertides acompanyament per créixer, també 
participarà en la cita de referència per a emprenedors. 

El dilluns 28 de juny a les 16:30h en el Workshop Room del 4YFN, s'ha organitzat un 
esdeveniment per donar a conèixer als principals agents de l'ecosistema inversor el potencial 
de les empreses invertides per Zone2boost. Per a això, les start-ups interactuaran i podran 
donar a conèixer els seus projectes davant possibles inversors i explicar les seves solucions. 

A més, el dimarts 29 de juny a les 19:30h a la terrassa del Pier 01 de Barcelona Tech City, 
es celebrarà una trobada conjunta entre Zone2boost, DayOne, Wayra (l'acceleradora de 
Telefónica), Barcelona Tech City i Plug and Play, amb l'objectiu de posar en contacte a 
l'ecosistema emprenedor i generar networking. 

Presentacions, ponències i taules rodones: un entorn per al debat 

Durant la setmana, diversos espais del MWC i el 4YFN acolliran intervencions de 
representants de CaixaBank i altres actors de referència en l'ecosistema de la innovació, 
entre les quals destaquen: 

- Panell investment impartit per AXA el dilluns 28 de juny a les 10:00h a l'estand de 
DayOne. 

- “Reptes clau per a les Fintechs i la transformació digital dels bancs”, ponència a càrrec 
d'Anna Canela, Head of Engagement & Open Platform d’imagin. Dilluns 28 de juny a les 
10:30h en l'Àgora Stage (Fintech Summit) 

- "Transformació tecnològica i perspectives de futur del sector Food & Beverage", amb la 
participació de PepsiCo, Nestlé, Unilever i Família Torres. 28 de juny 
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- "El futur del Healthtech: col·laboració entre corporacions i start-ups", organitzat per 
Barcelona Tech City i que tindrà lloc el 28 de juny a les 12:30h en l'estand de DayOne 

- Presentació de les propostes guanyadores de “Hack the Hospital”, el projecte impulsat 
per la Fundació Mobile World Capital en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona i el Boston Children´s Hospital que té l'objectiu de dissenyar solucions 
innovadores que millorin l'estada dels adolescents en hospitals. “Hack the Hospital” 
compta amb la participació de CaixaBank com a empresa mentora i partner del projecte. 
Dimarts 29 a les 10:00h a l´auditori de MWCapital. 

- Mentoia per part d'equip especialitzat de CaixaBank i CaixaBank Business Inteligence 
als equips participants en la Hackathon organitzada per Barcelona Digital Talent durant 
la celebració del MWC per buscar el millor talent digital júnior de Barcelona especialitzat 
en Frontend, Backend i Data Scientist. Dilluns 28 de juny de 15:00h – 18:15h (primer dia) 
i el dimarts 29 de juny de 11:00h – 18:15h (segon dia) 

- “Talent-driven transformation: how incumbents are becoming tech companies enabled 
by digital skills”, taula rodona amb participació de Joan Antoni Cabrer, director de 
Transformació Digital de CaixaBank. Dimarts 29 a les 14:50h al Main Stage de 4YFN 

- “Building the largest en línia talent marketplace" i “Bootstrapping B2C Ecommerce”, 
organitzades per IESE el dimarts 29 de juny a les 11:30h a l'estand de DayOne i el 
dimecres 30 de juny a les 15:00h en el mateix lloc 

- “Launching Fintech”, conferència i taula rodona en la qual participarà Benjamí Puigdevall, 
CEO d’imagin. Dimecres 30 de juny a les 12:00h en The Studio, Hall 8.0 

 


