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15.ª edició d’una convocatòria de referència per a l’emprenedoria 
 
 

Fregata Space guanya els Premis EmprènXXI a Catalunya 
 
 

• És la plataforma tecnològica de monitoratge de qualitat d'aigua, que 

treballa amb tècniques Big Data i Machine Learning així com tecnologies 

4.0 i del New Space. 

 

• El premi inclou una dotació econòmica de 6.000 euros, formació 

internacional especialitzada impartida per ESADE i experts de Silicon 

Valley i l'accés a inversors i grans empreses interessades a l'ecosistema 

emprenedor. 

 

• L'acte de lliurament s'ha realitzat al 4YFN, esdeveniment de referència i 

influència del sector tecnològic, on han participat professionals de la 

direcció territorial de CaixaBank i ENISA, entre altres ponents. 

 

• Des de la seva creació l’any 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. 

 

 

Barcelona, 3 de març del 2022 

La start-up Fregata Space ha guanyat els Premis EmprènXXI a Catalunya, impulsats per 

CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de tecnologia, 

innovació i els seus inversors, i cootorgats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a 

través d’ENISA. A Catalunya, l'organització dels Premis EmprènXXI compta amb el suport 

d’ACCIÓ, l'agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana de la Generalitat de 

Catalunya; Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de 

Barcelona, i Tech Barcelona, associació privada sense ànim de lucre que representa més 

de 1.000 empreses digitals i tecnològiques. 

Fregata Space és la plataforma tecnològica de monitoratge de qualitat d'aigua, que treballa 

amb tècniques Big Data i Machine Learning així com tecnologies 4.0 i del New Space. Està 

especialitzada en Big Data, Machine Learning, Remote Sensing, medi ambient i 

sostenibilitat, la qual cosa els permet oferir serveis i plataformes per a la solució de 

problemes actuals tan importants com el control de la contaminació de l'aigua al món. 
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El premi inclou una dotació econòmica de 6.000 euros, l'accés a formació internacional 

especialitzada impartida per ESADE i experts de Silicon Valley, que a aquesta edició tindrà 

lloc a Munic (Alemanya), i l'oportunitat de participar a l’Investors Day EmprènXXI, jornada on 

mantindran contacte amb inversors i empreses amb interès de col·laborar amb l'ecosistema 

emprenedor. 

Un any més, CaixaBank i ENISA continuen impulsant i donant suport a l'activitat 

emprenedora, així com reconeixent la important labor que exerceixen sota el lema 

“Converteix-te en un innovador del quinze dels Premis EmprènXXI”. Aquesta 15a edició 

introdueix un canvi de nom als guardons, passant a denominar-se Premis EmprènXXI amb 

el que es vol reflectir l'evolució i adaptació a les noves necessitats. 

El jurat i el lliurament de premis s'ha realitzat al 4YFN, esdeveniment de referència i influència 

del sector tecnològic, durant una trobada a la qual han participat professionals de la direcció 

territorial de CaixaBank i ENISA. El jurat ha comptat amb professionals reconeguts de 

l'ecosistema d'innovació català com Iván Bofarull, CEO d’ESADE; Marta Antúnez, directora 

de Wayra; Oriol Juncosa, partner d’Encomenda VC, o Ignacio Fonts, CEO d’Inveready, entre 

altres. Durant la jornada s'ha organitzat la taula rodona: “Launching and scaling tech 

companies in Europe. A view from Spanish and Israeli founders”, on han participat, entre 

altres emprenedors, Raúl Insa, CEO de Sombiotech, i Laura Soucek, CEO de Peptomyc, 

tots dos antics guanyadors d'aquests premis. 

A Catalunya han participat 138 start-ups en aquesta edició. Les finalistes també han estat 

presents durant la jornada i han presentat els seus projectes: 

• Weecover: És una insurtech que ha suposat una revolució al sector assegurador 

gràcies a la seva proposta d'assegurança incorporada, convertint en simple la 

integració d'assegurances. Han creat una solució tecnològica pròpia específicament 

per facilitar i integrar l'assegurança. 

• Roka Furadada: És una companyia química que treballa als principis actius de les 

cremes solars per adaptar-les en funció de la radiació solar de cada moment i protegir 

més la pell quan la radiació és més intensa. 

• MiWEndo Solutions: Automatitza la detecció precoç del càncer colorectal, amb 

l'objectiu de reduir la seva incidència i mortalitat. Gràcies a aquesta tècnica, busquen 

millorar la prevenció i el diagnòstic del càncer colorectal (CRC). 

• Linking Realities: Ajuden a donar forma al futur de la identitat virtual al metavers. 

Ofereixen solucions d'avatars perquè es puguin tenir representacions d'un mateix en 

videojocs, xarxes socials, mons de realitat virtual o gamificació. 
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Premis a les millors start-ups de cada territori i de cada sector 

En aquesta edició, a la qual han participat un total de 763 start-ups d'Espanya i Portugal, es 

lliuren 19 guardons a nivell territorial a les empreses de nova creació amb major impacte al 

seu territori: 17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i 2 a Portugal (zona nord-centro i 

Lisboa-sud i Illes). 

En paral·lel, es premiarà les empreses, de qualsevol territori, que ofereixin les millors 

solucions a alguns dels reptes actuals per a l'entitat i per a la societat en general. Les 

empreses seleccionades per a aquesta categoria obtindran un premi en metàl·lic de 25.000 

euros. En total, s’han definit un total de 6 reptes: Banca XXI (solucions innovadores que 

aportin valor a l'oferta de productes i serveis del sector financer); Ciutat XXI (dirigit a 

empreses que plantegin solucions per fer que les ciutats i pobles on vivim siguin més 

sostenibles, segurs, connectats i amb mobilitat adaptada); Planeta XXI (propostes 

innovadores que ajudin a trobar la millor solució per un estil de vida menys agressiu amb els 

recursos naturals); Salut XXI (innovar a tot allò que ajudi a millorar la salut dels ciutadans a 

través de la tecnologia); Llavor XXI (solucions tecnològiques relacionades amb la indústria 

agroalimentària per establir una producció més eficient, efectiva, sostenible i saludable); Viu 

XXI (solucions que ajudin a la reactivació del sector, així com nous models de negoci 

innovadors i solucions que contribueixin a la seva digitalització). 

Amb motiu del 15 aniversari, es lliuraran dos accèssits especials que tindran una dotació de 

15.000 euros cadascun. El premi Impacte Social es lliurarà a l'empresa amb major influència 

positiva a la societat i el premi Deep Tech a la innovació tecnològica més disruptiva. 

Enguany, com a novetat, totes les empreses que han presentat la seva candidatura han 

tingut accés a tres sessions formatives en format webinar sobre alguns dels temes clau per 

a emprenedors: finançament, storytelling i cultura i lideratge. 

Premis de referència per l'ecosistema emprenedor 

Des de la seva creació l’any 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. Al llarg de 

la seva història, han participat més de 8.900 start-ups i més de 3.300 professionals han estat 

involucrats en comitès i jurats. 

Amb els Premis EmprènXXI, CaixaBank i ENISA tenen l'objectiu de contribuir al 

desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement. Al llarg 

de la seva trajectòria, s'han consolidat com un guardó de referència per a start-ups 

d'Espanya i a partir de l’any 2018 també a Portugal. 
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Sobre CaixaBank DayOne 

DayOne és la divisió de CaixaBank especialitzada en serveis financers creats per 

acompanyar a start-ups i scale-ups a totes les seves fases, des de la seva etapa de 

creixement i cerca de finançament, fins a la seva consolidació. A més, també disposa d'una 

línia de serveis dirigida a inversors interessats a destinar fons a empreses innovadores a les 

seves fases inicials. 

D'aquesta manera, CaixaBank potencia la seva estratègia d'oferir un model de banca 

especialitzada per a segments, totalment ajustada a les necessitats de cada perfil de client. 

Des de DayOne es dona suport i s’acompanya tant a empreses joves innovadores que es 

troben als seus primers anys d'activitat com a aquelles que, gràcies a la tecnologia, tenen 

un ràpid desenvolupament.   

Actualment, DayOne compta amb espais físics a Barcelona, Madrid, València, Bilbao, 

Saragossa i Màlaga. Els centres DayOne estan concebuts com hubs per a la trobada del 

talent i del capital. La seva principal funció és servir de punt de reunió entre els fundadors 

d'empreses tecnològiques, els socis que els ajudin a fer créixer el seu negoci i els inversors 

interessats en empreses innovadores amb potencial de creixement. Per contribuir al 

desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement, l'entitat 

llança cada any des de la seva creació l’any 2007 els Premis EmprènXXI. Aquests guardons 

s'han convertit en un reconeixement consolidat al territori i de referència per a start-ups 

d'Espanya i Portugal. 

Sobre ENISA 

L’Empresa Nacional d’Innovació és una societat pública dependent de la Dirección General 

de Indústria i de la PIME (Secretaria General d’Indústria i PIME del Ministerio de Indústria, 

Comerç i Turisme) que des de l’any 1982 participa activament en el finançament de projectes 

viables i innovadors, impulsats per a pimes, així com per a emprenedors i emprenedores. 

L'univers d'empreses que es dirigeixen a ENISA buscant finançament pel seu projecte 

empresarial és molt ampli, amb presència a tots els sectors i a totes les comunitats 

autònomes. 

Els préstecs participatius de ENISA no exigeixen més garanties que les del propi projecte 

empresarial i un equip gestor solvent, amb imports d'entre 25.000 i 1,5 M d'euros. 

La cartera històrica de ENISA supera els 7.700 préstecs destinats a més de 6.700 empreses 

per un import de més de 1.165 milions d'euros. 
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Sobre ACCIÓ 

ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de 

Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial i l’ecosistema de start-ups català posant 

a disposició de l’empresa 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen 

cobertura a més de 100 mercats.  

A més, assessora les empreses i start-ups catalanes en la seva transformació tecnològica i 

en l’obtenció de finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capacitació i les 

orienta en matèria de clústers. També és responsable, a través de l’àrea Catalonia Trade & 

Investment, d’atreure inversions estrangeres a Catalunya. 

Sobre Barcelona Activa 

Barcelona Activa és l'agència municipal de l'Ajuntament de Barcelona que treballa pel 

desenvolupament local i impulsa l'activitat econòmica de la ciutat. El seu focus és fer costat 

a persones emprenedores, start-ups i empreses, tant en el seu creixement com en el seu 

establiment a la ciutat. L'agència també s'ocupa d'oferir formació per millorar la ocupabilitat, 

i especialment, capacitació tecnològica de nivells bàsics i avançats per a tota la ciutadania, 

i respon com un recurs per aconseguir una ocupació de qualitat, apostant per l'estabilitat i 

els salaris dignes. Amb un esperit de servei públic, l'entitat té un fort compromís amb els 

valors socials i mediambientals, i segueix els objectius de desenvolupament sostenible de 

l'ONU, amb polítiques d'igualtat i diversitat en l'empresa, entre altres valors que impulsa en 

col·laboració amb altres agents de ciutat. 

Sobre Tech Barcelona  

Tech Barcelona és l'associació independent i sense ànim de lucre que treballa per consolidar 

Barcelona com un hub tecnològic i digital de referència internacional. Creada l’any 2013, 

representa a més de 1.000 socis – emprenedors, fundadors, executius o inversors – de més 

de 1.200 companyies, i compta amb més de 70 organitzacions partners, líders al seu sector, 

compromeses amb el projecte. Els objectius de l'associació són potenciar el talent, donar 

suport a l'emprenedoria, atreure inversió i millorar la competitivitat de les empreses. Tech 

Barcelona s'ha consolidat com l'eix vertebrador de l'ecosistema, amb un programa de 

connexions i coneixement orientat a promoure el creixement del sector digital i tech i la 

transformació del model econòmic de la ciutat i el país; en un context de projecció 

internacional i cuidant l'impacte de la tecnologia en la societat. El model d'ecosistema de 

Tech Barcelona es desplega amb el projecte Urban Tech Campus: una xarxa d'edificis 

singulars connectats perquè la innovació i la tecnologia s'integrin a la ciutat, involucrin i 

convisquin amb els seus ciutadans. La seu principal és el Pier01 a Palau de Mar; el Pier03 

en l'edifici Els Porxos d’en Xifré. Els pròxims projectes són el Pier HealthHub a Via Laietana 

i el Pier05 Fintech Hub a la Borsa de Barcelona. 


