
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

 

Atomian, una revolució cognitiva comença 
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El projecte Atomian 
 
Un model d’Intel·ligència Artificial que ha necesitat una incubació de 15 anys 
 
La tecnologia Atomian és un model de computació cognitiva desenvolupat durant 15 anys. Atomian permet simular 

alguns dels processos de cognició del cervell humà com el reconeixement del llenguatge i la generació de models 

de coneixement, i és el resultat d’un llarg procés d’investigació en els camps de la teoria de la informació, 

computació, neurolingüística i psicologia.  

 

En el seu nucli, la tecnologia Atomian disposa d'un sistema d'organització del coneixement basat en unitats mínimes 

indivisibles a les quals denominem àtoms. Amb aquest sistema Atomian és capaç de representar qualsevol forma 

de coneixement, accedir al mateix realitzant consultes en llenguatge natural i obtenir respostes conclusives. També 

permet l'optimització de processos automatitzant algunes de les decisions operatives que faciliten el treball i la 

qualitat de vida de les persones.  

 

El fundador i visionari 
 
Miquel Montero, CEO i fundador d’Atomian, l'ànima darrere de la tecnologia  

Enginyer de software, científic de dades i fundador de diverses companyies tecnològiques, Miquel Montero 

(Barcelona, 1976) ha dedicat 15 anys a la construcció del nucli de l'arquitectura cognitiva Atomian. Una tecnologia 

capaç de replicar les funcions del cervell humà, que combina els últims resultats en ciència cognitiva i machine 

learning. L’any 2011, Miquel funda la start-up de IA homònima Atomian, enfocada a la interacció persona-màquina 

a través del llenguatge natural. Durant els darrers anys, Atomian ha construït productes i solucions empresarials per 

a sectors com el de la salut, banca i companyies d’assegurances. 

 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/miquelmq 

Twitter personal: @mike_atomian 

 

 

Un ecosistema d’inversors i advisors implicats al màxim en el projecte 

Principals Advisors: 

Marc Costafreda, emprenedor & CEO d’ Ellipsis Technologies. Cofundador & Managing Director de la consultora 

digital Agile Sales Pro. Graduat Superior en Comerç Internacional per ESCI-Universitat Pompeu Fabra, màster en 



 
Gestió de TIC per La Salle-Universitat Ramon Llull i PDG del IESE. Experiència en Management Online, start-up i 

inversor.  

Enric Nolis, Executive Director a IBM Catalonia fins l’any 2005, inversor i advisor a start-ups tecnològiques. 

Coneixedor en profunditat del sector tecnològic.  

Sergi Pallarès, Co-Fundador i CEO d’StockCrowd. Enginyer de Telecomunicacions i PDG IESE, emprenedor que ha 

desenvolupat i dirigit les seves pròpies companyies tecnològiques durant els últims 10 anys. 

 

Un model de negoci basat en el creixement mitjançant Partners 

Atomian està en procés de creació d’un ecosistema de col·laboradors i partners tecnològics que han d’esdevenir els 

principals comercialitzadors i implantadors del nostre producte, i contribuir al desenvolupament de noves 

aplicacions de la tecnologia. Actualment els principals Partners d’Atomian són Everis, Between Technology, Inforber 

i Olivia, del sector tecnològic i Grupo Pulso i Asho, del sector sanitari.  

 
Productes 
Empresa de tecnologia que desenvolupa sistemes de computació cognitiva capaços 

d’entendre les dades d’empreses i altres organitzacions 

Tecnologia disruptiva, orientació al mercat i aportació de valor són les característiques que millor defineixen la 

filosofia d’Atomian, una empresa de computació cognitiva que desenvolupa sistemes  per l’extracció de 

coneixement i l’automatització de processos en empreses, hospitals i altres organitzacions on es generen grans 

quantitats de dades. 

 

Atomian permet preguntar sobre tot el coneixement de les empreses 

mitjançant llenguatge natural. 

La interfície d’Atomian és intuïtiva i fàcil d’utilitzar 

Per fer una consulta només cal escriure-la en llenguatge natural i s’obté una resposta conclusiva, no basada en 

probabilitats ni respostes pre programades. A diferència d’altres eines, Atomian crea la resposta al moment, 

responent de forma concreta i incloent la informació en el format més adient. Pot ser una frase, un quadre, un 

llistat o un gràfic. La resposta obtinguda es pot guardar al tauler, per tenir-la sempre actualitzada, o compartir-la 

mitjançant el correu electrònic.  

 



 
El tauler d’Atomian té diferents tipus de panells o quadres de consulta, a part del panell de consulta Simple i 

l’Historial, que ens guarda actualitzades les consultes recents. El panell d’Alertes permet crear indicadors de gestió 

amb alertes programades, el panell de Progrés s’empra per comparar dades reals amb objectius fixats i finalment, 

tenim el panell Configurable, mitjançant el qual es pot crear una consulta amb camps oberts per compartir-la amb 

d’altres usuaris i tenir-ne sempre actualitzada la informació.  

 

Automatitzar processos per millorar la productivitat a les empreses 

Atomian aprèn i automatitza procediments en els quals és necessària una decisió, en diferents escenaris. Es pot 

millorar el rendiment d’un procés quan automatitzem una decisió basada en un històric de casos. Per exemple, en 

els departaments de resolució d’incidències tècniques Atomian decideix quin equip de resolució és el més indicat.  

 

Una aposta ferma pel sector sanitari 

Atomian ha entrat al sector sanitari amb una proposta innovadora de gran valor, l’Atomian Medical Records, un 

producte desenvolupat en col·laboració amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.  

Atomian Medical Records és una eina que permet als equips mèdics fer preguntes mitjançant llenguatge natural 

sobre tota la informació que es genera a l’hospital, obtenint coneixement per millorar la qualitat assistencial i 

afavorir els projectes d’investigació. Per als gestors hospitalaris la utilització d’Atomian Medical Records permet 

l’extracció d’informació més ràpida i  en temps real per l’optimització dels processos assistencials i els models de 

sostenibilitat. 

A diferència d’altres software, Atomian Medical Records permet, amb una sola interfície, l’explotació de les dades 

estructurades (camps tancats) i no estructurades (camps de text obert) que contenen les històries clíniques d’un 

hospital. 

 
 

Productes de software cognitiu per empreses i hospitals 

Atomian ha definit un conjunt de productes de software per oferir solucions de computació cognitiva a diferents 

tipus d’organitzacions. 

Atomian Go 
Solucions add-on per als principals fabricants de business software. 

Atomian Focus 
Productes per les àrees funcionals i activitats diverses de les empreses. 

Atomian Cloud 
Solucions Atomian al núvol per integrar qualsevol font de dades al model Atomian.  

Atomian Healthcare 
Productes per l’explotació de dades al sector sanitari. 



 
Atomian Performance 
Línia de productes per la millora i l’automatització dels processos empresarials. 

 

Actualment, els producte ja en fase de llançament al mercat són: 

Atomian Medical Records per Data Discovery de les Històries Clíniques.   

Atomian Go NAV aplicat al Software de Gestió (ERP) Microsoft Dynamics NAV. 

Atomian Dispatch per l’automatització de processos de missatges entrants.   

 

Atomian Fitxa Tècnica 

Oficines: Avda. Corts Catalanes, 9-11, 08173 St. Cugat del Vallès (Barcelona). 

Àrees de Negoci: Gran empresa, PIME i Sector Sanitari.  

Plantilla: 13 persones 

• CEO: Miquel Montero 

• COO: Miguel González 

• Marketing Manager: Amaia Marsà 

• Financial Director y cofundador: Luís J. García 

• Sales Manager Healthcare: Josep Rodriguez 

• Sales Manager, Partners and Alliances: Joan Viñas 

• Lead developer i cofundador: Guillem Ysàs 

Xarxes i website: 

• www.atomian.com 

• Twitter: @atomian_info 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atomian?trk=company_logo 

• You Tube: https://www.youtube.com/channel/uc2oo6codnupzptevjed2gqw 

 

 
 

Departament de Comunicació 

http://www.atomian.com 

press@atomian.com 

María Fernández / Laura Sali 

685 96 75 45 / 667 656 269 

https://www.youtube.com/channel/uc2oo6codnupzptevjed2gqw
http://www.atomian.com/
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Annex I 

 
Detall del Taulell de la interfície web d’Atomian 
 
 



 

 

Detall del Cercador de la interfície web d’Atomian 
 
 
 
 
 
 

Annex II 

 
Miquel Montero, CEO d’Atomian 
 
 



 

 
Equip Atomian 
 


