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El Programa Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la 
innovació i ajuda als investigadors i doctorands de tots els àmbits científics del 
Campus UAB i dels centres adherits a la XRB  a trobar la millor aplicació a la 
seva recerca.

El programa combina la formació teòrica i pràctica per tal que els investiga-
dors coneguin com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea 
basada en la recerca que desenvolupen o provinent de reptes plantejats per 
altres actors del sector (empreses/administració i ciutadania).

L’objectiu principal és fomentar sinergies entre agents del sector i potenciar 
projectes enfocats a generar nous models de negoci en aquests àmbits.

La primera part del programa consisteix en diferents sessions creatives i de 
co-creació per generar idees a partir dels reptes i problemàtiques dels actors 
implicats en el sector. En aquesta fase hi participaran agents de la 4hèlix 
(empresa, universitat, administració i ciutadania). L’objectiu d’aquesta primera 
fase és definir conjuntament projectes que responguin a necessitats reals de 
tots els sectors de la societat.

Un cop definida la idea els participants passen a la fase de formació, on pro-
fessionals del sector els ajuden a validar. Paral·lelament tots els equips tindran 
un mentor assignat que farà seguiment del projecte.

Per últim, el programa celebra un concurs on s’escull el millor projecte. S’ator-
ga un premi econòmic i 6 mesos d’incubació al Parc de Recerca UAB.



Participants
Investigadors,
doctorands, entitats 
i empreses

Grups de treball 
Equips de treball
multidisciplinaris

Calendari
De l'11 d'abril al 27 de 
juny

Horari
De 10:00h a 13:00h
Sessions de matí 

preu
Curs gratuït
Places limitades

Idiomes
Català i castellà

La nostra metodologia:

Apliquem estratègies de creatives i treballem 
conjuntament amb empreses, personal investigador, 
administració i ciutadania per desenvolupar projectes 
innovadors basats en la recerca.

"
"

Co-creació

Identificació de 
necessitats del 

mercat

Formació

Formació i 
acompanyament 
de professionals

Concurs 

Concurs entre 
els projectes 

desenvolupats
JunyMaig - JunyAbril - Maig



6 PROJECTES
DESENVOLUPATS

16 INVESTIGADORS
INSCRITS AL PROGRAMA

8 CENTRES DE RECERCA I 
FACULTATS PARTICIPANTS

1 PROJECTE
GUANYADOR
Primer premi: MITO TREAT
1.500 euros y 6 mesos d’incubació

3 UNIVERSITATS 
IMPLICADES

5 ENTITATS 
PATROCINADORES
Laboratorios ERN, Palex, Uriach, Minoryx, Barcelona Synchrotron Park

Departament de Genètica i de Microbiologia UAB, Departament d'Arquitectura 
de Computadors i Sistemes Operatius UAB, Universitat de Barcelona Facultat de 
Farmàcia, Dept. Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili, Institut de 
Neurociències, Institut de Química Avançada de Catalunya, Centre de Visió per 
Computador, Nb4D (CSIC). 

UAB, UB i URV

Resultats



Programa

1 Fase 1: 
Co-creacio d'idees

24/04/2019 Taller d’ideació: co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives

La finalitat d’aquest taller és la creació d’equips multidisciplinaris, amb experts i participants 
del curs, amb l’objectiu de desenvolupar idees i projectes mitjançant dinàmiques de 
treball co-creatiu.  

A càrrec d’Irene Lapuente de La Mandarina de Newton

26/04/2019 Introducció al Lean Start-up

- Identificació del problema / oportunitat: Identificació de clients, validació de la idea amb 
la metodologia “The Mom Test” i creació d’enquestes.

- Desenvolupament de les idees estructurant la informació: Dades reals de la necessitat, 
plantejament de la solució, mesura del mercat i dels possibles competidors, viabilitat 
d’una proposta de solució i legislació.

A càrrec de Lluis Rodriguez

30/04/2019

Fase 2: 
Sessions formatives2

Inauguració del curs

El Parc de Recerca UAB i la Xarxa de Referència en Biotecnologia inauguren el curs. Les 
empreses patrocinadores i col·laboradores presentaran els seus reptes davant de tots els 
participants.

11/04/2019

Cas d'èxit d'Aelix Therapeutics

A càrrec de Jordi Naval, fundador de l'empresa

Modelització i valorització de les idees a través del Business Model Canvas

L’ús d’eines per dissenyar i començar a validar el model (incertesa, risc i hipòtesis de 
negoci)

A càrrec de Josep Miquel Torregrosa, Business Creation Officer InnoEnergy

08/05/2019 Disseny i validació del model de negoci per a solucions en ciències de la salut: 
un nou enfocament

A càrrec de Daniel González de Triffermed

*Sessió a Barcelona al PIER01



Protecció del coneixement 

- Propietat intel·lectual i Industrial
- Cerca de patents
- Models de valorització de la tecnologia

A càrrec de Marta Tort, de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB.

10/05/2019 Sessió de mentoring 

Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector. 

15/05/2019

17/05/2019 Tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’explicar en públic les seves 
idees i projectes, sent clars i concisos i a la vegada capaços de transmetre els aspectes 
més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar 
l’atenció.

A càrrec de Bibiana Villa

22/05/2019

27/05/2019 Formes jurídiques

- Constitució d’empreses de base tecnològica
- Autoritzacions i aixecament d’incompatibilitats als investigadors universitaris
- Pacte entre socis: clàusules típiques
- Acord de transferència

A càrrec de Sara Mirabete

29/05/2019 Industrialització d'un producte Biotech

- Importància de preveure el procés d’industrialització des d’etapes inicials
- Claus a tenir en compte en l’estratègia de control
- Quan serà important desenvolupar la formulació final
- L’impacte del desenvolupament de producte en el pla de negoci.

A càrrec d'Isabel Amat, Business Development Manager a Reig Jofre Biotech

Valorització d'un producte Biotech

Com valorar les noves tecnologies – models de valorització 

A càrrec de Luis Ruiz Avila (fundador de Spherium)

Exposició de projectes

A càrrec de Gemma Hernándex (XRB) i Xavier Osorio (PRUAB)

31/05/2019 Sessió de mentoring 

Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector. 

*Sessió a Barcelona al PIER01



Fase 3: 
Concurs final3

Visita al Sincrotró ALBA

A càrrec de Guy Molénat, Business Developer al Barcelona Synchrotron Park

07/06/2019 Finançament privat d'un producte Biotech 

- L’entorn de les spin-off hospitalàries
- Estratègia de fundraising privat: rondes, tranches, milestones, VCs, family offices i 
business angels.
- Elements d’un pacte de socis i la governança de la companyia
- La Cap table: Construcció i disseny de les successives rondes
- El pla financer: estructura i principals mòduls. Ràtios importants a tenir en compte.
- Exercici pràctic i discussió
 
A càrrec de Josep Lluís Falcó, CEO de Genesis Biomed.

Finançament públic

A càrrec de Juan F. Sangüesa, cap de l'àrea de projectes del Parc de Recerca UAB.

12/06/2019

Ecosistema del sector: finançament i empreses (Taula rodona)

A càrrec de Josep lluís Falcó, CEO de Genesis Biomed i  Francesc Gòdia, professor de 
la UAB i emprenedor

14/06/2019

Simulació de la presentació final

Es presenten els projectes desenvolupats. En aquesta sessió s’escolliran els 5 projectes 
que passaran a la final. 

A càrrec de Gemma Hernándex (XRB) i Xavier Osorio (PRUAB)

19/06/2019

Concurs de projectes i acte de colenda

Els participants presentaran el seu projecte davant d’experts en valorització d’idees de 
negoci i de les empreses patrocinadores. Es seleccionarà el projecte guanyador i es 
durà a terme l’entrega d'un premi que consta de 1500€ i 6 mesos d'incubació al Parc de 
Recerca UAB.

27/06/2019

*Sessió a Barcelona al PIER01



Irene Lapuente

Lluis Rodríguez

Josep Miquel Torregrossa

Daniel Gonzalez

Bibiana Villa

Marta Tort

Sara Mirabete

Isabel Amat 

Luis Ruiz Avila

Josep Lluís Falcó

Juan F. Sangüesa

Formadors



Aplicació de molècules dopaminèrgiques soles o en combinació dins de SNC, dins de 
malalties ambparkinson, alzheimer, etc.

Aplicació de Microbioma digestiu en el tractament d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
Anàlisi de la Disbiosis digestiva dins de malalties immunològiques alimentàries.

Identificació o desenvolupament de mètodes amb capacitat d’analitzar l’eficàcia regeneradora 
d’una combinació d’ingredients en les estructures de lligaments, tendons i cartílags. Es 
contemplen tant metodologies in vitro o ex vivo. 

Identificació o desenvolupament de dispositius mèdics pel diagnòstic i la detecció de 
biomarcadors en fluids corporals (suor, saliva, etc)
 

Non-Invasive Prenatal test en format kit. Actualment els tests pre-natals estan a l’ordre del dia 
i la tecnologia està ben desenvolupada. https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/nipt. No obstant, 
aquesta tecnologia només arriba al mercat en forma de servei de manera que els hospitals han 
de subcontractar el servei a determinats laboratoris que poden fer l’anàlisi tot enviant la mostra 
de sang de la mare; aquest servei és car en comparació amb les anàlisi de rutina que es duen a 
terme als hospitals. Des de la divisió d’IVD de Palex s’ha identificat la necessitat de disposar d’un 
kit que permeti fer l’anàlisi al mateix hospital.

Noves membranes per hemodiàlisi: L’hemodiàlisi és una tècnica emprada en pacients renals 
que consisteix en recircular la sang del pacient a través d’unes membranes per eliminar-ne 
les substàncies tòxiques. Actualment les membranes generen un estrés oxidatiu important i 
impliquen que el pacient de promig hagi de tractar-se durant 4 hores. Unes membranes d’un nou 
material que permetés reduir el temps d’hemodiàlisi i reduir l’estrés oxidatiu millorarien la qualitat 
de vida dels pacients.

Noves aproximacions terapèutiques pel tractament de malalties minoritàries (en línia amb la 
Marató de TV3 d’aquest any).

Millores en el diagnòstic de malalties de base genètica i desenvolupament de mètodes de 
preselecció de pacients per estudis clínics

Reptes proposats



Disseny d’un algoritme que permeti definir el tipus de gonadotropina a utilitzar en els processos 
d’hiperestimulació ovàrica controlada, tant en pacients joves com en pacients més grans (>37), 
que són el percentatge més elevat de pacients que van als centres de reproducció assistida.

Tipus de gonadotropina (FSH humana, FSH recombinante, LH, HMG, Testosterona) / Dosis més 
adequada de gonadotropina / Combinació de gonadotropines o testosterona

Amb l’objectiu de millorar els procediments mèdics, es busca reduir la grandària i augmentar la 
funcionalitat dels dispositius mèdics mínimament invasius, per a això es requereix recerca en 
el procés de fabricació de les peces d’aquests dispositius. El repte proposat és llavors aconseguir 
realitzar un prototip funcional bàsic d’un nou sistema d’impressió 3d per electrodeposició de tan 
sols dues matrius de 3×3 píxels podent demostrar la capacitat i innovació de com pot unir i elevar 
el material i formar el sòlid àtom per àtom.

Noves molècules actives per ser aplicades a cosmètica i camps afins

Noves molècules actives amb potencial per ser aplicades al sector cosmètic (Hidratants, 
antiaging, solar, ungles, tractament de cabell i/o cuir cabellut, conservants/ antimicrobians, 
bioemulsificants, espessants, polimers filmògens i amb efecte immediat) i camps afins 
(antiperspirant, deodorant, oral care, dental care, solucions digitals o noves tecnologies que 
permetin identificar diferències en la pell fruit del tractament cosmètic).

En concret es valoraran de forma especialment positiva molècules que provinguin d’origen 
natural, biobased polymers o amb algun benefici especial relatiu a la sostenibilitat (per ex. 
Valorització de residus agraris).

Dispositiu mèdic innovador pel tractament o prevenció de malalties cardiovasculars.

Busquem solucions que, via transcatèter, puguin resoldre una malaltia vascular. El dispositiu en 
qüestió pot incloure un implant i/o sistema d’alliberació de fàrmac pel tractament de la malaltia 
en qüestió. Alguns exemples de les malalties vasculars objectiu són: cardiopatia isquèmica, 
valvulopatia, ICTUS, malaltia vascular perifèrica, hipertensió, arrítmies, insuficiència cardíaca…



Com arribar?

L’Edifici Eureka es troba situat a l’entrada del Campus de la UAB, al costat de les quatre 
columnes i a prop de la Facultat de Medicina

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona
Tel. +34 93 586 88 91      

Edifici Eureka - Campus UAB

Plaça de Pau Vila, 1 Bloc A, Planta 3 · Barcelona

Tel. +34 938342661

Edifici Pier 01



FOTOGRAFIES

IMPACTE A MITJANS

EL MÓN 
"MitoTreat obté el premi al millor projecte innovador del Programa de Generació d’Idees"

LO CAMPUS DIARI
"MitoTreat obté el premi al millor projecte innovador del Programa de Generació d’Idees"

CERDANYOLA INFO 
"MitoTreat obté el premi al millor projecte innovador del Programa de Generació d’Idees"

Descàrrega disponible de les fotografies del Concurs final al Flickr del Parc de Recerca UAB.



ELS PROJECTES



Executive Summary

INNOVATIVE AND       
DIFFERENTIATING ASPECTS
Mitotreat repurposes an FDA-approved drug as an innovative treatment for MD. 

Several approaches have been recently developed to provide therapeutic options for 
MD: 1) Gene therapy (technically challenging, expensive and hardly effective for brain 
lesions). 2) Cellular therapy (expensive, unproven and aimed at preventing new cases), 
3) Supplements and vitamins (not evidence-based, not effective, palliative at best), 4) 
Novel drugs (mixed results in preclinical models, unsuccessful clinical trials). Thus, these 
approaches evidence the urgent need for effective treatments for MD.

Our molecule presents anti-inflammatory, antioxidant, analgesic and neuroprotective, and 
anticonvulsant properties. This drug does not induce psychoactive or cognitive effects and 
is well tolerated with mild side effects in humans, therefore making it a suitable therapeutic 
agent. Furthermore, it has shown positive outcomes (extended lifespan and reduced 
clinical signs) in preclinical studies in one of the best models of MD.

Hence, Mitotreat targets an unmet medical need, such as MD, providing a cost-effective 
(reduced approval costs), low-risk (safety profile known) approach.

Currently, a patent has been filed for the use of this compound in MD and we anticipate 
further patent applications covering new derivatives and novel molecules.

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

MitoTreat
By repurposing an approved drug as an innovative and efficient 
therapeutic intervention for mitochondrial disease, an orphan disease 
affecting 1:5,000 children, Mitotreat is aimed at effectively improving 
the quality of life and life expectancy of children affected by these 
otherwise fatal pathologies as well as reducing the elevated medical costs 
associated with the disease

PROBLEM SOLUTION

1. Mitochondrial diseases (MD), a 
group of pathologies affecting 
1:5,000 births. MD are orphan 
diseases usually present in early 
childhood, leading to severe 
disability and early death.

2. Direct medical costs associated to 
MD are over 4,000€/month. High 
hospitalization rate.

3. To date, there are no approved 
drugs for MD. Current treatments 
are not evidence-based or ineffi-
cient. No successful.

1. Mitotreat repurposed drug 
provides a significant clinical 
and behavioral improvement 
in a validated in vivo preclinical 
model of MD.

2. Mitotreat compound has shown 
a favorable human safety profile 
and it was approved by the FDA. 

3. Mitotreat provides a low-risk, 
cost-effective treatment for MD 
(2,700€/month).

TEAM

Albert Quintana, PhD. 
RyC Investigator UAB. ERC 
grantee. >3M€ funding 
(last 5 years). Mito disease 
expert. Exp. tech transfer. 
Role: Coordinator.

Emma Puighermanal, 
PhD. 

Postdoctoral researcher 
UAB. 13 years of experience 
in cannabinoids. Role: 
Preclinical validation and 
contact with partners.

Elisenda Sanz, PhD. 
Senior researcher UAB. 17 
years of experience cell 
signaling/neuroscience. 
Role: De-risking activities 
(Molecule optimization).



TARGET MARKET & COMPETITIVE ADVANTAGE

MD causes over 15,000 deaths/year worldwide. Available treatments are 
ineffective or palliative. A single MD patient spends an estimate of $140,443/year 
on treatment.

Only a few companies have the approval to produce the compound, which has 
shown an exponential market growth. Indeed, the compound revenue was 
$206M in 2017, with an estimate of $2.4B in 2022 (USA).

GW Pharmaceuticals, global leader in the field, has the only FDA-approved 
compound, at a cost of $32,500/yr. While being open to prospective buyers, given 
the interest of GW in the project, we foresee them as a priority partner to license 
their IMPD package and pursue a buyout option for our start-up company after a 
successful PoC round.

ALLIANCES

The research group at UAB, together with collaborators at the University of 
Cambridge, possesses the expertise and the necessary facilities to achieve the 
preclinical validation of the drug and the identification of novel compounds. 
We are in close contact with Minoryx Therapeutics, a clinical stage biotech 
company that focuses its research on orphan CNS diseases. Furthermore, GW 
Pharmaceutics, the company that obtained FDA-approval for the compound, 
has also shown interest in the project. We have also collaborations with MD 
associations in Spain (AEPMI) and USA (UMDF) as well as reference hospitals 
(Seattle, Barcelona, Cambridge) to recruit patients for the PoC study.

FUNDING BREAKDOWN

2019 2020 2021 2022

Income   0€ 2.000.000€ 3.000.000€ 25.000.000€

Expenses 100.000€ 1.665.000€ 2.100.000€ 1.200.000€

Gross margin -100.000€ 335.000 900.000€ 23.800.000€

Nb. of Clients 0 100* 0 100**

(* potential VC & Venture partners. ** Potential buyers)

FUNDING INFORMATION

On year 1 we will seek de-risking activities using own funds (100K€). On year 
2 we will create the company (15K€), license the IMPD (500K€), pursue patent 
extension (50K€) and seek partners to initiate a 5M€ PoC round (1.5M€). Year 3 will 
be devoted to second trench of PoC plan (2M€) plus internal costs (100K€). Year 4 
will include PoC round (1M€), internal costs (200K€) and company buyout (25M€).

MitoTreat · Executive Summary

DEVELOPMENT STATUS

We have generated high-quality 
in vivo preclinical data showing 
the efficacy of the compound in 
a validated animal model of MD, 
increasing survival and amelioration 
of social and clinical deficits. 

Furthermore, we have held 
Preliminary enquiries with 
pharmaceutical companies and 
investors to obtain a first feedback, 
resulting in positive initial interest of 
GW Pharmaceuticals, CYDAN and GSK 
in the project.

Finally, we have moved towards 
securing IPR position by filing 
a European patent application 
(January 2019). A search report from 
the European Patent Office will be 
obtained within the next few months.

FUTURE ROADMAP

• De-risking: Validate the 
improved efficacy and safety of 
Mitotreat in a second, human-
based, cellular model of MD. 
Comparison with existing 
drugs in clinical assays (in vivo 
and in vitro). 

• Identification and evaluation of 
novel/derivative compounds.

• Create the company.

• Secure funding for the PoC 
round. Contacts with venture 
capital funds and investors as 
well as with potential partners.

INDUSTRIAL & 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, OTHERS

We have one EU Patent application 
filed (#EP19382053.7) for the use 
of the compound in MD, which we 
plan to extend to the USA and other 
countries. Furthermore, we anticipate 
filing more patents with derivatives 
of the lead drug as well as with other 
compounds. 



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS     
I DIFERENCIADORS
Nombroses iniciatives innovadores en el camp dels cosmètics anti-aging de la pell és 
fonamenten en afegir microorganismes o extractes d’ells en la composició dels nous 
productes. Tanmateix, la normativa regulatòria no permet encara la comercialització 
de cosmètics que continguin cèl·lules vives. Altres iniciatives afegeixen prebiòtics a la 
pell alterant l’activitat i composició de la microbiota i promovent una major qualitat de 
la mateixa. I finalment, altres afegeixen compostos químics que afecten directament 
l’activitat epigenètica de les cèl·lules epitelials humanes aturant els processos d’envelliment 
de la pell.

La novetat de SKIN AGE BAC radica en la hibridació de les dues aproximacions existents 
(microbiota + epigenètica). Primer, es desenvoluparà un in vitro diagnostic medical device 
(IVDmd) per determinar quins compostos naturals afecten la microbiota de la pell que 
té incidència sobre l’estat epigenètic de les cèl·lules i, per tant, sobre el seu envelliment. 
Segon, aquest IVDmd servirà per crear un portafoli de noves molècules naturals d’aplicació 
a les formulacions antiaging basades en la diversitat del metabolisme microbià. I tercer, el 
nou IVDmd permetrà definir un tractament cosmètic personalitzat basat en la microbiota 
pròpia de la pell. Parc de Recerca UAB

Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

SKIN AGE BAC
SKIN AGE BAC dissenya components cosmètics (prebiòtics i probiòtics) 
que modulen la microbiota de la pell, mitjançant l’anàlisi de l’impacte 
epigenètic sobre les cèl·lules epitelials. Amb aquesta finalitat, patentarà 
un IVD medical device per determinar els efectes epigenètics dels 
potencials productes sobre l’envelliment de la pell, a través de la seva 
microbiota natural.

NECESSITAT SOLUCIÓ

1. Determinar quins compostos són 
més efectius per les formulacions 
cosmètiques anti-aging.

2. Incrementar l’efectivitat dels 
cosmètics anti-aging.

3. Evitar compostos químics no 
naturals en la formulació dels 
cosmètics de la pell.

4. Desconeixement del rol i de l’estat 
de la microbiota, a nivell indivi-
dual (personalització).

5. Ús continuat i diari (sovint durant 
la nit) de productes cosmètics.

1. Desenvolupament d’un IVD medi-
cal device per determinar l’efecte 
epigenètic de diferents productes 
naturals.

2. Millorem l’efectivitat dels cosmè-
tics amb l’addició de prebiòtics 
i probiòtics que modificaran la 
microbiota que causa efectes 
epigenètics sobre les cèl·lules de 
la pell.

3. Productes 100% naturals, biode-
gradables i sostenibles; compati-
bles amb la microbiota.

4. Possibilitat de personalització so-
bre la microbiota de cada persona 
o col·lectiu.

5. Cicles de tractament cosmètic 
més llargs i sostinguts.

EQUIP

Dra. Imma Ponte, 

Prof. titular del Dept. 
Bioquímica UAB. ExVice-
degana Fac. Biociències. 
Experta en l’estructura de 
les histones i el seu paper 
en la regulació epigenètica 
de la cromatina. Ha publicat 
nombrosos articles científics 
i dirigit 6 tesis doctorals. Rol: 
direcció científica.

Dr. Jordi Mas, 

MBA, Prof. associat Dept. 
Genètica i Microbiologia 
UAB; Prof. associat Fac. 
Odontologia UIC.  Expert 
en ecologia microbiana 
i biofilms. Extensa 
experiència en gestió 
pública (180M€/a). Rol: 
estratègia i gestió..



ALIANCES
Els departaments de Bioquímica i de Biologia Molecular i de Genètica i de 
Microbiologia (UAB)  són els departaments aliats del projecte, així com el Servei 
de Citometria de Flux de la UAB. Quant a la descripció genòmica de les mostres de 
microbioma es col·laborarà amb el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) o 
amb empreses com Cosmos ID.
Barcelona Supercomputing Center, per l’anàlisi de les dades acumulades 
dels clients. L’Asociación de Cosméticos Ecológicos y Naturales Españoles o 
associacions empresarials similars són aliances potencials.

PROJECCIONS FINANCERES

2020 2021 2022 2023

Ingressos 100.000 250.000 1.000.000 2.000.000

Despeses 400.000 350.000 400.000 450.000

Marge Brut - 300.000 -100.000 600.000 1.550.000

Personal contractat 2 3 5 6

Nr de clients 2 5 20 40

NECESSITATS FINANCERES
Les necessitat financeres són actualment de 260.000 € que es dedicarien durant el 
2019 a:

• Fase de desenvolupament (R&D fins a prototip operatiu) ....... 200.000 €
• Creació d’empresa i staffing ................................................................... 10.000 €
• Assessorament formulacions cosmètiques .......................................10.000 €
• Estudis de patentabilitat i sol·licitud de patent EP .............................. (UAB)
• Estudi de costos i fabricació del IVDmd ............................................ 40.000 €

En un futur proper, l’empresa requerirà una (o més) ampliació de capital per afron-
tar l’etapa de comercialització, regulatòria i la logística i gestió de la fabricació 
del IVDmd, així com l’etapa de generació de nous compostos per a la formulació 
cosmètica.

SKIN AGE BAC · Resum Executiu

ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT

S’ha establert la base científica del projec-
te, amb la recerca de la bibliografia sobre 
el microbioma de la pell i els processos 
epigenètics que tenen lloc en les cèl·lules 
epitelials de la pell. Paral·lelament, s’ha rea-
litzat un breu estudi de vigilància tecnolò-
gica sobre patents existents relacionades 
amb el projecte.

Sobre el desenvolupament d’un IVD me-
dical device s’ha realitzat un esquema d’un 
prototip no operatiu, amb el detall dels 
seus elements i la descripció de la seva fun-
cionalitat. La classificació del medical device 
és essencial per a determinar els requeri-
ments regulatoris (materials, seguretat, etc.) 
que hauran de complir el IVDmd.

PASSES FUTURES

Les properes actuacions en el projecte són:

• Desenvolupament d’un prototip 
operatiu. Realització de proves amb 
mostres de laboratori i amb mostres 
reals.

• Estudi de patentabilitat i sol·licitud 
de patent.

• Focus grup i generació de feedback 
sobre el producte i servei.

• Assessorament amb expert en 
formulacions cosmètiques.

• Creació de nova empresa i cerca 
de finançament públic i privat 
incorporació nova persona.

• Estudi regulatori sobre els usos 
previstos del IVDmd. Estudi de 
costos i de fabricació del IVDmd. 

• Cerca potencials clients i/o empreses 
col·laboradores i potencials 
fabricants.

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I 
ALTRES

Un cop obtinguts els primers resultats, es 
realitzarà un estudi de patentabilitat per 
la UAB TTO, analitzant la novetat, el procés 
inventiu i l’aplicabilitat industrial. Si fos 
positiu, es presentarà una sol·licitud de 
patent d’EP.

Mentrestant, s’ha realitzat vigilància 
tecnològica sobre competidors en 
prebiòtics i probiòtics en cosmètics per 
assegurar-nos la singularitat. Patents 
analitzades WO 2016/172196 A1, US 
2017/0228514 A1, WO 2015/103165 A1. 
L’estratègia IP de la patent serà clau per 
diferenciar-se i protegir la tecnologia.

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
SKIN AGE BAC té una aproximació de producte/servei dirigit a les empreses 
cosmètiques i als seus proveïdors i desenvolupadors de compostos químics. El 
mercat mundial de cosmètics per la pell s’estima en 190.000 M$ pel 2023 (CAGR 
5,5%), essent la zona Àsia-Pacífic la que mostra un major creixement. El mercat 
global antiaging s’estima en 303.000 M$ pel 2025 (CAGR 7,9%). La intersecció dels 
dos mercats evidencia un gran potencial amb les grans marques cosmètiques 
dirigides a aquest sector:

• Biologique Recherche, La Grande Crème
• Sisley, Sisleÿa L’Integral Anti-Age Firming Concentrated Serum
• Estée Lauder, Perfectionist Pro serum
• La Prairie, Platinum Rare Cellular Night Elixir 

Per una altra banda, el mercat dels prebiòtics s’estima en 1.758 M$ el 2021 (CAGR 
5,4%) dominat pels compostos dirigits a la microbiota del tracte digestiu, amb 
una forta implantació també en Àsia-Pacífic. La recerca en microbioma de la pell 
només ocupa el 3% del total, mostrant unes grans possibilitats de creixement.

Existeixen diverses empreses potencialment competidores com Aleavia, US. Base-
Clear, NL. EpiDisease, ES. Naked Biome, US. S-Biomedic, BE. Strand Cosmetics, FR.



 Resumen Ejecutivo

ASPECTOS INNOVADORES      
Y DIFERENCIADORES

UriTest se trata de un kit point-of-care (POC) de bajo coste basado en lateral flow, 
pensado para el autodiagnóstico precoz de enfermedades infecciosas de la orina. 
Actualmente estos ensayos se basan en cultivos de laboratorios o en ensayos 
enzimáticos que requieren de largo tiempo, equipo y personal especializado para 
su realización. UriTest proporciona al usuario la capacidad de analizar la orina de 
manera cómoda y obteniendo los resultados en 10 minutos. Con una tecnología 
basada en anticuerpos, UriTest presenta una elevada sensibilidad para detectar la 
presencia de patógenos causantes de la infección (Eschericia coli, Staphylococcus 
saprofiticus, Enterococcus faecalis, Klebsiela sp, y Proteus sp) en los momentos 
iniciales de su colonización. Los resultados se basan en el cambio de color de unas 
tiras reactivas cuando los patógenos son detectados. Adicionalmente, UriTest ana-
liza la concentración de nitritos y el pH en orina, indicadores complementarios de 
una posible infección.

La importancia de UriTest es informar al usuario a tiempo para prevenir el de-
sarrollo de una infección bacteriana y permitir el uso de un tratamiento natural 
preventivo basado en alimentos naturales. Esto evitará la necesidad de antibióti-
cos, disminuyendo el desarrollo de resistencia, que es especialmente relevante en 
el caso de persones afectadas por infecciones urinarias recurrentes. 

Por último, UriTest dispone de una aplicación asociada (UriApp) que permite el re-
gistro y seguimiento de los análisis realizados y recomienda los productos alimen-
ticios complementarios apropiados para evitar la propagación de la infección.

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
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UriTest
¡Prevenir es mejor que curar! 
Primer test point-of-care en el mercado para el diagnóstico precoz 
de infección urinaria, complementado con tratamiento terapéutico 
preventivo. Este test identifica los cinco principales patógenos 
responsables de la dolencia, pH y otros metabolitos de interés de forma 
rápida, específica y con resultados fáciles de interpretar para el usuario. 

NECESIDAD SOLUCIÓN

1. Necesidad de una prueba de 
diagnóstico para la prevención de 
infecciones de orina para grupos 
de alto riesgo (personas con 
recurrencia, varones con proble-
mas de próstata, embarazadas, 
comunidad LGTBI y pacientes por-
tadores de sondas urinarias).

2. Mejorar la sensibilidad de los 
sistemas existentes para detectar 
la infección en el momento de co-
lonización inicial de las bacterias. 

3. El diagnóstico actual se basa en 
técnicas enzimáticas y de cultivo 
celular, que son lentas y que re-
quieren de laboratorios de análisis 
especializados.  

1. UriTest permite prevenir la 
infección de orina mediante la 
utilización de complementos ali-
menticios naturales que impiden 
a los patógenos colonizar el tracto 
urinario. 

2. Mediante una tecnología basada 
en anticuerpos, UriTest presenta 
una sensibilidad mucho mayor 
que los dispositivos actualmente 
disponibles en el mercado. 

3. Nuestra tecnología es autónoma, 
rápida (10 min) y con resultados 
fácilmente interpretables por los 
usuarios finales.  

 

EQUIPO

Izaskun Miguel García

Doctora en Química. 
Gestora proyectos 
Nb4D (CSIC). Experta 
en Nanociencia. Rol: 
Coordinadora del proyecto 
y búsqueda de financiación. 

Neus Sanchez Alberola

Doctora en Biología 
Molecular. Directora técnica 
de AbBcn S.L. Investigadora 
Marie Curie. Experta en 
Inmunoquímica. Rol: 
diseño y producción de 
anticuerpos.

Inma Ponte Marull

Doctora en Bioquímica. 
Profesora titular UAB. 
Experta en bioquímica y 
epigenética. Rol: Asesoría 
científica en tecnología 
lateral flow.

Jordi Mas Castellà. 

Doctor en Microbiología. 
MBA. Profesor asociado 
UAB y UIC. Experiencia 
en ecología microbiana y 
biofilms bacterianos. Rol: 
Relación con clientes.   

. 



ALIANZAS

Como socios fundamentales: AbBcn S.L. y el grupo de investigación Nb4D (CSIC), 
reconocidos expertos en el diseño y producción de anticuerpos con amplia expe-
riencia e instalaciones apropiadas.

Se solicitará apoyo del Grupo de Sensores y Biosensores UAB (GSB), expertos en 
la técnica de lateral flow, y se buscará la colaboración de hospitales de referencia 
como el hospital Parc Taulí y el hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Se establecerán alianzas con industrias farmacéuticas que ya están actualmente 
produciendo y comercializando los complementos alimenticios para la preven-
ción de las infecciones de orina. Estableceremos contactos con la Asociación 
Española de Urología o la “Societat Catalana d‘Urologia”.

PROYECCIONES FINANCIERAS

2019 2020 2021 2022

Ingresos   0 €  0 €  0 € 500.000 €

Gastos   100.000 €  130.000 €  160.000 €   50.000 €

Margen Brunto - 100.000 € -130.000 € -160.000 € 450.000 €

Personal Contratdo 2 3 3 3

Nº de clientes 0 0 0 3

NECESIDADES FINANCIERAS

Los dos primeros años se realizará un estudio bioinformático para identificar los 
antígenos y se desarrollarán los anticuerpos para cada patógeno. Las empresas 
responsables de estas fases son AbBcn y Nb4D. Se contratarán 2 técnicos (uno en 
cada empresa) para la ejecución del proyecto. El coste será la contratación de este 
personal y 10.000€ por anticuerpo (5 anticuerpos). El segundo año se incorporará 
una persona de gestión a tiempo completo a la empresa.

El tercer año se implementarán los anticuerpos desarrollados en formato lateral 
flow y se harán pruebas con muestras biológicas procedentes de hospitales. Se 
tramitará la autorización para su comercialización antes las autoridades sanitarias.

El cuarto año se iniciará la producción y comercialización del producto de manera 
directa o a través de una o varias empresas farmacéuticas expertas en la distribu-
ción de complementos alimenticios para la prevención del UTI.

UriTest · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE   
DESARROLLO
Los socios clave AbBcn y Nb4D (CSIC) dis-
ponen de un amplio catálogo de anticuer-
pos contra una gran variedad de analitos. 
Una búsqueda bibliográfica y de patentes 
ha demostrado que, si bien los biomarca-
dores están perfectamente definidos, no 
existe en la actualidad ninguna prueba 
de autodiagnóstico de enfermedades UTI. 
Asimismo, no se han encontrado referen-
cias respecto al uso de anticuerpos para 
esta aplicación.

PASOS FUTUROS
• Estudio de la patentabilidad del 

proyecto

• Desarrollo de inmunorreactivos 
y obtención de los 3 primeros 
anticuerpos.

• Estudio del límite de detección.

• Conseguir financiación.

• Desarrollo del lector de nitritos y 
pH. Desarrollo de los 2 anticuerpos 
restantes.

• Registro de la empresa y las marcas 
(UriTest y UriApp). Solicitud de la 
patente de los anticuerpos y del 
diseño del dispositivo.

• Diseño del prototipo del disposi-
tivo de lateral flow. Establecer las 
alianzas propuestas con asociacio-
nes médicas y de pacientes

• Desarrollo del producto. Trámites 
regulatorios ante las autoridades-
sanitarias.

• Campaña de marketing

• Producción y comercialización 
directa o a través de otra empresa 
farmacéutica.

PROPIEDAD INDUS-
TRIAL/ INTELECTUAL, 
HITOS Y OTROS
Tanto los anticuerpos desarrollados como 
el kit completo serán evaluados para 
patentabilidad. Se prevé desarrollar una 
patente para cada anticuerpo y una final 
con el kit que incluya diseño final e inmu-
norreactivos completos.

Los anticuerpos estarán diseñados 
para reconocer antígenos no descritos 
hasta ahora, asegurando el requisito de 
actividad inventiva para su patentabili-
dad. Respecto al kit, no se ha encontrado 
patente alguna relativa a kits de diagnós-
tico de infecciones urinarias basados en 
anticuerpos.

MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

Una de cada dos personas desarrollará en algún momento de su vida una infec-
ción urinaria (UTI). Actualmente se prescriben antibióticos con elevado coste para 
la sanidad pública para combatir las UTI y bacteriurias asintomáticas (BA). Sin 
embargo, la prevención de UTI se puede tratar con productos de consumer health 
si se dispone de un kit de diagnóstico in vitro (IVD) POC fácil de realizar por el 
usuario.

El mercado europeo de IVD asciende a los 14.000 M €, siendo POC un 30% del 
total con un crecimiento anual del 7%. En España el gasto de IVD/cápita es de 21,2 
€ superior a la media europea, con Suiza a la cabeza con 54,9 €. El segmento de 
mercado de IVD relacionado con la orina es del 2%. El kit UriTest seguirá el perfil 
de mercado de productos anti-infecciosos y superará la venta de tiras de diagnós-
tico de azúcar en sangre (10.600 M $ en 2017) ya que la población con BA 4-19% 
de adultos supera el 9,4% de diabéticos.



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS     
I DIFERENCIADORS
El DIAGEPI Enfant es el primer test de diagnòstic del mercat per la detecció precoç del 
càncer pediàtric de ronyo, es basa en incloure en l’anàlisi general dels nens la detecció dels 
marcadors epignètics per a detectar aquest tipus de càncer. DIAGEPI Enfant incrementarà 
les opcions de tractament, el temps d’acció, la qualitat i quantitat de vida del pacient 
evitant problemes de diabetis i cardiovasculars derivats de l’evolució de la malaltia.

DIAGEPI Enfant presenta la primera base de dades de marques epigenètiques enfocada en 
el càncer de ronyó pediàtric en primera fase i incrementarà mes malalties en les següents 
etapes de creixement de Epigenetic Print.  

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

Epigenetic Print
DIAGEPI Enfant

Epigenetic Print es una empresa de diagnòstic de malalties generades 
per mutacions genètiques i marques epigenètiques. Aquest diagnòstic 
permet la identifica les malalties en un estadi molt inicial aportant grans 
beneficis si se aplica genèricament a la població. 

NECESSITAT SOLUCIÓ 

1. Grans costos associats al tracta-
ment de enfermetats genetiques i 
epigenetiques

2. Retard en el diagnostic de enfer-
metats, reduint el temps d’acció

3. Baix index d’eines per diagnostic 
tempra de enfermetats abans del 
seu desenvolupament 

4. Baixa qualitat de vida dels malalts 
durant el tractament

1. Diagnostic de enfermetats gene-
tiques i epigenetiques abans del 
seu desenvolupament 

2. Augment del temps d’acció per 
la prevenció i reducció dels riscos 
associats a la enfermetat

3. Increment de la possibilitat de 
tractament i elecció de tracta-
ments

EQUIP 

Mercedes Fabra PHD

Licenciada en biologia amb 
especialització en genètica. 
Premi de doctorat per la 
Universitat de Barcelona, 
EMBO postdoctorat a la 
Universitat de Ginebra en la 
investigació de les cèl·lules 
mare cancerigenes.  Biology 
Program Leader per al Des-
envolupament d’ un sistema 
de screening per la seleccio 
e identificació de nous an-
tibiótics a la spin-off Omnia 
Molecular. Project Leader 
per el desenvolupament 
registre i comercialització 
de una nova vacuna contra 
la leishmaniosis canina 
(LetiFend) en Laboratorios 
Leti. Finançament amb CDTI 
i Proyectes Europeus, ac-
cords amb business angels, 
Capital Risc. Registre de 
medicaments per la EMA. 

Pilar Gómez.Dr. 

Informàtica amb espe-
cialització en computa-
dors d’altes prestacions. 
Professora Associada en la 
UAB (Universitat Autònoma 
de Barcelona). Experiència 
en la anàlisis de dades 
en empreses privades 
durant 13 anys i la anàlisis 
d’aplicacions científiques en 
sistemes de supercomputa-
ció. Compromesa en aplicar 
la tecnologia per ajudar a la 
investigació mèdica. 



MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA

La insuficiencia renal (ERC) afecta al 10% de la població mundial i és responsable 
de més d’ 1 millió de morts cada any. Els països desenvolupats gasten més del 
2–3% del seu pressupost anual de salut. Per exemple, al 2015, en USA, els gastos 
en enfermetat renal crónica i terminal van ser més de 64 mil milions i 34 mil 
milions de dolars estadounidenses, respectivamente. En Europa, quasi 1000 nens 
són diagnosticats amb un tumor renal maligne cada any.

Diferents empreses estan apostant per la epigenètica per detectar enfermetats. 
Per exemple, Cambridge Epigenetix usa un biomarcador epigenètic com una eina 
de diagnòstic pel càncer,  Chronomics té un kit EpiHealth que recull les dades 
epigenètiques d’una persona. En Espanya, trobem el test EPICUP. Tanmateix, no hi 
ha un específic pel càncer pediatric de ronyó.  

ALIANCES

Els grups de recerca UAB implicats en el projecte reuneixen l’expertesa necessàries 
per la integració de les bases de dades epigenètiques i genètiques, aplicar 
tècniques de Big Data per la detecció precoç del càncer de ronyó pediàtric.

Noves aliances en procés son el Departament d´Oncologia de la Vall d´Ebron i 
el Departament de Cancer Research del Hospital Mèdic de Ginebra, Suïssa i el 
Hospital Sant Joan de Deu. 

PROJECCIONS FINANCERES

2019 2020 2021

Ingressos 0 25000 150000

Despeses 25000 105000 300000

Marge Brut -25000 -80000 100000 

Nr de clients 0 1 8

Nb. of Clients 0 3 25

NECESSITATS FINANCERES

L’any 1 s’integraran bases de dades epigenètiques i genètiques i es recolliran 
dades de nous pacients de fundacions i/o organitzacions de afectats pel càncer de 
ronyó pediàtric per validar els casos positius i s’utilitzaran els recursos propis dels 
grups de recerca implicats (20k€). L’any 2 es fundarà l’empresa amb aportacions 
dels socis i es buscarà finançament per la comercialització del diagnòstic a 
Espanya(100k€). L’any 3 es demanarà 500k€ per iniciar la comercialització a 
Europa.

Epigenetic Print · Resum Executiu

ESTAT DE    
DESENVOLUPAMENT

L’equip ha fet una cerca bibliogràfica per 
identificar els marcadors epigenètics 
que identifiquen la insuficiència renal. 
Aquests marcadors s’han de incloure en 
els anàlisis de pacients pediàtrics amb 
càncer de ronyó i els resultats contras-
tar-los amb les bases de dades. 

PASSES FUTURES

En aquest punt, incloure els marcadors 
en els anàlisis que es fan als nens i 
contrastar els resultats amb les bases 
de dades. Així mateix, incrementar la 
base de dades amb l’anàlisi de marques 
epigenètiques de mostres de nens amb 
càncer de ronyó (3Q2019). Posterior-
ment, s´ha de validar el sistema de 
diagnòstic (repetibilitat, reproductibili-
tat i robustes, sensibilitat, especificitat, 
precisió) al 4Q2019-1Q2020. 

La comercialització de DIAGEPI Enfant 
a España es produirà durant el 2020 
i al 2021 a la resta d´Europa amb la 
col·laboració d´hospitals de referencia 
internacional.  

Les següent etapes a iniciar després de 
la comercialització de EPIDIAG Enfant al 
2020, son la ampliació de la cartera de 
productes per a diagnosticar altres in-
fermetats d´origen genètic i epigenètic, 
oncològiques com el càncer de pulmó 
i pàncreas, i no-oncològiques com la 
diabetis i al·lèrgies. 

Al 2021 Epigentic Print iniciarà la comer-
cialització de 3 nous tests de diagnòstic, 
i al 2022 amplia la cartera de productes 
a un total de 10 tests de diagnòstic.  

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I 
ALTRES

Aquest producte es patentable, al 
3Q2019 estarà desenvolupada la 
estratègia per protegir la propietat 
intel·lectual de aquest producte i al 
2020 es sol·licitarà la patent abans de la 
comercialització.   

Les barreres d’entrada que podem tro-
bar és incloure la detecció dels marca-
dors epigenètics en els anàlisis rutinaris 
dels nens. 

L’abast seria inicialment Espanya i 
desprès Europa. La comercialització 
d´aquest producte als EEUU es realit-
zarà mitjançant aliances amb empreses 
establertes al país al 2022.



Executive Summary

INNOVATIVE AND       
DIFFERENTIAING ASPECTS
CINEM3D is the first “successful” real-time denoiser for interactive and photorealistic 
medical volume visualization. Our solution is based on the succesful combination of 
volumetric path tracing with image-based denoising. Our technique can deliver high 
quali t y visualizations (1 - 10 dB better) significantly reducing Monte Carlo noise, even 
during interactive manipulations of volume transfer functions, lighting configurations or 
manipulating the camera view.

The development of this technology is expected to produce one Q1 journal publication. 
We have requested its consideration for a possible patent by UAB. We foresee new IP can 
be generated in the future as we are pioneering this new approach.
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CINEM3D
CINEM3D is the first succesful real-time denoiser for interactive and 
photorealistic 3D volume visualization working on low cost devices. 
With the raise of ultrasound and new low-end imaging modalities, it 
is decreasing the use of expensive radiation-oriented imaging. With 
adequate trained radiologists, u ltrasound can play a vital role. CINEM3D 
can work with existing MES & MVS volume visualization systems to 
provide high-quali t y feedback to radiologists, improve medical imaging 
dissemination & communication with patients.

PROBLEM SOLUTION

1. Having better and regular feed-
back mechanisms are required to 
train and increase the expertise of 
radiologists and medical specia-
lists.

2. Mobile technology penetration 
have increased patient awareness 
about radiation.

3. Healthcare policymakers may take 
radical decisions that limit the uti-
lization of CT/MRI while favoring 
low-cost modalities.

4. Outsourcing medical imaging to 
MVS and third-parties is beco-
ming a common practice (e.g. 
Alzira model), however new value 
needs to be added to attract 
clients and patients.

1. CINEM3D is the f irst “all in one” 
solution to denoise in real-time 
cinematic volume rendering on 
low cost visualization hardware 
(<15ms to denoise an HD image).

2. Provide better real-time feedback 
to sonographers and radiologists 
during image acquisition and 
training sessions.

3. Save legacy CT/MR equipment 
by leveraging on more advanced 
visualization and AI technology.
Our improved visualization is 
compatible with legacy CT/MR.

4. Communication among specia-
lists and with patients. Favour 
ubiquitous and remote access 
to volumetric medical studies. 
Plant the seed for “ The Netflix of 
Medical Imaging”.

TEAM 

José A. Iglesias-Guitián
PhD in Computer Science and 
Electronic Engineering. Com-
puter Vision Center, UAB. Visual 
Computing and Medical Vis. 
Role: Lead Research Scientist. 
P I .

Sergio Martinez
BSc. in Computing and AI. 
Software Architect i n large 
corporations like Intel, HP/Auto-
nomy, Blinkx. London, UK. Role: 
Serial entrepreneur, R&D.

Alberto Jaspe-Villanueva
PhD in Computer Science. 
Visual Computing, CRS4, Italy. 
Researcher & Developer. HCI . 
Role: R&D, User Experience.

Alba Gonzalez
PhD in Biomedical Engineering. 
Developing patient speci f ic 
medical devices at Morriston 
Hospital NHS. Swansea, UK. 
Role: Medical devices expert.

Felipe Lumbreras
Researcher in Computer Vision 
Computer Vision Center, UAB. 
Assoc. Prof. in Computer 
Science Co-founder of several 
start-ups. Role: Researcher / 
Visionary.

Javier Taibo
PhD in Computer Science. As-
soc. Profesor at UDC. Co-foun-
der of several start-ups.Role: 
VoD / Streaming Platform.

Francisco Díaz de Tuesta
Degree in Medicine and 
Surgery. GP Partner en Lanrigg 
Medica l Practice. Edinburgh, 
UK . Role: Customer relations-
hip with hospitals & medical 
schools.

Carlos Martinez
Ciane Consulting, Director.
PhD in Business Management & 
Entrepreneurship
Prof. Business Department, 
UAB. Consultant & Executive 
Coach Advisor.



TARGET MARKET & COMPETITIVE ADVANTAGE

Managed Equipment Services (MES) take most of the public healthcare funding 
(30-80%) but also host most of the medical records as part of MES contracts.

In Spain, Philips, Siemens and GE have agreements with most of the national 
hospitals. With the raise of low-cost ultrasound and other imaging modalities 
(60% of new equipment in APAC regions). This global trend might boost the 
anonymization and democratization of medical data records to be accessed by 
medical training schools, physicians and specialists.

Our team pioneer medical visualization platforms, 3D streaming and novel 
medical devices. Our first sells would be in the form of SW licenses to imaging 
companies of the CINEM3D solution (15k €/license). Future sells wold be through 
a subscription service for the first 3D interactive streaming platform for medical 
imaging (50 €/year personal, 10k €/Institution).

ALLIANCES

The involved research centers (CVC, CRS4) and Universities (UAB, UDC) have 
previous experience in the fundation of start-up companies. Our multidisciplinary 
team can reach from new ideas (research) to product (R&D, distribution and 
streaming), reaching clients (hospitals, medical schools, 3rd party imaging 
companies) , medical devices (in-house specialists) and finally patients (doctors).

Our strategic alliances include the Director of the Visual Computing group at 
CRS4, Dr. E. Gobbetti. He is world expert in massive data visualization systems 
(former NASA researcher); Current research collaborations with Dr. B. Moon, he is 
world expert in image denoising (former Disney, Adobe and KAIST).

Contacted with Prenatal Fetal Medicine Specialist f rom Panorama Perinatology. 
Reach UAB and UDC hospitals and medical schools.

FUNDING BREAKDOWN

2020 2021 2022 2023

Income   15k € 80k € 300k € 1,4M €

Expenses 75k € 100k € 300k € 900k €

Gross margin - 60k € - 20k € 0 € 500k €

Staff 0 2 12 16

Nb. of Clients 0 3 25 800

FUNDING INFORMATION

In the first year our current solution will be integrated into Open Source 
frameworks for dissemination in medical schools and Universities (50k €). Fund 
first EU Patent costs (15k €). Partner with third-party companies in medical 
imaging (MVS) to demonstrate our solution in their systems (25k €). In year 2, we 
will start the company with societary contributions and will look for accelerator 
program funding. In parallel we will apply for funding at a research level (EU & 
national grants, baseline 80k €). The 3rd year the company will require 200k € to 
cover the expenses of industrialisation (remote visualization servers partnering 
with medical school and hospitals). The 4th year, the will need another 800k € to 
start comercializing the system in Spain-Europe and cover patenting costs in US/
APAC regions.

CINEM3D · Executive Summary

DEVELOPMENT STATUS

We have developed a TRL 2-TRL 
3 research prototype of the idea. 
CINEM3D has demonstrated 
successful results in CT/MR. On-going 
work with a prenatal ultrasound 
medical center and preparation 
for first experiments on ultrasound 
imaging.

We have performed thorough 
comparisons with state-of-the-
art real-time AI alternatives. Our 
method proves a better tradeoff (no 
preprocessing or training required at 
all). Our idea works and generalizes 
better for new unseen data sets.

FUTURE ROADMAP

• (2019-20) Disseminate the 
idea in scientific conferences, 
journals and integrate baseline 
prototype in Open Source 
platforms (without revealing 
industrial secrets). Reach 
interested 3rd party medical 
imaging companies interested 
in our solutions.

• (2019-21) Incorporate into 
large-scale visualization 
systems capable of managing 
3D/4D TByte data sets. 
Generate new IP.

• (2020) Start the company.

• (2020) Look for funding. 
Produce first visualization 
toolkit product. Licensing the 
solution.

INDUSTRIAL & 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, OTHERS

On-going process to request an EU 
patent. Consider extending it to US / 
APAC areas. We foresee future patents 
related to big data visualization, 
compression and streaming.



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS     
I DIFERENCIADORS

• L’amantadina és un fàrmac genèric comercialitzat des de fa molts anys i, per tant, 
àmpliament caracteritzat. Compta amb un bon dossier de coneixement científic 
i d’informació pel que fa a la seva seguretat, eficàcia i perfil farmacocinètic/ 
farmacodinàmic. 

• A més, existeixen empreses que tenen gairebé un règim de monopoli d’aquest 
fàrmac en el mercat espanyol i, en cas de trobar un nou ús terapèutic d’amantadina, 
comptarien amb 2 anys d’avantatge respecte als possibles competidors que 
sorgissin. 

• Per tal d’obrir vies de mercat per amantadina, s’ha de demostrar que aquest fàrmac 
té potencial aplicació en alguna nova malaltia, a part dels seus usos coneguts, i 
per fer-ho requerirà una inversió econòmica inicial. Es tracta d’una inversió mínima 
(juntament amb una via de cofinançament) per obtenir un benefici petit en terme 
absolut, però interessant en relació al “cost-benefici”. Per exemple, en cas de 
realitzar-se un assaig clínic amb amantadina per a una nova indicació terapèutica, 
el cost d’aquest serà més baix que el d’un medicament nou, ja que es tracta d’un 
fàrmac conegut aprovat i receptat, amb la mateixa forma farmacèutica. 

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

Amantadine Reloaded
Realització d’un estudi bibliogràfic per intentar ampliar el mercat 
del fàrmac genèric amantadina. L’estudi ha permès detectar l’atàxia 
telangièctasi com a possible nova indicació terapèutica d’aquest 
medicament, com a estratègia viable per obrir-ne mercat i obtenir valor 
afegit per l’empresa comercialitzadora. 

NECESSITAT SOLUCIÓ

1. Actualment al mercat es 
comercialitza un fàrmac genèric 
(amantadina clorhidrat) que està 
pràcticament obsolet per a l’ús 
autoritzat. El seu preu és molt baix 
i no és tractament d’elecció en 
cap de les indicacions aprovades: 
a) profilaxi grip i infeccions pel 
virus Influenza A b) Parkinson. 

2. Hi ha una necessitat clara d’ obrir 
mercat per aquest fàrmac, però 
l’increment del negoci respecte 
a amantadina ha de venir per un 
augment del número de ventes 
(augment de prescripcions). No 
es pot augmentar el preu perquè 
està regulat. 

3. Les empreses no sempre tenen el 
know-how ni la expertise al seu 
equip per poder abordar amb 
garanties aquest increment del 
mercat (o estudiar si val la pena).

1. Possibilitat de promoure aquest 
fàrmac, de trobar nous usos tera-
pèutics/indicacions per les quals 
aquest medicament no s’estava 
utilitzant. 

2. Generar mercat mitjançant la 
promoció d’un assaig clínic o de 
serveis professionals que perme-
tin engegar aquesta oportunitat 
de negoci específica. 

3. Contractar una persona que pu-
gui contactar amb líders d’opinió 
neuròlegs (que puguin buscar 
aliances amb associacions de 
malalts per aquella indicació con-
creta, que puguin explorar vies de 
cofinançament, etc.).

EQUIP

Dr. Santi Vázquez

Expert en química mèdica. 
Nombroses col·laboracions 
amb empreses, incloent 
llicències al sector 
productiu. Experiència en 
patents.

Dr. Francesc Sureda

Prof. Universitat Rovira i 
Virgili. Farmacòleg SNC, 
membre CEIm IISPV de 
Tarragona, contractes amb 
editorials, IRTA i U. Lisboa.

Eugènia Pujol

Grau en Farmàcia. Cursant 
el 3r any doctorat en 
Química Orgànica (UB). Alta 
motivació i participació. 
Experiència en programes 
d’emprenedoria. 



MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA

L’atàxia telangièctasi és una malaltia sense cura que pateixen 1-9/100.000 nens a 
Espanya. Actualment no hi ha mercat definit perquè és una malaltia òrfena. No hi 
ha competència farmacològica i els tractaments com la fisioteràpia se centren en 
millorar la mobilitat dels pacients. El mercat potencial és petit (470-4.200 pacients 
a Espanya, cost 88€ pacient/any), i el temps de tractament curt, però l’amantadina 
el dominaria, ja que representaria un “add-on” a les teràpies no farmacològiques 
actuals. Assumint una cobertura del 10-25% dels pacients, es generarien ingressos 
per valor d’aprox. 4.200-90.000€ l’any. Això es traduiria en 3.000-55.000€ extres de 
beneficis per una empresa comercialitzadora del fàrmac. 

ALIANCES

• EURORDIS i altres entitats europees que ajuden a promoure la recerca de 
malalties rares. Claus per buscar vies de finançament de l’assaig clínic.

• Neuròlegs espanyols especialistes en atàxia (Alejandra Darling, H. St. Joan 
de Déu), amb qui es contactarà per veure la viabilitat d’un assaig clínic amb 
amantadina per atàxia telangièctasi. La Societat Espanyola de Neurologia 
pot ajudar a trobar aquesta xarxa de neuròlegs, i informar d’ajudes 
econòmiques.

• Federación de ataxias de España (FEDAES), ens aproparà als pacients per 
conèixer les seves experiències.

• Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries.
• CROs de neurologia, per estudiar l’organització, el preu i la viabilitat de 

l’assaig clínic.

PROJECCIONS FINANCERES

2019 2020 2021 2022

Ingressos - * * 8.000€

Despeses 16.400€ 131.600€ 131.600€ 35.250€

Marge Brut -16.400€ * -131.600€ * -131.600€ -27.250€ **

Nr de clients 0 0 0 100

NECESSITATS FINANCERES

• Personal: 98.000€. Contractar Medical Scientific Liaison (MSL) que contacti 
amb líders d’opinió i coordini l’inici de l’assaig clínic. 

• Desplaçament: 10.000€. Cobertura mobilitat MSL.

• L’ MSL informaria, en un futur, sobre altres productes de l’empresa, reduint 
costos de personal i desplaçament sobre el projecte.

• Contractar líders d’opinió: 2.000-6.000€.

• Assaig clínic: 2 anys, aprox. 1 milió €.

Amantadine Reloaded · Resum Executiu

ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT

L’estudi de mercat realitzat ha permès 
escollir un possible nou ús terapèutic 
d’amantadina.

A partir de la consulta de bases de 
dades de tots els assajos clínics pu-
blicats amb amantadina, vam fer una 
selecció de malalties potencialment 
tractables amb el fàrmac: Malaltia de 
Huntington, traumatisme cranioen-
cefàlic i diferents tipus d’atàxies. L’es-
tudi detallat del mecanisme d’acció 
d’amantadina ha ajudat a seleccionar 
l’atàxia telangièctasi com a possible 
potencial indicació. Finalment, s’ha fet 
una estimació del volum de mercat, 
les possibles vendes i els costos/
beneficis derivats, i s’han identificat 
entitats que ajudarien a trobar vies de 
finançament de cara a promoure un 
assaig clínic.

PASSES FUTURES

• Preparar un dossier 
d’informació científica 
d’amantadina com a material 
de suport.

• Contactar amb neuròlegs de 
referència en trastorns de 
moviment i atàxia telangièctasi 
per promoure l’assaig clínic.

• Contactar EURORDIS per 
explorar vies de finançament 
de l’assaig.

• Plantejar els costos a l’empresa 
interessada.

• Assistència a l’European 
Conference on Rare Diseases 
and Orphan Products (Maig 
2020).

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I 
ALTRES

L’amantadina és un fàrmac genèric, 
per la qual cosa actualment no hi ha 
cap patent. En cas que es descobrís 
que té aplicació terapèutica en l’atàxia 
telangièctasi, la patent espanyola no 
estaria garantida, però l’empresa no 
tindria cap barrera d’entrada i tindria 
un marge d’avantatge d’uns dos anys 
sobre els possibles competidors. 

* Assaig clínic. Variable en funció de si es reben ajuts públics i privats (fundacions) pel desenvolupament de 
l’assaig clínic, que és l’única opció viable que considerem. Els anys 2020 i 2021 assumim finançament per fer 
AC i l’empresa aportaria 200.000€ per l’assaig durant els dos anys.

**Destaquem que, a part del benefici directe de les ventes (que seria negatiu), l’empresa tindria altres 
beneficis intangibles de gran importància: publicitat, reconeixement social i posicionament en altres 
productes, etc. Aquests beneficis són els que li aportarien valor afegit, ja que guanyaria en imatge i 
publicitat, però en cap cas un empresa tindrà un rendiment econòmic directe resultant d’aquestes 
inversions en amantadina per obrir-ne mercat. 



www.generacioidees.cat


