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Organitza:

Amb el suport de:

En col·laboració:

Patrocina:

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

Formació

Concurs

Identificació de
necessitats del
mercat

Formació i
acompanyament
de professionals

Concurs entre
els projectes
desenvolupats
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31
Sessió presencial

Calendari
Del 16 d'octubre al 19 de
desembre de 2019

Idiomes
Català i castellà

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

Grups de treball
Equips de treball
multidisciplinaris

preu
Curs gratuït
Places limitades

Participants
Investigadors,
doctorands, entitats
i empreses

Resultats

6
20
5
2
1

PROJECTES
DESENVOLUPATS

Que tindran accés al desenvolupament del prototips als UAB Open Labs.

INVESTIGADORS/ES
PARTICIPANTS AL PROGRAMA
CENTRES DE RECERCA I
FACULTATS PARTICIPANTS

ICTA, ICMAB, IMB-CNM, Facultat de Veterinaria de la UAB (Salut Animal,
Ciencia dels Aliments i benestar animal, sanitat i anatomía animal) i Facultat
de Ciències de la UAB.

ENTITATS
PATROCINADORES

Pintaluba i Barcelona Synchrotron Park

PROJECTE
GUANYADOR

Primer premi: Cellupack

1.500 euros y 6 mesos d’incubació

2

ENTITATS
COL·LABORADORES
Innoapat i Lipofoods

Metodologia
La 10a edició del Programa de Generació d’Idees s’emmarca dins una iniciativa més àmplia per resoldre reptes
de l’smart food.
Dins el projecte europeu HIGHER, el Parc de Recerca UAB desenvolupa un programa per abordar els reptes de
l’smart food implicant la societat, la comunitat investigadora, la indústria i l’administració, seguint així el model
d’innovació de la quàdruple hèlix.
La iniciativa ha inclòs un laboratori d’idees, un programa d’emprenedoria i una etapa final de prototipatge i validació
de les solucions als UAB Open Labs, la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.

Laboratori d'Idees
El punt de partida del Programa és un laboratori d’idees amb personal investigador, empreses i consumidors que,
per mitjà de la metodologia design thinking, definiran els reptes.
Aquesta metodologia segueix un procés creatiu de resolució de problemes centrat en les persones, observant les
necessitats dels usuaris per tal d’oferir solucions efectives i viables.
Ha constat de tres tallers:
1.

Empatització: L’objectiu és comprendre les necessitats dels usuaris i definir el repte de disseny que es vol
abordar per tal de cocrear solucions viables i exitoses a partir d’un repte.

2.

Ideació: L’objectiu és la co-creació d’idees innovadores per possibles solucions als reptes a parir d’experts
d’àrees multidisciplinaris.

3.

Validació: L’objectiu és valorar críticament idees seleccionades com a proto-projectes en funció de
diferents paràmetres per tal d’obtenir “feedback” per part de les persones assistents de amb expertesa
multidisciplinaria amb la finalitat d’analitzar el seu potencial com a de projecte que concordi amb els
objectius del repte plantejat.

PERFIL PARTICIPANTS LABORATORIS D’IDEES SOBRE SMARTFOOD
PERFIL TALLER 1

PERFIL TALLER 2

PERFIL TALLER 3

Societat civil

16

Universitat

14

Empresa

13

Empresa

2

Centre d'estudis

2

Centre recerca

3

TOTAL

24

Centre recerca
Administració pública

5
1

Centre recerca
Associació

Administració pública
Empresa
TOTAL

3
1
1
7

28

Societat civil

Administració
Associació
TOTAL

4
2
1

13

Programa d’emprenedoria
16/10/2019

Inauguració del curs
Les empreses patrocinadores i col·laboradores presentaran els seus reptes davant de
tots els participants.

1
23/10/2019

Fase 1:
Co-creacio d'idees
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.

25/10/2019

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, Consultor i Professor de creació d'empreses a la UAB.

30/10/2019

Disseny i validació del model de negoci 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 Júlia Palma, cap de l’àrea d’Emprenedoria del Parc de Recerca UAB.

2
06/11/2019

Fase 2:
Sessions formatives

Novel Food i aliments funcionals - Legislació
A càrrec de Jaime Arboles, General Manager d'AT

08/11/2019

Sessió de mentoring
Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector.

13/11/2019

Formes Jurídiques i Pactes de socis
•

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, Tangramlegal.

15/11/2019

Protecció del coneixement
•

Propietat intel·lectual i Industrial

•

Cerca de patents

•

Models de valorització de la tecnologia

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

20/11/2019

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, Coach executiva i formadora.

22/11/2019

Industrialització producte Smart Food
•

Importància de preveure el procés d’industrialització des d’etapes inicials

•

Claus a tenir en compte en l’estratègia de control

•

L’impacte del desenvolupament de producte en el pla de negoci.

A càrrec de Jose Manuel Cobo, Sènior Manager Partner d'InsideFood.

27/11/2019

Finançament Públic i Privat
A càrrec de Juan F. Sangüesa, cap de l’Àrea de Projectes d'Innovació del Parc de
Recerca UAB, i Júlia Palma, cap de l’àrea d’Emprenedoria del Parc de Recerca UAB.

29/11/2019

Sessió de mentoring
Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector.

04/12/2019

Taula rodona: Ecosistema del sector

11/12/2019

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

13/12/2019

Elevator pitch i Simulació de la presentació final
Es presenten els projectes desenvolupats. En aquesta sessió s’escolliran els 5 projectes
que passaran a la final.

3
19/12/2019

Fase 3:
Concurs final

Concurs de projectes i acte de cloenda
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.

Personal formador

Jaime Arboles
General Manager, AT

Jose Maria Cobo
Sènior Manager Partner,
InsideFood.

Júlia Palma
Cap de l’àrea
d’Emprenedoria, Parc de
Recerca UAB

Lluís Rodríguez
Consultor i Professor
de creació d'empreses
a la UAB

Sara Mirabete
Tangramlegal

Guy Molenat
Business development,
Barcelona Synchrotron Park

Juan Fran Sangüesa
Cap de l’Àrea de
Projectes d'Innovació,
Parc de Recerca UAB

Marta Tort
Tècnica, Oficina de
Valorització i Patents
de la UAB

Bibiana Villa
Coach executiva i
formadora

Personal mentor

Francisco Badia
Partner y fundador de
Impulse to Grow

Eulàlia Clos
Managing Partner,
E2c Consulting

Jofre Dalmau
Co-Founder & CEO,
BioEclosion

Carles Martinez
CEO, Ifrydhe

Joan Solís
Partner, Arvor Global
Management

Josep M. Valero Pascual
IT System Engineering
Analyst Senior,Nestlé Iberia

Reptes proposats
Nous ingredients per a la salut i benestar animal.
L’objectiu d’aquest repte és la millora de la salut intestinal per disminuir la
utilització d’antibiòtics i d’òxid de zinc per reduir la resistència als antibiòtics.
Es busquen tot tipus d’ingredients que es puguin afegir al pinso o a l’aigua de
beguda dels animals per promoure la salut intestinal i el benestar animal.

Nous mètodes, ingredients i/o tècniques per a millorar la biodisponiblitat
i/o estabilitat dels ingredients nutricionals actius.
Com per exemple, per estabilitzar ingredients nutricionals hidrosolubles
altament sensibles a la degradació (pH alcalí, temperatura, llum, etc.) sense
afectar la seva solubilitat en matrius líquides.

Reptes definits al laboratori d’idees
COM REDUIR L’IMPACTE DELS ANTIBIÒTICS MITJANÇANT:
• La cerca del benestar animal fent especial focus en els nivells d’estrès, les incidències en
salut, les relacions del bestiar amb el medi, entre d’altres.
• La creació de kits de diagnòstic ràpid i econòmic en veterinària.
• Tractaments alternatius per a la salut animal, com ara els probiòtics.
• Sistemes de depuració de residus, antibiòtics i resistències microbianes, d’aigües residuals.
• Programes de formació.
COM REDUIR EL MALBARATAMENT MITJANÇANT:
• Receptes d’aprofitament per reduir el malbaratament
• Envasos intel·ligents i sistemes de detecció eficients de l’estat dels aliments.
• Modificacions legislatives i sistemes d’etiquetatge.
• Una segona vida dels aliments no aptes per al consum humà.
• Canals curts de comercialització.
COM AVANÇAR EN EL CAMP DE L’ALIMENTACIÓ PERSONALITZADA MITJANÇANT:
• L’estudi de les propietats organolèptiques dels aliments i fent un mapejat sensitiu per
fomentar el plaer.
• L’exploració de les tendències de retrocés incloent la descodificació científica del
coneixement popular, la valorització de les espècies autòctones, el foment del consum de
temporada, o el coneixement de la història i la cultura gastronòmica.
• Informació fiable versus les fake news.
• Dietes personalitzades.
• Detecció de components de risc alimentaris en plats cuinats.
COM REDUIR L’IMPACTE DELS PLÀSTICS MITJANÇANT:
• El disseny de nous materials amb menor impacte pel medi ambient.
• La gestió del consum a granel.
• La transparència i el tracking dels residus plàstics.
• La reutilització dels plàstics.
• Una nova legislació sobre el segon ús dels plàstics.

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

IMPACTE A MITJANS

ELS PROJECTES

Resum Executiu

CELLUPACK
Cellupack, avançant les regulacions europees imminents que
prohibeixen la utilització d’envasos plàstics d’un sol ús, desenvolupa un
substitut de material biodegradable, soluble en aigua, comestible, sense
gust ni olor que promou l’economia circular. Permetent la comoditat del
consumidor sense causar un impacte negatiu sobre el medi ambient.

NECESSITAT

SOLUCIÓ

1.

Cellupack desenvolupa un material derivat de la cel·lulosa, similar al plàstic,
que permet la seva fabricació a gran
escala i que ofereix versatilitat, permetent la seva utilització en diferents
tipus d’envasos d’un sol ús.

2.

3.

4.

>80% de la brossa marina és
plàstic. (https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/MEMO_18_3909)
Al voltant del 40% del plàstic
correspon a envasos d’un sol ús.
(Plàstics Europe, 2016)
Menys del 30% del plàstic va ser
reciclat a EU el 2015 (controvèrsia en l’eficàcia del reciclatge:
https://www.theguardian.com/
environment/2019/aug/17/plastic-recycling-myth-what-really-happens-your-rubbish)
El 2021 la Comissió Europea mitjançant la directiva
2018/0172(COD), prohibirà els
articles de plàstic d’un sol ús,
establint la responsabilitat als
productors mitjançant el principi
de “Qui contamina, paga”, obligació en virtut del Tractat sobre el
funcionament de les Corts de la
UE (article 191, apartat 2, TFUE).

1 i 2. És soluble en aigua i biodegradable, té una empremta ecològica
mínima. La seva utilització evita la
presència d’envasos plàstics d’un
sol ús als ecosistemes marins.
3. Permet reciclatge mitjançant la
seva dissolució i posterior regeneració i reutilització, amb un
mínim consum d’energia.
4. Mitjançant aquest projecte es fomenta l’economia circular de les
empreses, les quals se’n podran
beneficiar evitant l’impost de
“Qui contamina, paga” i millorar
la seva imatge mediambiental
davant la societat.

EQUIP
Michele Dei
Doctor en Enginyeria de la Informació,
investigador MSCA amb més de 10 anys
dedicats a la investigació, amb accions que han
suposat més de 40 aportacions científiques
internacionals. Disposa de 2 patents i ha sigut
supervisor de 9 doctorands.

Camilla Dore
Enginyera en Nanotecnologia, doctorant a
l’ICMAB sobre nanoestructuració de materials
basats en cel·lulosa per millorar la interacció
llum – matèria.

Elena Jacas Egea
Tecnòloga d’Aliments, experiència aplicada
a qualitat en planta d’indústria càrnica i
responsable de documentació tècnica en
indústria de productes de la pesca. Actualment
treballant al departament de legislació
alimentària i veterinària de la UAB.

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS
•

Cellupack és molt semblant al plàstic: transparent i lleuger, amb excel·lents
propietats mecàniques.

•

Permet la versatilitat de fabricació d’envasos semirígids i de films prims.

•

És termoformable i termosegellable.

•

És comestible, biodegradable i soluble en aigua.

•

Facilita un retorn ultra ràpid de la matèria fomentant un sistema cíclic.

•

Permet la regeneració del material per donar-li nova forma i tornar-lo a utilitzar.

•

No competeix amb el mercat alimentari ja que la seva estructura és a partir de
cel·lulosa, a diferència d’altres bioplàstics derivats del midó de blat de moro o de
l’àcid polilàctic.

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

Cellupack · Resum Executiu

ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT
Actualment som capaços de produir prototips d’envasos alimentaris
a petita escala, no obstant això, la
tecnologia ha de ser validada (fase 1)
i demostrada (fase 2). Aquestes fases
estan planificades en col·laboració
amb els nostres socis tecnològics:
UAB, CNM, ICMAB, CARBUROS METÁLICOS i mitjançant el compromís de
REPSOL, comerços i empreses locals
d’envasos (Termopack, Veripack, Bolsaplast, Repli, Payt, Sanviplast, Roen).
Entre la fase 2 i la 3, els socis industrials prendran part de la definició
de les especificacions tècniques dels
productes CELLUPACK.

PASSES FUTURES
Com que CELLUPACK es basa en el
desenvolupament a partir d’un TRL
relativament baix (3), es finançarà
inicialment amb fons públics (GENCAT IdC Llavors + Fundació Repsol),
aprofitant també les instal·lacions i
xarxes de la UAB (living labs) + CNM
+ ICMAB. Això passarà a la fase 3 del
projecte en què es preveu que CELLUPACK estigui pendent de patent. En
aquest moment es tindran en compte
tres modalitats diferents de transferència de tecnologia:
1.

Posada en marxa

2.

Spin-off

3.

Llicències. L’elecció es basarà en
la recuperació de fons del CDTI
i la disponibilitat de co-desenvolupament amb col·laboradors
industrials.

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I
ALTRES
La protecció IP mitjançant generació
de patents és un dels resultats
intermedis de CELLUPACK (final de
la fase 2). La patent s’elaborarà en
sinergia amb Carburos Metálicos,
sent un partner tecnològic ja en fase
preliminar de desenvolupament.

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
El mercat d’envasos plàstics per als aliments és gran i diferenciat. Cellupack es centraria en el mercat nacional d’aliments envasats refrigerats: 87.000 tones el 2018
amb un 6% d’evolució i un mercat de 611 milions d’euros. (www.sweetpress.com/
evolucion-positiva-del-mercado-espanol-de-snacks-durante-2017/). Per a un
producte mitjà de 100g, el requeriment d’envasos ascendeix a 870 milions d’unitats. Segons la tipologia de l’aliment, actualment s’utilitza la laminació de plàstics
(PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, PUR), que proporcionen diferents funcionalitats
mecàniques de barrera segons conformació. No obstant això, tots ells necessiten
un bio-substitut per al 2021, segons la directiva de la UE.
Actualment s’estan desenvolupant diversos bio-plàstics, per exemple:
•

Paper de barrera: Sappi Leine Guard M® (Sappi+BASF+Eurofins),

•

Paper: Axello®ZAP (Bosch+BillerudKorsnäs),

•

Pel·lícules d’envasos a base de caseïna: (US Dept. of Agriculture)

Tot i així, la diversificació de la funcionalitat, la petjada ecològica i la integrabilitat
donen peu a desenvolupar diferents solucions tecnològiques.

NECESSITATS FINANCERES
•

0 (10/19-01/20): 500 € Escala de prototips de fabricació al laboratori (TRL1>3)

•

1 (01/19-04/20): 5 k€/matèria primera, 12k€ desenvolupament i
caracterització del prototip, 3k€ patentabilitat i estudi de lliure operació
(TRL:3>4)

•

2 (04/20-07/20): 20 k€/matèria primera, 30 k€ test de fabricació industrial, 30
k€ patent (TRL:4>6).

•

3 (07/21-10/21): 50 k€ contracte, 20 k€ equipament, 10k€/constitució de la
companyia,150k€/ tests pilot (TRL:6>8)

•

4 (10/21-01/22): 350k€/contractes (TRL:8>9)

PROJECCIONS FINANCERES
2019

2020 (fase 1-2)

2020 (fase 3)

2020 (fase 4)

Ingressos

500 €

20k€ Llavor
24k€ Repsol
56 k€ partener
Industrials/
investigadors

100k€ Prod.
130k€ partener Industrials/ investigadors

150k€ CDTI
200 k€ partener Industrials/ investigadors

Despeses

500 €

100 k€

230k€

350k€

Marge Brut

0

0

0 k€

0

Nr de clients

0

1

3

5

ALIANCES
El nostre soci industrial més fort és actualment CARBUROS METÁLICOS que està
interessat en assessorar i oferir les configuracions per a les proves de validació
dels nostres productes. Les instal·lacions (UAB, CNM i ICMAB) estan disponibles
per a la fabricació de prototips. Durant la fase 2, el projecte s’amplia i apostem per
la participació de REPSOL, mitjançant el seu programa d’acceleradors i els fons
LLAVOR. La protecció d’IP serà un pas fonamental cap a la fase 3 i determinarà
l’equilibri de l’evolució de CELLUPACK en forma d’energia en una START-UP o SPINOFF (ICMAB o CNM)

Resum Executiu

FagsPig
És un producte específic per combatre les patologies digestives dels
garrins en la fase de deslletament. FagsPig suposa el primer tractament
dinàmic per aquest tipus de patologia. FagsPig permet personalitzar
la prescripció mèdica a mida de cada explotació en cada moment.
Gran facilitat per contrarestar les resistències als antimicrobians i
imprescindible per assolir animals criats sense antibiòtics.

NECESSITAT

SOLUCIÓ

1.

Buscar alternatives als antibiòtics
degut a les resistències (RAM).

1.

2.

Solucionar la ineficiència de molts
productes que s’utilitzen en les
diarrees dels garrins.

FagsPig permet tracta la patologia digestiva en la fase crítica de
la vida del garrí.

2.

FagsPig pot combatre bacteris
multiresistents.

3.

Controlar ràpidament l’aparició de
bacteris multiresistents.

3.

FagsPig aconsegueix personalitzar el tractament per a cada
explotació.

4.

Els tractaments actuals per
bacteris estan limitats en quant
a capacitat d’adaptació a la vida
dinàmica dels microorganismes,
resultant tractaments estàtics.

5.

Ineficàcia de les mesures de bioseguretat actuals.

6.

Demanda creixent del mercat
de productes d’animals crescuts
sense antibiòtics.

4.

FagsPig és un tractament dinàmic
per controlar els agents patògens
específics de la granja.

5.

FagsPig fa més eficients les mesures de bioseguretat.

6.

FagsPig és un producte segur,
eficaç i adequat per a la cria d’animals sense cap tipus d’antibiòtic.

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS
FagsPig suposa el primer tractament dinàmic per aquest tipus de patologia i permet ferlo a mida de cada explotació en cada moment. FagsPig ajuda al sector porcí proposant
alternatives clares i eficaces. És una solució que millora la salut pública mitjançant noves
eines al sector primari que incrementen els índexs productius.
És un tractament segur que permet ajudar a reduir les resistències microbianes.

EQUIP
El projecte està ideat i creat per un
equip que combina la motivació per
la ciència en el món universitari,
l’experiència en la clínica porcina i el
seu mercat econòmic i l’expertesa en
team leadership.
Álvaro Carillo
Veterinari que ha realitzat estudis en
resistències antimicrobianes. Interessat I+D i
gestió d’equips.

Josep Erra
Veterinari amb experiència en clínica de camp i
en alternatives als antimicrobians. Relació amb
el sector productor.

Anna Pons
Veterinària màster en homeopatia.
Col·laboració en el desenvolupament i redactat
del projecte. Interessada en un doctorat en
homeopatia en porcí.

Xavier Castells
Veterinari interessat en treballar en el projecte,
actualment realitzant pràctiques en un
laboratori d’anàlisi microbiològic de mostres.

María José Romero
Estudiant en l’últim curs de Ciències
Biomèdiques. Experiencia en recerca pel
desenvolupament de noves dianes contra la
diabetis. Interès en salut públic.

Permet fer combinacions de diferents bacteriòfags (cocktail) i fins i tot combinar-los amb
altres teràpies.
Col·laboració amb centres d’investigació capdavanters en recerca en bacteriòfags.
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ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT
El projecte FagsPig es desenvoluparà
en quatre fases:
La primera fase consistirà en la recollida de mostres de femtes d’animals
afectats per la malaltia en el seu
primer moment de manifestació de
la patologia i abans d’aplicar cap tractament. La recollida geogràfica de les
mostres serà de granges d’Espanya.
Aquestes mostres s’hauran d’entregar
al centre de microbiologia col·laborador pel seu diagnòstic, aïllament i
identificació. La segona fase implicarà
posar en marxa les proves de concepte per verificar la tecnología (bacteriòfags) en front a les soques aïllades
i caracteritzar-los. La durada d’aquestes dues fases serà de 1.5 anys.
Al final d’aquestes dues fases es
tindran els fags més efectius aïllats i
caracteritzats per iniciar les proves en
animals.

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
Amb 185,6 milions de porcs, la Unió Europea és el segon productor mundial de
porcí amb el 19,18 % dels cens (FAOSTAT 2017).
FagsPig s’adreça a integradores, explotacions particulars i fàbriques de pinsos.
FagsPig és una alternativa als antibiòtics que estan generant resistències bacterianes; també és una alternativa als fitogènics, probiòtics, prebiòtics i àcids orgànics
ja provats i no suficientment efectius, amb què s’està tractant la patologia digestiva en porcí. La tendència regulatòria està molt clarament dirigida a la disminució
o prohibició de l’ús d’antibiòtics en ramaderia.
FagsPig és una solució innovadora a Europa, no hi ha cap empresa que tingui al
mercat un producte com aquest per porcí.
FagsPig respon a una necessitat del mercat, i és una oportunitat pionera no explorada actualment a la Unió Europea.

NECESSITATS FINANCERES
El projecte està en fase TRL 1 - TRL 2. Gràcies a col·laboracions s’obtindran soques
d’Escherichia coli i bacteriòfags, fent avançar el projecte ràpidament.
Fase 1: Banc de soques d’E. coli.
Fase 2: Proves de concepte amb banc de bacteriòfags col·laborador. In vitro & in
vivo.

PASSES FUTURES
La tercera fase serà l’aplicació
d’aquests fags a un número molt
reduït de granges per avaluar la seva
eficàcia i seguretat. El número de
granges i d’animals anirà augmentant a mesura que els resultats siguin
satisfactoris. En aquesta fase queda
determinat un còctel bàsic de fags, a
part del grup de fags específics per
cada granja i cada moment, el que en
direm Teràpia dinàmica.
La quarta fase consistirà en la posada
en marxa a nivell industrial de la
producció dels fags més adients per
la patologia diagnosticada i la seva
comercialització a les explotacions
porcines.
Des del primer moment s’hauran
d’iniciar tots els tràmits necessaris per
l’autorització del producte i la seva
comercialització al mercat.
El FagsPig podria sortir al mercat en
un període de 3-4 anys, en el període
2022-2023.

Fase 3: Proves de camp en granges.
Per assolir les Fases 1 i 2, són necessaris 750000€. L’estimació global de costos del
projecte és de 3M d’Euros.
Fase 4: Elaboració industrial i comercialització del producte.

ALIANCES
•

Facultat de Veterinària i Facultat de Biociències UAB.

•

Agrupació de productors de porcí.

•

Partner industrial.

•

Partner especialista en temes regulatoris.

Resum Executiu

Farm Biosecurity
Dispositiu que permetrà el registre automàtic de persones, vehicles i
fauna salvatge que tinguin contacte amb els animals de les granges.
Aquest dispositiu integrarà dades per lliurar protocols a temps real a les
granges segons els riscos que tenen amb relació a les visites d’aquests
agents, que poden visitar altres granges amb possibles malalties
infeccioses. A més integrarà un espai per dubtes.

NECESSITAT

SOLUCIÓ

1.

1.

2.

Implementar un sistema
d’enregistrament automàtic de les
entrades i sortides de les persones, els vehicles i fauna salvatge a
les granges.
Incrementar la sostenibilitat de les
granges reduint les pèrdues productives lligades a les malalties
infeccioses i a la vegada reduir l’ús
incorrecte i abusiu d’antibiòtics
en els animals

2.

3.

Dispositiu que registra entrades
i sortides de manera automàtica
dels agents implicats en la granja
i que permet visualitzar aquesta
informació a través d’una App
mòbil.
Integració d’aquesta informació
mitjançant un algoritme per crear
un sistema d’alerta amb protocols
de bioseguretat en detectar-se
un possible risc de transmissió de
malalties infeccioses.
Incrementar directament la sostenibilitat i reduir indirectament l’ús
d’antibiòtics en les granges.

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS

EQUIP
Sebastián Moya
Veterinari, màster en psicologia
social i doctorand en sanitat i
medicina animals. Contactes
amb grups de ramaders i
veterinaris.

Àngela Ramon
Zootecnista i veterinària.
Contactes amb cooperatives
ramaderes com COVAP.
Involucrada en el projecte
europeu ClearFarm.

Equip per consolidar:
Personal amb coneixements
d’enginyeria i informàtica.

Farm Biosecurity Farm Biosecurity està basat en un registre de moviments de persones i
vehicles, detectant altres tipus d’agents, com fauna salvatge, principalment mitjançant
intel·ligència artificial.
Una de les majors diferenciacions amb altres tecnologies semblants que hi ha actualment
al mercat rau en la integració de dades, control de les entrades i sortides dels agents
implicats i estats sanitaris de les granges. A més, Farm Biosecurity proporciona protocols
de bioseguretat basats en els riscos que representen aquests agents que visiten la granja,
els quals poden entrar i sortir d’altres granges amb possibles malalties infeccioses. Aquests
protocols són notificats en temps real als diferents agents involucrats, sempre mantenint
l’anonimat i confidencialitat de les visites que realitzen.
De la mateixa manera, els usuaris poden fer preguntes freqüents o particulars amb relació
als protocols lliurats i les malalties infeccioses, això amb la possibilitat de decidir si volen
mantenir l’anonimat i la confidencialitat.
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ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT
Actualment el projecte es troba en
fase de perfeccionament de la idea
(TRL1-TRL2), considerant les opinions
i comentaris dels partners i usuaris finals (ramaders i veterinaris) per poder
validar-lo.
Des del punt de vista del hardware,
s’estan identificant els components
i l’arquitectura del dispositiu. I pel
software, s’està buscant ampliar
l’equip amb enginyers i informàtics
per desenvolupar l’algoritme base del
projecte (integració de dades) i per
poder desenvolupar l’App mòbil.
A més, hi ha la possibilitat d’adaptar
altres variables, com temperatura i
humitat mitjançant sensors interns, al
dispositiu per portar un control més
exhaustiu de les malalties infeccioses
en considerar la seva supervivència i
resistència en el medi ambient.

PASSES FUTURES
Generar el prototipatge experimental (hardware i software), per poder
realitzar simulacions en un nucli
productiu amb granges de bovins
de llet. S’han iniciat els contactes per
desenvolupar el projecte el màxim
possible dintre del campus de la UAB,
com és la granja experimental de
la Facultat de Veterinària i el Living
Lab de la Facultat d’Enginyeria. De
la mateixa manera, s’espera afegir
les anàlisis de riscos que actualment
s’estan realitzant per part de l’equip
del projecte.

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I
ALTRES
El projecte abasta dos tipus de propietat intel·lectual. Pel hardware es
podria crear una patent del procés en
fases més avançades. Mentre que per
l’App mòbil i el software desenvolupats s’hauria de crear un Copyright®.
L’abast geogràfic és inicialment a
escala catalana i després a l’àmbit
espanyol amb possibilitat d’arribar a
l’europeu.

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
El mercat objectiu són els ramaders de bovins de llet i carn i veterinaris del sector.
Actualment Catalunya compta amb gairebé 6.500 granges i Espanya amb 96.500.
La metodologia per arribar al consumidor final és mitjançant associacions de
ramaders, veterinaris i espais de conscienciació. En el futur està previst ampliar
el mercat incloent altres sectors com granges de porcí, que compta amb 6.000 a
Catalunya i 45.000 a Espanya.
Existeixen iniciatives preventives que busquen evitar la propagació de malalties
infeccioses tant per reduir l’ús d’antibiòtics, que està generant serioses resistències bacterianes als antibiòtics, com per reduir els impactes productius derivats.
La possible competència més propera es troba a la producció porcina amb el
projecte Healthwatcher de l’empresa PigChamp Pro Europa SL. Aquest es basa en
bioseguretat externa seguint els moviments de personal i de vehicles al voltant de
les granges mitjançant geoperimetratge i big data. Actualment estan desenvolupant un estudi en bioseguretat interna amb les mateixes tecnologies a Columbia
(EE.UU).

NECESSITATS FINANCERES
Actualment es compta amb un capital de 1.500 €, per tant es necessiten 1.500 € més
per costejar la implementació del dispositiu de registre en la granja experimental de
la Facultat de Veterinària de la UAB. Per desenvolupar i crear el software del projecte
es necessiten 20.000 €, per al prototip 10.000 € i per a la contractació d’una persona
durant dos anys 60.000 €. En total es necessiten 93.000 € aproximadament.

PROJECCIONS FINANCERES
2020

2021

2022

2023

Ingressos

0€

50.000 €

250.000 €

1.250.000 €

Despeses

28.000 €

55.000 €

155.000 €

655.000 €

-28.000 €

-5.000 €

95.000 €

595.000 €

50

250

1.250

6.250

Marge Brut
Nr de clients

ALIANCES
El projecte compta amb la col·laboració del següent un equip de recerca conformat per investigadors de diferents línies d’investigació:
•

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Facultat de Veterinària: Dr. Jordi Casal, Dr. Alberto Allepuz, Dr. Giovanna
Ciavarino i Bibiana Benavides.
Facultat de Psicologia Social: Dr. Francisco Tirado.
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: Dr. Josep Espluga.

•

Universitat de Santiago de Compostela (USC)
Facultat de Veterinària: Dr. Javier Diéguez i Dr. Eduardo Yus.

Actualment aquests investigadors es troben treballant amb anàlisi de risc i anàlisi
psicosocials lligats a malalties infeccioses, com la tuberculosi bovina, diarrea vírica
bovina i rinotraqueïtis infecciosa bovina, a les granges de bovins de llet.
En general aquest equip compta amb més de 10 anys d’experiència en el món de
la recerca, no només en bovins de llet, sinó també en bovins de carn i porcí.

Resum Executiu

HEALTHY LIVING:
VITAMINA D
Desenvolupament d’un sensor que indiqui de manera quantitativa
els nivells de deficiència o suficiència de la Vitamina D, in situ, sense
necessitat de cap equip més, i el resultat en 5 minuts a partir d’una
aplicació.

NECESSITAT

SOLUCIÓ

1.

Un 88% de la població mundial
té mancança de Vitamina D i un
70%, a Europa.

1.

2.

Mesurar els nivells de deficiència
de Vitamina D de 25(OH) són la
causa d’un sistema immune baix,
depressió, osteoporosis, múltiple
esclerosi, diabetis 1, càncer i altres
malalties.

3.

Alguns metges, ens comenten,
que els seus pacients tenen nivells
excessius de Vitamina D de 25
(OH) per un excés de suplements
i ocasiona símptomes com cansament, dolor als músculs o als ossos, causats per nivells excessius
de calci a la sang (hipercalcèmia).

4.

Manca de consciència de la importància de la Vitamina D.

2.

Desenvolupar un dispositiu mèdic
per detectar la vitamina D, evitant
enviar mostres al laboratori, a partir d’una gota de sang, obtenint
els resultats en 5 minuts.
Desenvolupar una dieta específica
per la consciència dels aliments
que porten Vitamina D. Projecte
amb la col·laboració de la Fundació Alícia.

EQUIP
Núria Vert,
Business development
Enginyera d’innovació i producte
(UDG) Master en C. Internacional
(CEU SAN PABLO) Civil and
mercantil mediation and
commercial arbritation (UNED)
Business Model implementation
(DELFTX). Estudis de Nutrició:
l’alimentació és la nostra
medicina (UOC) i science and
cooking (Harvard).

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS
•

Mesurar la Vitamina D englobant les dues tècniques: la de l‘anàlisi de laboratori i la
del kit portàtil.

•

Avantatges: Point-of-Need amb una gota de sang tens el resultat immediat en 5
minuts.

•

La tecnologia es basa en els mateixos principis que la tècnica actual de detecció, la
Vitamina D en el laboratori clínic, immunoassaig (ELISA); però utilitzant partícules
magnètiques.
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ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA

Buscar inversió per tal de poder
passar del TRL1 a TRL4 inversió inicial
35.000 euros.

La manca de Vitamina D es considerada una epidèmia mundial, un 88% de la població mundial i un 70% de la població europea té el nivell baix d’aquesta vitamina. La
majoria de nosaltres tenim mancança i cada dia hi ha més gent preocupada pel seu
benestar i salut.

PASSES FUTURES

L’estudi de mercat s’ha fet a farmacèutiques i metges especialistes de diferents
especialitats, com són els endocrins, pediatres, ginecòlegs, reumatòlegs, cardiòlegs,
oncòlegs i nutricionistes, per protocol molts d’ells han de valorar aquest paràmetre
en els seus pacients.

•

Product development, Manufacturing implementation i Product
Validation (2020-2021).

Els competidors serien els laboratoris i les empreses que venen els kits de Vitamina D.

•

Comercialització (2022).

Tots ells parteixen d’analitzar el paràmetre a partir d’una gota de sang.

•

Time to Market (CEMARK) 1 any
i 8 mesos.

*Laboratoris clínics tarden de 24-48 hores a obtenir el resultat.

1.

Mercat europeu.

2.

Continuar avaluant el pròxim
mercat és molt ampli.

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I
ALTRES
S’haurà d’aconseguir CE Mark a nivell
europeu.

*Kits d’autoexamen de Vitamina D:
•

Cerascreen > resultat de 5 a 7 dies i has d’enviar la mostra per correu.

•

BioHIt /Elisa/Biomed SA > no informació per web, s’ha d’escriure un mail.

•

Biomérieux,Vidas25OH/ELFA > 40 minuts

•

Diasys diagnostics. És un test ràpid qualitatiu en 10 minuts, no és quantitatiu
com el que proposem nosaltres.

El nostre producte dóna el resultat QUANTITATIU immediat en 5 minuts, in situ, sigui a
la pròpia consulta o farmàcia, no has d’enviar les mostres per correu ni necessites cap
més equipament.
Indica els nivells de deficiència/suficiència en una mostra de sang i no de manera
qualitativa com la competència.

NECESSITATS FINANCERES
•

Healthcare project: 379.000 euros que inclou: Business Approach, Scientific Validation, Analitical Validation, Clinical
Validation, Approval, Regulatory Assesment, Technical file, Notified boy i Clinical validation file.

•

Cartridge development: 167.000 euros que inclou: Cartridge design, App-cartridge prototype, Biological design, Big
data/e-commerce platform, Production line development, Production line development i verification/qualification CE
mark.

•

Others: 254.000 euros que inclou: Mark registry, Distribuitors research, Suppliers research, Market Strategy entry,
Communicaton Strategy i Fundacio Alicia.

•

Total 800.000 euros.

ALIANCES
1.

La Fundació Alicia és un centre de recerca en cuina que aportaria valor al projecte de desenvolupar l’estudi d’una dieta
que aporti Vitamina D.

2.

Part tecnicocientífica: BIoEclosion SL: Desenvolupament de proves de diagnòstic ràpid, plataforma MagnetPlex.

3.

Stimulo: Disseny i desenvolupament del producte, www.stimulo.com
Agència de disseny i innovació multidisciplinar centrada en l’experiència de l’usuari a través dels tres camps del design
thinking (usuaris, tecnologia i negoci). Des del 2003 col.labora en projectes nacionals i imternacionals en països com
Xina, Turquia, Austràlia i Rússia, rebent diferents reconeixements internacionals com el Red Dot Award i el XPlus Awards
alemanys.

4.

Possibles farmacèutiques que desenvolupin suplements de Vitamina D.

Resumen Ejecutivo

My-cosystem
My-cosystem, un micro-ecosistema modular y autónomo de agricultura
urbana interior que permite simultáneamente compostar residuos
vegetales del hogar y aprovechar los subproductos derivados para
dosificar Microgreens (vegetales cosechados en etapas prematuras de
crecimiento) en un invernadero acoplado, permitiendo una producción
próxima, precisa, controlada y segura, de alto rendimiento y calidad.

NECESIDAD

SOLUCIÓN

Hoy el 55% de los habitantes del planeta vivimos
en zonas urbanas (urbanitas) y hacia 2030
esta ratio crecerá imparablemente; Barcelona
concentra +1,6M de personas, 3 veces más que
hace 100 años. A medida que se desarrollan las
ciudades, los urbanitas están cada vez más lejos
de la naturaleza, y por consiguiente cada vez más
desconectados de los sistemas de producción de
sus propios alimentos.

Los Microgreens son una alternativa como fuente
nutritiva de alimento, salud y bienestar para los
urbanitas. Sus más de 100 variedades, con ciclos
de cosecha de 10 a 14 días, le han merecido el
alias de “Superalimentos” por ser funcionales,
nutracéuticos y contener hasta 40 veces más nutrientes que su versión adulta. El My-cosystem es
un mobiliario interior y autónomo que acopla un
invernadero y un vermicompostador, y posibilita a
urbanitas cultivar sus propios Microgreens de manera óptima, convirtiéndolos en “Prosumidores”
(productores-consumidores). Funciona con una
APP que permite al usuario seleccionar la variedad de Microgreen a cultivar y automáticamente
programar los parámetros de operación para la
producción deseada y supervisar en tiempo real la
misma mediante sensores IoT.

Está demostrado que conectar a los ciudadanos
con la naturaleza, les ofrece bienestar, y puesto
que las viviendas en las ciudades suelen ser pequeñas, el espacio para desarrollar una actividad
de producción de alimentos dentro de casa debe
ser también “micro”.
Una parte importante de los ciudadanos ha perdido la confianza en los sistemas de producción
de alimentos. Muchas veces consumen alimentos
que les enferman crónicamente y disminuyen su
calidad de vida, obligándoles a recurrir a fármacos
que antes no necesitaban.
Los urbanitas preocupados por su salud y por el
medioambiente luchan por consumir alimentos
naturales, saludables, ecológicos, de alta calidad.
Les interesa la procedencia de sus alimentos y
autoproducirlos les permite controlar la calidad,
seguridad e inocuidad alimentaria y respetar su
compromiso con el medioambiente.

Las convenientes dimensiones del My-cosystem
y los materiales de grado alimenticio usados para
su fabricación, lo asemejan a un electrodoméstico más en el hogar. Sin embargo, lleva consigo
un cambio de mentalidad hacia la figura de
Prosumidor, una alimentación más responsable y
un compromiso medioambiental más exigente;
factores alineados con la Agenda 2030 de la ONU
y objetivos primordiales de los gobiernos de las
ciudades desarrolladas. My-cosystem permite,
a un nicho de mercado exigente y en constante
crecimiento, obtener alimentos nutritivos e
inocuos mientras se genera bienestar y conciencia
socioambiental, y se protege el medioambiente,
en un sistema integrado y modular.

ASPECTOS INNOVADORES Y
DIFERENCIADORES

EQUIPO
Jorge Torrente
ING. Ind. Sup. /MD. Ing. Eléctrica/MD. Techs.
Ambientales/PhD. residuos sólidos, +11 años
de experiencia en sector energías renovables y
medioambiente.

Marta Chana
LIC. Tech. de alimentos, conocimiento en
nutrición y coordinación de proyectos de I+D+i
en el sector alimentario del PRUAB.

Joan-Pere Bosch
ING. Químico/MD. Ing. Ambiental, +30 años
de experiencia en procesos de producción,
inocuidad y comercialización alimentaria en el
mercado europeo.

Yelena Linares
ING. Sistemas, +10 años de experiencia en
desarrollo de plataformas/aplicaciones web/
mark. digit. y adquisición/análisis de datos/
Industria 4.0.

El My-cosystem permite optimizar el rendimiento de producción de Microgreens y
simultáneamente aprovechar como nutrientes los subproductos del vermi-compostaje
in-situ de residuos vegetales, evitando depositarlos en el contenedor de “Restos” o en el de
“Orgánicos”, en el mejor de los casos.
La clave está en definir parámetros específicos de intercambio mutuo de subproductos
gaseosos, líquidos y sólidos (CO2, lixiviados, humus, restos de cosecha, etc.) generados
entre micro-invernadero y vermi-compostador, y sistematizar estos datos en una APP
que guía al usuario a: seleccionar la variedad de Microgreen que desea producir para que
automáticamente el My-cosystem regule sus módulos (iluminación, riego, ventilación,
dosificación de lixiviado) para funcionar a las condiciones óptimas de producción de la
variedad seleccionada, supervisar la operación en tiempo real mediante sensores IoT
integrados, acceder a una red de instalaciones de soporte técnico próximas al usuario (IUFARMs), compuestas por centros ocupacionales de discapacitados psíquicos, que asumirán
partes del proceso que el usuario no desee realizar (vermicompostaje, siembra).
My-cosystem produce Microgreens de forma más precisa/inocua/sostenible/fiable/barata/
rentable que las bandejas desechables, aparatos y estructuras metálicas de crecimiento
disponibles en el mercado.
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My-cosystem · Resumen Ejecutivo

ESTADO
DE DESARROLLO
La idea del My-cosystem surge de la
necesidad de mimetizar el funcionamiento balanceado y perfecto de la
naturaleza a una escala micro y permitir al ser humano recrearlo en un
entorno doméstico a kilómetro 0 para
aprovechar al máximo sus bondades.
Es patentable según evaluación previa de técnicos de patentes de la UAB,
se contempla evaluación a fondo
durante el desarrollo de TRLs. Actualmente el proyecto está en fase TRL 2,
cuenta con estudio teórico-científico,
ensayos separados de los componentes del equipo y una maqueta
funcional y demostrativa. La prueba
de concepto se realizará durante los
22 meses de desarrollo del resto de
TRLs, y el producto final se tendrá al
final de dicho periodo.

PASOS FUTUROS
FASE 1. Desarrollo técnico: Incubación/financiación para desarrollar el
resto de TRLs (216.000 euros).
FASE 2. Desarrollo comercial y operaciones en Barcelona.
FASE 3. Expansión europea en capitales europeas (París, Madrid, Londres,
Berlín, Lisboa).
FASE 4. Expansión internacional en
función de oportunidades en ferias/
congresos Smart City, IoT, agricultura,
y otras relacionadas.

MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA
Mercado: En países desarrollados (~500M), en UE (~250M), en España (~16M) y
en Cataluña (~2.5M) de personas con conciencia ambiental que quieren autoproducir en su hogar de manera local/sostenible/trazable los alimentos saludables/
naturales/ecológicos que consumen. Evolución/tendencia: Desde la necesidad
de comer para sobrevivir/comer en gran cantidad, a comer con valor añadido (saludable/natural/ecológico/localmente), a consumir con valor añadido lo autoproducido. Captación: Desde finales 2021 a 2026, 50k personas en Barcelona zona
metropolitana mediante venta online y directa, demostraciones en tiendas aliadas
de horticultura, congresos relacionados. Competidores: Instagreen, Biotop, Gefu,
Niwa.

NECESIDADES FINANCIERAS
Se ha logrado hoy obtener el TRL 2 del My-cosystem con la observación de principios básicos reportados y la definición de conceptos tecnológicos de aplicación
formulados. Los TRLs 3 al 9 se desarrollarán en 22 meses, necesitando 215.596€ distribuidos en porcentajes de 6/13/6/20/27/15/13% que incluirán pruebas de concepto/validación de procesos y componentes en entorno Lab y entorno de operación.

PROYECCIONES FINANCIERAS
La fase 2 constituye el desarrollo comercial y supone que el 100% de los usuarios proyectados adquirirá My-cosystems a PVP de 510€ para lo cual se requerirá
financiación de 385.712€ durante los 2 primeros años para cubrir gastos de operación y costos de venta, hasta llegar al punto de equilibrio dentro del año 2024.
Para el año 2026 se espera unas ganancias brutas acumuladas de aprox. 1M€.
Fase 1 (desarrollo
técnico)

Egresos

Fase 2 (desarrollo comercial)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

96912

118684

158571

227141

364282

638564

1187129

240

480

960

1920

3840

122447

244895

489790

979579

1959159

Unds. Vend.
Ingresos
G. brutas

-96912

-118684

-36123

17754

125507

341015

772030

G. acum.

-96912

-215596

-251719

-233965

-108458

232557

1004587

Financiación

96912

118684

158571

227141

PROPIEDAD INDUSTRIAL/
INTELECTUAL/HITOS Y
OTROS
Patente por adquirir dentro de
fases de desarrollo de TRLs. Las
principales barreras de entrada
son: la integración invernadero/
compostador, un sistema que
garantice cumplir con las medidas de
seguridad/inocuidad alimentaria y
el sello de producción integrada del
CCPI. El ámbito geográfico será BCN,
España, UE y Norteamérica.

ALIANZAS
Empresas de venta de productos de horticultura, universidades (principalmente
facultades de ciencias ambientales/agronomía/alimentación), entidades sociales con talleres ocupacionales (IU-FARMs), incubadoras/living labs que quieran
desarrollar conjuntamente los TRLs, expertos en ramas de agronomía/automatización/informática/residuos sólidos/alimentación para apoyo técnico en la toma
de decisiones sobre el desarrollo del producto, expertos en marketing/ventas que
aporten opinión profesional para la adaptación de los aspectos científico-técnicos
al ámbito comercial para la promoción/venta, empresas fabricantes de electrodomésticos (Girbau, Balay), entre otros.

Resum Executiu

STRESSREDUCTION
Desenvolupament d’una app ESTRÈS REDUCTION and wellbeing per
detectar/avaluar l’estrès i reduir-lo a través del control de variables
fisiològiques, conductuals i de tècniques psicològiques

NECESSITAT

SOLUCIÓ

EQUIP

1.

1.

Dr. Joaquín T. Limonero.

2.

L’ estrès és, segons l’OMS, una
pandèmia que afecta milions de
persones a tot el món. 42,1% de
la població espanyola major de
18 anys experimenta estrès (10,5
milions de persones).
Moltes vegades l’estrès i les seves
repercussions no es detecten
causant importants problemes de
salut i benestar de les persones.

2.

Una app que permet avaluar
l’estrès i consciència de la seva
presència.
Aporta recursos psicològics i
socials per reduir-lo i millorar el
benestar i la salut de les persones,
empoderant-les i transformant-les
en agents actius del seu benestar.

CEO. Psicòleg. Catedràtic acreditat UAB.
Expert en Estrès, vocal científic de la Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el
Estrés (SEAS), Membre del Grup de Recerca
en Estrès i Salut de la UAB (GIES). Director del
Màster de Psicocreativitat UAB. IP de diferents
projectes I+D i participació en altres projectes
I+D.

María Jose Gómez

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS
El nostre producte integra dos aspectes: el primer d’ells, el registre dels aspectes fisiològics,
conductuals i psicològics de l’estrès, i el segon, proporcionar recursos i estratègies
psicològiques i socials per combatre l’estrès.

Psicòloga, MSc, experta en psicologia de la
salut i en estrès. Gran experiència en recerca
i en tractaments psicològics i en potenciació
de la resiliència en persones accidentades i en
situacions traumàtiques.

Altres experts en estrès membres del GIES
o de la SEAS:
Dos informàtics experts en aplicacions mòbils.

Valora en temps real l’estrès i proporciona tècniques psicològiques per reduir-lo.

Col·laboradors externs:

Proporciona feedback directe a l’usuari sobre el seu estat d’estrès i benestar.

Dr. Santiago Estaún

Serà una aplicació fiable (basada en l’evidència científica) i fàcil d’utilitzar.
Hi ha altres apps però no fan la integració dels aspectes esmentats i no ofereixen recursos
psicològics, basats en l’evidència per superar i controlar l’estrès, ni estan avalats per la
Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Ansietat i l’Estrès.

Catedràtic emèrit. Psicòleg, expert en
creativitat, processos psicològics i experiència i
participació projectes R + D

Miquel Huguet
Empresari. Expert en negocis nacionals i
internacionals.
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ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT
Estem en fase de desenvolupar la idea
i de començar a fer contactes amb
informàtics.
El desembre de 2020 estaria disponible una versió abreujada viable del
producte (primer Android i després
IOS). Posteriorment s’aniria treballant
en versions més complexes que vagin
incorporant elements de forma progressiva. Hi haurien diferents versions:
normal amb poques aplicacions, premium amb més recursos i subscripció
anual amb més avantatges.

MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
El 42% de la gent pateix estrès amb freqüència o contínuament. Un gran nombre
de persones pateixen estrès i les seves seqüeles (Espanya més de 12 milions de
persones, en el món + 400 milions hispanoparlants (si extrapolem a la baixa 35%
trobem 150 milions). El nostre producte està destinat a persones majors de 18
anys en especial treballadores i també estudiants, ja que són les que pateixen
més estrès. Els menors de 45 anys presenten un major grau d’estrès. La major part
de les persones usen un Smartphone i/o un rellotge intel·ligent. Alt potencial de
clients usuaris de l’aplicació.
La salut està de moda i tenir-ne cura forma part d’aquesta moda.
Hi ha altres apps però no fan la integració dels dos aspectes esmentats i no ofereixen recursos psicològics basats en l’evidència per a superar i controlar l’estrès.

NECESSITATS FINANCERES
PASSES FUTURES
Mantenir converses amb altres professionals (enginyers o informàtics)
relacionats amb l’estrès.
Constitució d’un equip de treball que
doni lloc a una empresa.

PROPIETAT INDUSTRIAL/
INTEL·LECTUAL/FITES I
ALTRES
Abast geogràfic Espanya i països de
parla espanyola. + de 100 milions de
potencials clients majors de 18 anys
(versió espanyola). També es podria
fer versió anglesa.

Durant el primer any:
•

125.000€ per a desenvolupar l’app en Android i IOS. Seria el sou equivalent de
dos informàtics

•

15% d’altres despeses (constitució empresa, lloguer, etc.) = 19.000€

PROJECCIONS FINANCERES
2019

Ingressos

2020

2021

2022

69.300€ + al- 277.200€ + altres ingressos tres ingressos
per publicitat per publicitat
o serveis
o serveis

554.000€ +
279.000€+
699.000€ altres
ingressos per
publicitat
o serveis =
1.952.650€

Despeses

0

125.000€ +
15.000€ + ??

100.000€ +
15.000€ + ??

200.000€ +
30.000€

Marge Brut

0

-70.000€

8.500€

1.722.650€

Nr de clients

0

100.000

400.000

1.000.000

ALIANCES
Serveis de cardiologia (privada).
Altres empreses de serveis indirectes.

RESUM
LABORATORI D'IDEES

Projecte Global SmartFood
Resum Laboratori d’Idees

Organitza:

Amb suport de:

Resum Laboratori d’Idees
El PRUAB està participant en el projecte HIGHER, finançat pel programa Interreg Europe, el qual busca millorar
la capacitat d’innovació de diferents regions europees a través de polítiques públiques que suportin
l'especialització intel·ligent i la promoció de projectes públic-privats d'R+D+I. Dins d’aquest programa es
proposa un Pla d’Acció per Catalunya, que consisteix en una prova pilot per introduir metodologies de treball
de quàdruple hèlix en les comunitats RIS3CAT. Més concretament, aquesta prova pilot, SmartFood, té com a
objectiu la comunitat INNOÀPAT mitjançant quatre grans etapes, resumides en la següent figura.

Laboratoris
d’Idees

Mar-Set 2019

Reptes (validats
per la societat)

Generació
d’Idees

Set-Nov 2019

Solucions
innovadores

Concurs
d’Idees

Solucions
seleccionades

Des 2019

UAB Open
Labs

Prototips

Pilot

Gen-Jun 2020

Aquestes etapes giren entorn a quatre reptes proposats per la comunitat INNOÀPAT, aquests són
malbaratament alimentari, plàstics en alimentació, ús d’antibiòtics en ramadera i nutrició personalitzada.
Per portar a terme aquestes quatre etapes, el PRUAB i la UAB fan servir les seva expertesa i les seves
instal·lacions a través dels següents instruments:
-

Laboratori d’Idees - “Societal Innovation Camp” (Etapa 1)
Programa de Generació d’Idees i concurs d’idees (Etapes 2 i 3)
UAB Open Labs (Etapa 4)

El Laboratori d’idees és un programa que incentiva la reflexió sobre àmbits de coneixement complexes,
conflictius i emergents, prenent com a punt de partida la percepció ciutadana sobre un tema determinat.
Fomenta la cultura de la innovació, l’esperit emprenedor i ajuda a donar solucions sobre una àrea determinada.
La metodologia utilitzada és el Design Thinking que es defineix com un procés creatiu de resolució de
problemes centrat en les persones, observant les necessitats dels usuaris per tal d’oferir solucions efectives i
viables. En definitiva, és un procés d’aprenentatge per a la implementació de millores.
Aquesta metodologia s’ha aplicat progressivament en tres grans fases:
1. Primera fase. Empatització amb els consumidors
Els objectius d’aquesta primera fase són conèixer millor la visió social al voltant dels reptes proposats dintre
del marc Smartfood, realitzar un estudi qualitatiu de la percepció social, visualitzar els objectius definits per la
ciutadania i establir àmbits d’exploració o possibles línies de treball per anar acotant mitjançant la metodologia
emprada.
Aquesta fase s’ha dut a terme mitjançant un taller presencial de 3 hores amb 24 participants de diferents edats,
gènere i procedència sociocultural.
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A la taula següent es pot observar la distribució dels participants:
Distribució dels participants del Taller 1
Gènere

Edat

Dones

13

Homes

11

Procedència

< 24 anys

7 Societat civil

16

25-39 anys

6 Sistema Rdi

5

40-54 anys

4 Sector empresarial

2

> 55 anys

7 Administració

1

Dintre de la metodologia del Design Thinking s’han fet servir una sèrie d’activitats com el Warm up per fer un
escalfament i integració dels participants, activitat de Visual Thinking amb metàfores per explorar l’imaginari
de cada participant en relació al repte triat, activitat d’anàlisis DAFO per identificar les debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats dintre de cada repte i activitat de Visual Thinking amb el mapa del tresor per definir
els objectius i processos per arribar a aconseguir-lo.
A partir d’aquest taller s’ha aconseguit conèixer millor la visió social al voltant dels reptes proposats, realitzar
un petit estudi qualitatiu de la percepció social, visualitzar els objectius definits pels participants i establir nous
àmbits d’exploració o possibles línies de treball per utilitzar-los en la següent fase, el programa de Generació
d’Idees.
Amb aquest taller s’ha observat que la visió dels participants és bastant negativa sobretot en els reptes del
malbaratament alimentari, ús d’antibiòtics en ramaderia i plàstics a l’alimentació. Les principals preocupacions
expressades pels participants són la contaminació de rius i mars amb plàstics i la seguretat alimentària humana;
la legislació de la data de caducitat/consum preferent; els interessos per part de la indústria i els legisladors i
la comoditat dels consumidors. En canvi dintre el repte nutrició personalitzada es visualitza com quelcom
positiu per la salut.
D’aquesta sessió s’extrauen possibles punts de partida per a futurs projectes que podrien encaixar dintre del
programa de Generació d’Idees. Desglossats a continuació segons el repte:
-

-

-

-

Ús d’antibiòtics en ramaderia: es troben els residus químics com a futura línia de recerca ja que
plantegen molts dubtes, a més es planteja que el confinament i la falta de mobilitat del bestiar pot ser
un punt important per treballar en noves propostes per reduir-ne l’ús.
Nutrició personalitzada: consideren que la recerca en aliments personalitzats ha d’incloure variables
nutricionals, salut i organolèptiques. Es visualitza també com una via d’esperança a través del treball
col·laboratiu amb xefs reconeguts.
Malbaratament alimentari: es valoren com a possibles línies a explorar el desenvolupament de proves
per detectar microorganismes patògens, tractament de residus orgànics i la creació d’un possible
sistema intel·ligent d’incentivació per reduir els residus orgànics.
Plàstics en alimentació: les línies d’investigació van dirigides sobretot cap a la recerca de materials amb
propietats higièniques i de seguretat alimentària com els plàstics però sent aquests totalment
reciclables.

Cal remarcar un pensament comú i transversal per tots quatre reptes i aquest és l’educació. Tots tenen clar
que s’ha d’educar des de la base, és a dir, als nens des de ben petits.
D’aquests possibles punts de partida s’extrauen diversos àmbits a treballar en la segona fase. Del repte a) ús
d’antibiòtics en ramaderia: mobilitat del bestiar i antibiòtics i residus químics; del b) nutrició personalitzada:
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plaers -gastronòmics- personalitzats; del c) malbaratament alimentari: caducitat dels aliments i incentius en
la reducció de residus orgànics i de d) plàstics en alimentació: materials biodegradables, higiènics i segurs.
2. Segona fase. Ideació i cocreació
Els objectius d’aquesta fase són generar connexions i vincles entre professionals del sector alimentació i
d’altres per fomentar el crossbreeding i desplegar el màxim de reptes innovadors per una posterior validació i
presentació als equips del programa Generació d’Idees.
Aquesta fase s’ha dut a terme mitjançant un taller presencial de 4 hores amb 28 participants de diferents
professionals del sector alimentació i sector aliens així com professionals amb perfils creatius, es troben entre
ells xefs, investigadors, dissenyadors, gestors, etc. La distribució dels participants es troba representada a la
següent taula.
Distribució dels participants del Taller 2
Gènere

Edat

Dones

16

Homes

12

Procedència

< 24 anys

5 Societat civil

5

25-39 anys
40-54 anys

9 Sistema Rdi
9 Sector empresarial

15
7

> 55 anys

5 Administració

1

Seguint amb la metodologia del Design Thinking s’han fet servir una sèrie d’activitats com el Warm up, activitat
de Visual Thinking amb Mind Maps per fomentar el pensament creatiu mitjançant la visualització d’idees de
manera ordenada i sintètica, activitat d’ideació Brainwriting per evolucionar idees sobre un camp específic de
treball i activitat de síntesi mitjançant un decàleg de les possibles línies de treball on els participants a partir
de totes les idees evolucionades han seleccionat 10 línies de treball per cada repte per la posterior validació
en la tercera fase.
Partint dels àmbits proposats al primer taller i amb l’ajuda de les activitats realitzades en aquest segon taller
han sorgit diferents idees claus que han portat a identificar 58 línies de treball dintre dels quatre reptes
proposats. Tot i així, cal tenir en compte que s’haurien de reformular i/o agrupar algunes d’elles en la següent
fase ja què moltes d’aquestes són solucions massa concretes. A més, per fer evolucionar aquestes idees és
interessant creuar línies, és a dir, sumar dues idees de diferents reptes per crear una única línia d’investigació.
Amb aquestes línies es pretén que al tercer taller es redueixin de manera més acurada per proporcionar
possibles punts de partida per a futurs projectes que formin part del programa Generació d’Idees.
3. Tercera fase. Validació de les línies de treball i recerca
L’objectiu és valorar les idees seleccionades en la segona fase com a proto-projectes per obtenir feedback per
part dels experts per analitzar el seu potencial com a projecte.
Aquesta fase s’ha dut a terme mitjançant un taller presencial de 3 hores amb 23 participants de diferents
professionals del sector alimentació i sector aliens. Els principals perfils dels participants han estat
investigadors, entitats sense ànim de lucre, gestors, etc.
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La distribució dels participants es troba representada a la següent taula:
Distribució dels participants del Taller 3
Gènere
Dones

Edat
12

Homes 11

Procedència

< 24 anys

1 Societat civil

4

25-39 anys
40-54 anys

5 Sistema Rdi
6 Sector empresarial

3
14

> 55 anys

11 Administració

2

Dintre de la metodologia del Design Thinking s’han fet servir una sèrie d’activitats com el Warm up, activitat
de debat i reflexió per identificar els aspectes positius, negatius i dubtes vinculats als reptes, activitat de
validació per sintetitzar les línies més rellevants sota el criteri dels participants i activitat de síntesi on es van
escollir, segons la puntuació donada pels participants, cinc possibles línies de recerca per cada àmbit proposat.
Gràcies a l’activitat de validació s’han trobat altres línies d’investigació, sobretot pel repte dels plàstics i de la
nutrició personalitzada.
Arran de l’activitat de síntesi, de totes línies d’investigació aportades pel segon taller més les extretes en aquest
mateix, s’han extret 5 línies de treball per cada repte.
A continuació s’observen les línies que es treballaran al programa de Generació d’Idees:
Ús d’antibiòtics:

Nutrició personalitzada:

- Recerca del benestar animal fent especial focus
en els nivells d’estrès, les incidències en salut,
les relacions del bestiar amb el medi, entre
d’altres.
- Creació de kits de diagnòstic ràpid i econòmic en
veterinària.
- Tractaments alternatius per a la salut animal,
com ara els probiòtics.
- Sistemes de depuració de residus, antibiòtics i
resistències microbianes, d’aigües residuals.
- Programes de formació.

- Estudi de les propietats organolèptiques dels
aliments i fent un mapejat sensitiu per fomentar
el plaer.
- Exploració de les tendències de retrocés incloent
la descodificació científica del coneixement
popular, la valorització de les espècies
autòctones, el foment del consum de
temporada, o el coneixement de la història i la
cultura gastronòmica.
- Informació fiable versus les fake news.
- Dietes personalitzades.
- Detecció de components de risc alimentaris en
plats cuinats.

Malbaratament alimentari:

Plàstics en l’alimentació:

- Receptes d’aprofitament per reduir el
malbaratament.
- Envasos intel·ligents i sistemes de detecció
eficients de l’estat dels aliments.
- Modificacions legislatives i sistemes
d’etiquetatge.
- Segona vida dels aliments no aptes per al
consum humà.
- Canals curts de comercialització.

- Disseny de nous materials amb menor impacte
pel medi ambient.
- Gestió del consum a granel.
- Transparència i tracking dels residus plàstics.
- Reutilització dels plàstics.
- Nova legislació sobre el segon ús dels plàstics.
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Una vegada seleccionades les línies d’investigació de la fase de validació del Laboratori d’Idees, continua
aquest projecte a la següent etapa que és el programa de Generació d’idees. Aquesta és una iniciativa que
pretén contribuir a fomentar l'esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport per modelar les
idees dels investigadors i doctorands de Catalunya focalitzada en el repte que es defineixi per la comunitat,
però amb un perfil molt multidisciplinari amb l’objectiu d’afavorir la cross-fertilization.
És un programa gratuït de dos mesos de 50 hores, dos matins a la setmana, que consisteix en una activitat
pràctica i de formació dirigida a investigadors per tal que coneguin com explotar els seus estudis d’investigació
desenvolupats a la universitat o idees de base tecnològica i que puguin arribar al mercat. L’informe d’aquest
programa serà redactat una vegada s’hagi acabat aquesta etapa en un nou document.
Finalment, es conclou amb els UAB Open Labs són la xarxa d’espais de fabricació digital de la Universitat
Autònoma. Aquest nou servei es posa a disposició de tota la comunitat que conforma el campus UAB, però
que al mateix temps ofereix els seus serveis al conjunt del territori amb la voluntat que el seu campus
esdevingui un espai d'experimentació, innovació i demostració per a les noves tecnologies i metodologies, tant
per a la comunitat investigadora com per al seu entorn productiu i social. En definitiva un motor per la
innovació social i digital dins el campus i el territori.
La UAB posa a disposició dels projectes seleccionats, pel jurat del concurs d’idees, dos Labs, d’una banda, el
Digital Lab, un espai dedicat a la digitalització 2D i 3D on també s’hi podrà trobar realitat virtual immersiva, RV
augmentada, projecció 3D, videomapping... i un segon espai, el Lab de Fabricació que està dedicat a la ideació
i fabricació d’objectes 2D i 3D a partir de la fabricació digital i també s’hi podrà realitzar temes de sensorització
i smart cities o robòtica.
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