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El Programa de Generació d’Idees és 
una iniciativa del Parc de Recerca UAB 
que té l’objectiu de fomentar l’esperit 
emprenedor, la cultura de la innovació 
i donar suport a modelar les idees del 
personal investigador i doctorand de 
tots els àmbits científics del campus de 
la UAB a partir de reptes proposats per 
la indústria.

Els microplàstics, fragments inferiors a 5 
mm, poden venir del trencament de tros-
sos més grans de plàstics o d’haver-se fa-
bricat directament així, com és el cas de 
les microesferes que hi ha en productes 
d’higiene i neteja. Degut a la versatilitat i 
innumerables aplicacions que tenen els 
plàstics, així com el seu baix cost de pro-
ducció, la seva presència ha crescut expo-
nencialment, generant un gran problema 
mediambiental. Els residus poden ser de-
gradats fins a mides que permeten la in-
gestió o inhalació d’aquests microplàstics, 
tant en animals com en humans.

Encara manca molta informació sobre 
els possibles efectes nocius dels micro-
plàstics en éssers vius, per la qual cosa és 
important desenvolupar nous mètodes 
d’anàlisi i estudi de la presència de micro-
plàstics en el medi ambient i de la seva 
possible acumulació al cos.

El Programa de Generació d’Idees inclou 
un laboratori d’idees, un programa d’em-
prenedoria, que inclou formació, assesso-
rament i prototipatge i un concurs final.
El punt de partida d’aquesta iniciativa 

és una o diverses sessions creatives i de 
co-creació amb els agents de la quàdru-
ple hèlix per definir els reptes del sector. 
Hi involucrem ciutadania, Administració, 
personal investigador i empreses per tal 
de poder definir conjuntament projectes 
que responguin a necessitats reals de tots 
els actors de la societat.
Un cop definits els reptes, s’obra una crida 
a personal investigador del campus de la 
UAB que vulgui donar-hi resposta. Aquí 
comença un curs formatiu en emprene-
doria, on es formen grups multdiscipli-
naris per desenvolupar solucions innova-
dores. A més de formació, les persones 
participants tenen assignat un mentor 
expert de mercat que els ajuda a validar la 
tecnología i la millor aplicació per arribar 
més ràpid al mercat. A més, els concur-
sants desenvoluparan un prototipatge de 
les solucions als UAB Open Labs, la xarxa 
d’espais d’innovació oberta de la Univer-
sitat.
Per últim, el Programa celebra un con-
curs finals on els participants presenten 
els seus projectes i els prototips desenvo-
lupats als UAB Open Labs i un jurat d’ex-
perts del sector escull les millors solucions
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Més informació

www.generacioidees.cat

La 12a edició del Programa 
de Generació d’Idees 
estarà enfocada a generar 
solucions innovadores 
a la problemàtica que 
suposen els microplàstics 
per al planeta.

https://www.generacioidees.cat/


03Metodologia

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

01. Calendari
Del 20 de setembre al 16 de desem-
bre de 2021

02. Horari
De 10:00h a 12:00h (Sessions de 
matí)

03. Preu
Curs gratuït (Places limitades)

04. Idiomes
Català i anglès

05. Grups de treball
Equips de treball multidisciplinaris

06. Participants
Investigadors,doctorands, entitats
i empreses

Informació d’interès

Laboratori 
d’idees

Identificació de 
les necessitats

Projectes
desenvolupats

Persones 
investigadores

Reptes
Proposats

Entitats 
patrocinadores

Projecte
premiat*

Protipatge
Disseny i creació 
dels prototips als 
UAB Open Labs

Sessions 
formatives i 
mentoring

Formació i 
acompanyament

Concurs final
Concurs entre 
els projectes
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* MP FOOD WATCHING

04Resultats

El millor projecte de la 12a edició del 
Generació d’Idees ha estat ‘MP Food 
Watching’, una solució per determinar 
la presència de microplàstics en els ali-
ments a través d’una metodologia basa-
da en tecnologia de visió hiperespectral, 
desenvolupada per Begonya Marcos, 
investigadora de l’IRTA, i Oscar Morio-
nes, investigador de l’ICN2. El reconeixe-
ment suposa un suport econòmic de 
1.000 euros per iniciar una campanya de 
micromecenatge i d’inversió en difusió 
a les xarxes socials, així com sis mesos 
d’incubació a l’edifici Eureka del Parc de 
Recerca UAB. 

Els altres dos projectes finalistes:

Qu4tRe, que s’ha dut el premi del públic, 
que promou substituir els envasos d’un 
sol us dels mercats municipals per un 
contenidor reutilitzable, anomenat Om-
nibox. El projecte dóna resposta un dels 
reptes plantejats per una de les entitats 
i empreses que van presentar reptes a 
l’inici del programa, l’Ajuntament de Sant 
Cugat.

EMANS (Easy Micro and Nanoplastic 
Sampling), un servei integral d’anàlisi de 
micro i nanoplàstics mitjançant un ad-
hesiu, el Plasticker, que funciona com un 
dispositiu de mostreig senzill, totalment 
biodegradable i que permet agilitzar l’es-
tudi de microplàstics dels entorns urbans.

https://www.generacioidees.cat/
https://www.generacioidees.cat/
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/mp-food-watching-guanya-la-12-edicio-del-programa-de-generacio-d-idees-sobre-microplastics-1345829508832.html?detid=1345852372098
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/mp-food-watching-guanya-la-12-edicio-del-programa-de-generacio-d-idees-sobre-microplastics-1345829508832.html?detid=1345852372098
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20.09.2021   
Benvinguda i cohesió

Sessió perquè els participants es coneguin en-
tre ells, les seves motivacions i perfils amb la 
finalitat de posar en comú les seves propostes i 
començar a veure quins equips es poden anar 
creant. L’objectiu d’aquest taller es mostrar les 
eines clau per ajudar a les persones a nivell in-
dividual, grups u organitzacions a maximitzar 
la seva creativitat.

> Cas d’èxit Silvin

Projecte guanyador PGI edició 2020 format 
per un equip multidisciplinar d’investigadors 
del CNM, Leitat, Escola Enginyeria i empre-
sa privada. Van desenvolupar un producte de 
cosm tica natural a partir del residu de la pe-
llofa del cafè.

FASE 01
Laboratori
d’idees i
formació

21.09.2021

Taller d’ideació: Co-creació per 
idear nous projectes i solucions 
disruptives

Taller per compartir els reptes proposats per 
les empreses i entitats amb els participants i 
així poder identificar solucions a partir a partir 
de la metodologia Design Thinking i dinàmi-
ques de treball co-creatiu. L’objectiu és la iden-
tificació de solucions basades en recerca per 
part d’equips multidisciplinaris amb experts i
participants.

9:30 a 13:00 h

A càrrec de;
> David Hernández Salazar
> Júlia Palma
Àrea d’emprenedoria del PRUAB

10:00 a 12:00 h

9:30 a 11:00 h

A càrrec de;
> Montse Lòpez
Coach

14:30 a 17:00 h

A càrrec de;
> Júlia Palma
Responsable d’emprenedoria al
Parc de Recerca UAB

22.09.2021

Lideratge Personal i sistemes 
de Relacions

Sessió pràctica i participativa on els membres 
de cada equip podran reconèixer millor els 
seus punts forts, compartir les motivacions 
personals que els impulsen i veure com ho 
poden posar al servei de l’equip per continuar 
endavant amb el projecte

22.09.2021

Com validar el nostre Projecte:
Introducció al Lean Start up

L’ús d’eines com el Business Model Canvas i el 
Customer Discovery per dissenyar i començar 
a validar la solució plantejada. Identificació del 
problema/oportunitat: Identificació de clients, 
validació dels mateixos. 

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 solu-
ció i legislació.

VEURE 
MÉS FASES

Més informació

www.generacioidees.cat

https://www.generacioidees.cat/
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23.09.2021

Protecció del coneixement

- Conceptes bàsics
- Tipus de proteccions
- Internacionalització de la patent
- Contractes de llicència
- Models de valorització de la tecnologia

11:45 a 13:30 h

A càrrec de;
> Carlos Raga
Tècnic l’Oficina de Valorització i
Patents de la UAB

23.09.2021

Opcions de finançament Públic 

Aquesta sessió mostrarà els diferents tipus de 
finançament públic europeu, espanyol i català 
que podeu aplicar en funció del nivell de ma-
duresa de la vostra tecnologia. Tambè sabreu 
preparar un pressupost.

23.09.2021

Presentacions d’impacte

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 relle-
vants i convincents. Estructuració de la infor-
mació i síntesis. Capacitat de captar l’atenció.

15:00 a 17:15 h

A càrrec de;
> Bibiana Lorente
Tècnic l’Oficina de Projectes del
PRUAB

15:00 a 17:30 h

A càrrec de;
> David Hernández Salazar
Àrea d’emprenedoria del PRUAB

FASE 02
Mentoring

29.09.21
Un cop acabada la formació, els equips tindran 
un mentor assignat que els acompanyarà du-
rant 8 setmanes en el procés de validació del 
problema i la solució. Tindran reunions setma-
nals per equips. 

Desprès de la reunió amb el mentor correspo-
nent, els equips es reuniran amb els coordi-
nadors del programa per compartir entre tots 
com va l’evolució del projecte i
que és el que han après.Els equips podran fer 
servir els Living Labs de la UAB per dissenyar i 
crear els seus prototips per presentar-los el dia 
del demoday.

> Dies:

Dimecres a partir del 29 setembre fins el 17 de 
Novembre El dia 22 de Novembre els equips 
faran una presentació del projecte on s’ava-
luar  si han validat el problema, verificat la so-
lució i identificat la millor aplicació. Es triaran 
a aquells projectes que poden passar a la fase 
final del demoday.

08Programa
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VEURE 
MÉS FASES

https://www.generacioidees.cat/
https://www.generacioidees.cat/


FASE 03
Prototipatge

FASE 04
Concurs
final

11.11.2021
En aquesta fase, els equips tindran 5 setma-
nes d’assessorament i mentoria per dissenyar i 
crear els seus prototips als UAB open Labs.

El període de prototipatge va del 11 de novem-
bre al 9 de desembre. Es garanteix el finança-
ment de la construcció dels prototips fins a un 
màxim de 5.000 euros a repartir entre tots els 
equips que hagin passat a aquesta fase.

16.12.2021

Presentació final i acte de cloenda
 
Presentació dels projectes i selecció de les solu-
cions guanyadores.

08Programa
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PERSONAL FORMADOR

David Hernández Salazar

Dissenyador industrial i expert en Design 
Thinking.

Saber més

PERSONAL FORMADOR

Julia Palma

Cap de l’àrea d’Emprenedoria del Parc de 
Recerca UAB.

Saber més

PERSONAL FORMADOR

Carlos Raga

Tècnic en patents i transferència tecnolò-
gica de l’Oficina de Valorització i Patents.

Saber més

+

+

+

PERSONAL FORMADOR

Bibiana Lorente

Innovation Manager, ACC & CPCC Coach, 
EIC coach.

Saber més+

Més informació

www.generacioidees.cat

https://www.generacioidees.cat/
https://www.linkedin.com/in/david-hernandez-salazar-06240152/
https://www.linkedin.com/in/julia-palma-32101413/
https://www.linkedin.com/in/carlosragacamilleri/
https://www.linkedin.com/in/bibiana/
https://www.linkedin.com/in/bibiana/
https://www.generacioidees.cat/
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PERSONAL MENTOR

Jep Tarradas

Director R&D a HP.

Saber més+

PERSONAL FORMADOR

Miguel Angel Marco

Exdirector d’innovació de Roche.

Saber més+

PERSONAL FORMADOR

Montse Pérez Curós

Coaching i Desenvolupament 
Professional.

Saber més+

PERSONAL FORMADOR

Carlos Martinez

Director Ciane Consulting.

Saber més+

Més informació

www.generacioidees.cat

11Reptes proposats

Quadpack

Repte
Biodegradació dels poliuretans en els 
vernissos / laques / pintures en productes 
de fusta.

Repte
Reciclatge i valorització del SANT postcon-
sumidor.

Agbar / Labaqua

Repte
Minimització de l’efecte matriu en la 
detecció de microplàstics en aigües resi-
duals i mostres de matriu complexa.

Ajuntament de Sant Cugat

Repte
Definir la logística d’un sistema de renta-
da i distribució de carmanyoles de vidre 
per a menjar preparat i per a gots de 
begudes per emportar.

Repte
Estudi de les fonts de producció de 
plàstics i microplàstics i fer una primera 
proposta pràctica d’alternatives per reduir 
la quantitat d’aquests elements que es 
dispersin pel medi.

Circoolar
 
Desenvolupar una proposta de per ex. 
bosses de rentada domèstica (per a ren-
tadores) que retinguin els microplàstics. 
Fins i tot aquesta bossa de rentada, podria 

ser la bossa d’embalatge del producte/
corprèn que es lliura a l’empleat. És a dir, 
una bossa que utilitzi per a rentar a casa 
per a la seva roba laboral.

Fundació RIVUS
 
Desenvolupar una proposta de per ex. 
bosses de rentada domèstica (per a 
rentadores) que retinguin els microplàs-
tics. Fins i tot aquesta bossa de rentada, 
podria ser la bossa d’embalatge del pro-
ducte/corprèn que es lliura a l’empleat. És 
a dir, una bossa que utilitzi per a rentar a 
casa per a la seva roba laboral.

Zyosh.com

Millorar la formulació actual de:
- Mescles de tinta, enduridors i altres 
materials que es puguin aplicar.
- Materials de substrat tèxtil on aplicar els 
tintis esmentades
- Voltar solucions com els acabats amb 
plasma i altres tecnologies adients que 
ajudin al procés de degradació de les 
tintes de forma programada i constant.
Per tal d’obtenir diferents compostos i 
solucions per a diferents tipus de rentada 
i temperatures.

De la Conca

Límit de detecció o valor significatiu (per 
exemple presència o absència en repeti-
cions) per poder considerar un producte 
lliure de microplàstics.
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01

02

01

02

https://www.linkedin.com/in/jep-tarradas-27513a1/
https://www.linkedin.com/in/montse-perez-curos/
https://www.linkedin.com/in/montse-perez-curos/
https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-marco-garcia-27732525/
https://www.linkedin.com/in/carlosmartinezlizama/
https://www.generacioidees.cat/


12Impacte en mitjans

Quadpack colabora en la 
investigación sobre plásticos

Quadpack Foundation, la organización 
sin ánimo de lucro del fabricante y pro-
veedor internacional de packaging de 
belleza Quadpack ...

Llegir més

“MP Food Watching” gana la 12 
edición del Programa de Genera-
ción de Ideas sobre microplásticos

El mejor proyecto de la 12ª edición del 
PGI ha sido ‘MP Food Watching’, una 
solución para determinar ...

Llegir més

El pou / 353 - MP Food Watching, 
trobar microplàstics als aliments

Coneixem el millor projecte de la 12a 
edició del programa Generació d’Idees, 
impulsat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona ...

Llegir més

El 12º Programa de Generación de 
Ideas, dedicado a los microplásticos

Este programa de emprendimiento del 
Parc de Recerca UAB llega a la 12ª edición 
con la voluntad de generar soluciones 
innovadoras ...

Llegir més

+

+

+

+

Més informació

www.generacioidees.cat

13Més

COL·LABORA

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

Torna a veure l'acte final del Programa 
Generació d'idees.

VEURE 
RESUMS 

EXECUTIUS

https://www.industriacosmetica.net/noticias/quadpack-colabora-en-la-investigacion-sobre-plasticos-XeIJo
https://www.irta.cat/es/mp-food-watching-guanya-la-12-edicio-del-programa-de-generacio-didees-sobre-microplastics/?i=0
https://www.alacarta.cat/el-pou/capitol/el-pou-353-mp-food-watching-trobar-microplastics-als-aliments
https://www.apte.org/12-programa-generacion-ideas-dedicado-microplasticos-abre-inscripcions
https://www.industriacosmetica.net/noticias/quadpack-colabora-en-la-investigacion-sobre-plasticos-XeIJo
https://www.irta.cat/es/mp-food-watching-guanya-la-12-edicio-del-programa-de-generacio-didees-sobre-microplastics/?i=0
https://www.alacarta.cat/el-pou/capitol/el-pou-353-mp-food-watching-trobar-microplastics-als-aliments
https://www.industriacosmetica.net/noticias/quadpack-colabora-en-la-investigacion-sobre-plasticos-XeIJo
https://www.generacioidees.cat/
https://www.alacarta.cat/el-pou/capitol/el-pou-353-mp-food-watching-trobar-microplastics-als-aliments
https://www.youtube.com/watch?v=kC9zXWndEcE


El total de contenidors diaris als mercats de S. Cugat és de 12.000. Només amb el pilot 
estaríem parlant de 1,46 M/any d’envasos que no es produirien, recollirien i gestiona-
rien com a residu. Farem una campanya de captació per que es puguin adherir a la 
logística els interessats tant a nivell local com estatal (total de 980 milions d’envasos a 
nivell estatal). Hem identificat possibles competidors com: Bumerang, fa contenidors 
per menjar take away, i en fan la producció, neteja i distribució. Varazdin, que distri-
bueixen, netejen i recullen gots de festes. Pots, empresa que fa la recollida a domicili, 
neteja i posterior retorn a l’envasador. Estem en negociacions per que siguin aliats.

Mariana Teles Nerea Roher Mariola Rodríguez Lourdes Benítez Roger Oller

Biòloga, PhD. Investigadora Ramon 

i Cajal a la UAB. Experta en pol·lució 

del medi aquàtic per micro-plàstics y 

nano-plàstics. Investigadora principal 

en un projecte que estudia els efec-

tes dels nano-plàstics als peixos.

Dra. en Bioquímica i Biologia Mole-

cular i experta en efectes de tòxics i 

patògens sobre la funció del sistema 

immunològic. Professora de la UAB. 

Experiència en lideratge de projectes 

de I+D+i.

Enginyera en Disseny Industrial i 

Professora adjunta a la UOC. Llarga 

experiència en desenvolupament de 

productes de perfumeria, cosmètica 

I make up.

Administrativa a l’Institut de Bio-

tecnologia i Biomedicina de la UAB. 

Estudiant de 4º curs de Ciències 

Ambientals.

Enginyer Tècnic Industrial. Experièn-

cia en Processos Productius, Opera-

cions i Disseny de Producte.

Omnibox 

Necessitat

Solució Mercat objectiu i competència

Necessitats financeres

Aspectes innovadors i diferenciadors

Un projecte de Qu4tRe

Disminució dels residus plàstics i conseqüentment de micro-plàstics 
substituint els actuals envasos d’un sol us, utilitzats en els mercats municipals, 
per un contenidor reutilitzable aconseguint així un residu zero. Hem dissenyat 
una logística de distribució, recuperació i neteja d’aquest contenidor amb 
empreses locals i hem creat una aplicació on els usuaris d’aquest servei 
s’hauran de registrar per tenir un control i traçabilitat dels contenidors.

01. Problemes de separació de residus.
02. Grans volums de residu d’envàs d’un 
sol us de plàstic.
03. A vegades puntes de feina en la reco-
llida tenint que adequar la estructura dels 
cossos de neteja de la ciutat.
04. Inclòs amb el canvi a envasos d’un sol 
us de plàstic a materials compostables, o 
bios, el servei de recollida seguirà neces-
sitant-se i els volums de residu seguiran 
sent elevats.
05. Aconseguir tenir una empresa KM 0, 
per donar el servei de neteja i desinfecció 
del contenidor.

01. Eliminació d’envàs d’un sol us.
02. Creació d’un sistema de distribució i 
recollida.
03. Creació d’un sistema de neteja amb 
una traçabilitat total.
04. Utilització de empresa a nivell local 
per poder fer la neteja.
05. Donar feina a gent amb necessitats 
especials.
06. Disminució de la generació de residus 
plàstics així com la dels micro-plàstics o 
nano-plàstics associats resultants de la 
degradació del contenidor. 
07. El voler utilitzar una empresa d’àmbit 
local, es per tal de reduir al mateix temps 
petjada de carboni, però també desgast 
dels neumàtics que també son origen de 
micro-plàstics.
08. Educació a nivell medi-ambiental per 
els habitants i usuaris del mercat.

01. El contenidor de plàstic, permet la eli-
minació d’envasos d’un sol us.
02. La nostra logística contempla un con-
trol de qualitat unitari que detecta qual-
sevol contenidor en mal estat.
03. Els contenidors en mal estat, o que 
hagin acabat ja el seu cicle de vida, es 
tornaran a utilitzar com a matèria prima 
per tornar a fer nous contenidors, en el 
nostre propi procés productiu, generant 
el residu zero. 
04. Creació d’un sistema de distribució, 
neteja i recollida de Km 0.

05. Creació de llocs de treball per gent 
amb necessitats especials, contribuint en 
la seva integració social. 
06. Col·laboració entre empresa consoli-
dada en la neteja d’envasos reutilitzables, 
i l’empresa que es dedica a la integració 
social.
07. Per a la neteja dels contenidors, tre-
ballem amb empreses locals, reduint la 
empremta de carboni.
08. Educació a nivell medi-ambiental per 
els habitants i usuaris dels mercats mu-
nicipal.

RESUM
EXECUTIU

6.000€ 3.000€ 112.640€ 45.056€*
Inversió inicial per a la 

creació de la app
Manteniment anual de 

la app
Despesa conjunta del 
mercat i l’ajuntament

* Benefici a l’any per la 
despesa en envasos d’un 

sol us que s’elimina
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01. Taller Moragas. Treballa en la integra-
ció social de discapacitats. Disposen d’un 
tren de rentat no professional i comprarán 
un tren de rentat industrial. A dia d’avui ja 
treballen estretament amb alguns mer-
cats de Sant Cugat.
02. Eco-festes. Ens facilitarà la venda i 
neteja de contenidors. És una empresa 
amb una amplia experiència en el rentat, 
recuperació i distribució de gots reutilit-
zables per events festius. La neteja es farà 
amb el Taller J. Moragas amb supervisió 
i mentoria d’Eco-festes. Aquesta aliança 
ens permet tenir un pla de contingència 
per continuar la logística en les instal·la-
cions d’Eco-festes si hi ha alguna incidèn-
cia.
03. POTS (Barcelona). Empresa molt jove 
en fase d’homologació però oberta a tre-
ballar en el nostre projecte.

2022

Ingressos

Marge

Total envasos eliminats

Gastos

Envasos eliminats

Total SantQnyolas

81.101

75.101

81.101

6.000

1.252.000

1.252.000

162.202

159.202

81.101

3.000

3.756.000

2.504.000

243.302

240.302

81.101

3.000

7.512.000

3.756.000

405.504

402.504

81.101

3.000

13.772.000

6.260.000

648.806

645.806

81.101

3.000

23.788.000

10.016.000

2023 2024 2025 2026

La logística ja podríem 
dir que esta al 99% de-
finida, a falta de poder 
engegar el projecte 
pilot.

Concepte de l’aplicació 
telefònica ja definida a 
la espera de generar la 
aplicació en sí.

Hem d’assessorar-nos 
com poder protegir la 
nostra idea.

Els contenidors ja els 
tenim definits. Estudi 
de anàlisis de cicle 
de vida

Desenvolupament de 
proposta d’educació 
ambiental per tal d’arri-
bar a la gent.

Passes futures Propietat industrial

Les prioritats són: neteja de Km 0 i ma-
terial reciclable. Aportem la solució per 
ambdues. El contenidor és reciclable i 
recuperable. Caldrà fer difusió per que la 
gent del municipi tingui clar el funcio-
nament del sistema. Cal fer una visita als 
mercats per veure com serà la gestió de 
l’entrega i distribució dels contenidors. 
Cal l’acceptació dels pressupostos pels 
aliats, tancar la producció de 56.320 uni-
tats i ampliar a altres mercats.

Procés d’avaluació de la protecció amb 
l’oficina de patents.



El sector agroalimentario español generó un valor añadido bruto de 100.000 M€ en 
2020, representando el primer sector económico del país.
Nuestro cliente objetivo son los procesadores de alimentos, cadenas de distribución, 
empresas de packaging y administraciones. Se fidelizarán 6-8 early adopters entre las 
empresas de alimentos que busquen una ventaja competitiva.
Actualmente, el mercado de servicios analíticos para el sector alimentario no ofrece 
un servicio de análisis de MP. Institutos de materiales ofrecen un servicio analítico con 
precios que oscilan entre los 850 y 1,100 €/muestra y plazos de 2-3 semanas. Nuestro 
objetivo es entregar resultados en 2-3 días por 450€/muestra.

Los importes durante el primer año corresponden a la inversión inicial, personal espe-
cializado y comercialización. El capital necesario para financiar los gastos fijos durante 
los 4 primeros años se cubrirá a través de convocatorias competitivas para proyectos 
de investigación y/o a través de colaboraciones con empresas del sector.

Begonya Marcos Oscar Moriones

Investigadora, IRTA. Especialista en 

packaging alimentario: interacción 

alimento-envase, envases activos y 

sostenibilidad

Investigador, ICN2. Especialista en 

diseño, producción y caracterización 

de nanomateriales. Experticia en 

validaciones analíticas.

MicroPlastics Food Watching 

Necessitat

Solució Mercat objectiu i competència

Aspectes innovadors i diferenciadors

MP Food Watching

MP Food Watching, ofrece una solución innovadora para determinar la 
presencia de microplásticos en alimentos a través de una metodología basada 
en la tecnología de visión hiperespectral. 

01. Se ha detectado preocupación por 
parte del consumidor e instituciones por 
la presencia de microplásticos como con-
taminantes en alimentos y los potenciales 
efectos sobre la salud.
02. Las tecnologías existentes de análisis: 
Son costosas, implican un pre-tratamien-
to de la muestra y requieren largos tiem-
pos de análisis.
03. No existe una oferta comercial norma-
lizada de análisis de microplásticos para 
alimentos. 
04. Falta de conocimiento por parte de 
las empresas que desean realizar análisis 
internalizado de microplásticos en sus ali-
mentos.

01. Puesta a punto de una metodología 
perfilada para la detección de microplás-
ticos en alimentos. 
02. Nuestro innovador proceso permite 
detectar microplásticos de manera direc-
ta en alimentos (sin pre-tratamiento) re-
duciendo así: costes y tiempo del proceso.
03. Un servicio de análisis de microplásti-
cos validado para diferentes tipos de ali-
mentos.
04. Implementar software de calibración 
del equipo y formación personalizada a 
las necesidades corporativas.

El aumento de residuos plásticos en el 
medio ambiente ha provocado la acu-
mulación de microplásticos (MP) deriva-
dos de su degradación. Existen eviden-
cias científicas de la incorporación de los 
MP a la cadena trófica, y de su presencia 
en alimentos, por lo que se considera un 
riesgo emergente para la seguridad ali-
mentaria y consecuentemente para la 
salud de las personas. Las principales téc-
nicas de análisis de MP (FTIR y Raman) 
implican una inversión inicial elevada, un 
pretratamiento de la muestra para aislar 
los MP y largos tiempos de análisis.

La propuesta de valor de MP Food Wat-
ching consiste en desarrollar una meto-
dología de análisis de MP basada en la 
captura de imágenes con la tecnología 
visión hiperespectral para el análisis de 

manera directa de los alimentos. Esto 
permitirá ofrecer un servicio de análisis:
01. Económico y rápido: al alcance de las 
empresas del sector .
02. Adaptado a las necesidades de cada 
cliente (alimento).
Por otro lado, se desarrollará un softwa-
re de calibración para aquellas empresas 
con capacidad para realizar el análisis in-
ternalizado de MP.

Debido a la preocupación creciente por 
consumir productos seguros, así como el 
interés por parte de las instituciones de 
regular la presencia de MP en alimen-
tos, las empresas alimentarias pueden 
conseguir una ventaja competitiva en el 
mercado si ofrecen productos que ga-
ranticen la ausencia de MP.

RESUM
EXECUTIU

Necessitats financeres
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01. IRTA posee la experiencia e instala-
ciones necesarias para la puesta a punto 
de la metodología de análisis de MP para 
alimentos diversos. ICN2 tiene infraes-
tructura y capacidad tecnológica para de-
sarrollar estándares de polímeros para la 
validación analítica del método. 
02. El consorcio posee alianzas con gru-
pos de investigación nacionales e inter-
nacionales con experiencia en la identifi-
cación y manejo de MP. Por otro lado, se 
han establecido contactos con empresas 
alimentarias y organizaciones de con-
sumidores interesadas en la determina-
ción de MP como criterio de calidad en 
servicios y productos.

Ingressos

Marge brut

Despeses

Número de clients

0

-108,063 

108,063 

0

59,750

-68,338 

128,088 

8

180,750 

30,563 

150,188

45

267,250

104,563

162,688 

100

2022 2023 2024 2025

Nuestra tecnología se encuen-
tra en un estado de madurez 
de TRL 2, habiendo formulado 
el concepto y la aplicación 
tecnológica.

Passes futures Propietat industrial

Durante el primer año se pondrá a punto 
la metodología de análisis de MP en ali-
mentos para un número limitado de ali-
mentos.
Durante el segundo año se desarrollará 
un software que permita la automati-
zación, mejorar la eficiencia y reducir el 
tiempo del proceso.
A partir del tercer año se ampliará la ofer-
ta a otros sectores tales como el cosméti-
co y textil.

El software desarrollado se protegerá vía 
Derechos de Autor, inscribiéndolo en el 
Registro de la Propiedad Intelectual.



01. Despesa nacional en protecció ambiental: 20,000 milions € (1,54% del PIB), ten-
dència creixent (+15% entre 2014-2018). En el sector industrial, Catalunya lidera la des-
pesa (21,8% del total nacional, 2018). 
02. L’ocupació: 300.000 llocs de feina a temps complet i a l’alça (+14% entre 2014-2018).  
Els principals competidors: laboratoris privats d’anàlisi de mostres ambientals, in-
dústria alimentària i packaging (Horiba, Aimplas, Intertek). La imminent legislació en 
matèria de MP és una oportunitat de mercat. EMANS s’avança amb un end-to-end 
service i vendrà un Starter pack (20 punts de mostreig, 2 cops l’any + informe i asses-
sorament) per 15.000 €.

Michaël Grelaud Andrea Vidal Durà

PhD. Investigador postdoctoral 

ICTA-UAB. Expert en microplàstics al 

medi marí. Líder del projecte i-plastic 

i cap de laboratori.

PhD. Investigadora postdoctoral 

CREAF-UAB. Experta en biodiversitat 

i contaminació, i gestió de sòls i 

aigües.

EMANS

Necessitat

Solució Mercat objectiu i competència

Aspectes innovadors i diferenciadors

Microplastics Urban Management 

EMANS ofereix un servei integral d’anàlisi de micro i nanoplàstics mitjançant 
un adhesiu, el Plasticker, que funciona com un dispositiu de mostreig senzill, 
totalment biodegradable i que permet agilitzar l’estudi de microplàstics per a 
l’avaluació ambiental dels entorns urbans.

01. Els micro i nanoplàstics són contami-
nants ambientals ubics que afecten diver-
sitat d’ecosistemes.
02. Els micro i nanoplàstics s’introdueixen 
en les cadenes tròfiques i actuen com a  
superfícies d’adsorció per altres contami-
nants.
03. Existeixen riscos potencials per a la sa-
lut humana a causa de l’exposició.
04. Els experts pronostiquen una regula-
ció i legislació específica per micro i na-
noplàstics.
05. Actualment l’anàlisi de micro i nano-
plàstics és cara i lenta.
06. Poques eines disponibles per a la ges-
tió d’aquests contaminants en ecosiste-
mes urbans.

01. EMANS ofereix un servei integral 
d’anàlisi de microplàstics: des del mos-
treig fins a l’elaboració d’informes amb 
resultats i assessorament ambiental.
02. EMANS s’anticipa a l’existència de re-
gulació per assegurar la viabilitat del pro-
jecte.
03. Gràcies al Plasticker, EMANS redueix a 
una quarta part els costos totals (des del 
mostreig a la posterior determinació dels 
polímers). 
04. Plasticker és un adhesiu que funciona 
com a dispositiu innovador de mostreig i 
redueix el temps d’extracció de MP entre 
un 50%-90%. 
05. EMANS ofereix un diagnòstic objectiu 
per fonamentar científicament les deci-
sions en matèria de microplàstics.

L’acumulació global de microplàstics 
(MP) pot arribar als 2,5 milions de tones 
als oceans l’any 2050, si no reduïm les ta-
xes d’emissió actuals. Les ciutats són una 
de les majors fonts de MP, ja que concen-
tren gran part de les activitats antròpi-
ques que impliquen l’ús de plàstics i MP. 
S’estima que cada persona emet al medi 
2,5 kg MP/any. No obstant això, pocs es-
tudis científics han quantificat els MP en 
ecosistemes urbans. El cost, la falta de 
metodologies estandarditzades, la varie-
tat i complexitat de matrius i la falta de 
legislació específica expliquen l’escasse-
tat d’estudis. 
EMANS neix de la necessitat d’agilitzar 

l’anàlisi de MP. Gràcies al Plasticker, un 
adhesiu de mostreig biodegradable, 
aconseguim mostrejar MP en tot tipus 
de superfícies de manera senzilla i se-
gura per al medi. Com que l’adhesiu del 
Plasticker és soluble en aigua, les mos-
tres queden a punt per a l’anàlisi espec-
troscòpica fàcilment i ràpidament.
La diferenciació d’EMANS radica a ofe-
rir un servei integral, ràpid, econòmic i 
sostenible. Amb els nostres serveis, les 
empreses i les institucions tindran la in-
formació necessària per fonamentar les 
seves decisions i accions per prevenir els 
efectes adversos dels MP en el medi am-
bient i la salut.

RESUM
EXECUTIU

Necessitats financeres

5.000 €
Cost inicial per desenvo-

lupar el primer any un 
producte mínim viable

Desenvolupament 
del Plasticker

Prova pilot amb el 
mostreig bianual
 a Sant Cugat del 

Vallès

Extracció (ICTA-UAB) 
i anàlisi de polímers 

(subcontractada)

* El gran salt es preveu el 3r any de la fase de desenvolupament, quan el laboratori finalment es doti de tots els equips necessaris.



Aliances

Estat de desenvolupament

Projeccions financeres

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)  
+34 93 586 88 91 

parc.recerca@uab.cat

Les nostres key players:
01. Col·laboradors científics: UAB, UB, 
Aalborg University i CSIC: centres de re-
cerca, servei d’anàlisi de MP. 
02. ARC, ACSA i ISGlobal. Serveis o col·la-
boració en projectes (Plastic0pyr). 
03. Ajuntaments de Sant Cugat, Bar-
celona i Sabadell, Consell de Mallorca: 
pioners a avançar-se a la legislació euro-
pea per millorar la qualitat dels seus en-
torns urbans. 
04. Col·laboradors en el desenvolupa-
ment del producte: empreses d’ecoeti-
quetes (Grupo Lappi, Luxury Labels, Ad-
colabel) i adhesius (Iberdifasa, HBfuller), 
clúster d’empreses (Aclima) i desenvolu-
padors d’Apps (Nexia o Xtremis).
05. Col·laboradors i aliats tècnics: 
laboratoris especialitzats, Green Tech 
(B’ZEOS), Adhesive Research.

Ingressos

Guanys bruts

% Marge sobre vendes

Número de clients

Necessitats financeres

Despeses de venda

Costos de mercat i administració

Marge brut

0

0

negatiu

1 PMV

5.000

5.000

- 5.000

0

45.000

21.000

- 22%

3

55.000

24.000

- 10.000

47%

90.000

66.000

- 14%

6

250.000

24.000

- 13.000

73%

150.000

110.000

25 %

10

113.000

40.000

37.000

73%

2022 2023 2024 2025

Per al desenvolupament del prototip es contem-
plen materials derivats de la cel·lulosa i altres 
biodegradables, com el midó termoplàstic (Ther-
moplastic starch, TPS), el PLA (ácid polilàctic) o 
l’alcohol de polyvinil (PVA). 

Es necessiten: un ad-
hesiu, un suport i una 
làmina biodegradables. 

Gràcies a entrevistes 
amb experts/es en salut, 
medi ambient, toxicolo-
gia i del sector industrial 
i la gestió de residus;

- L’interès d’institucions i departaments 
de salut i medi ambient.
- Potencials empreses col·laboradores.
- Viabilitat de matèries primeres per al 
desenvolupament del Plasticker. 

Passes futures Propietat industrial
01. Disseny i desenvolupament de la ver-
sió final del Plasticker
02. Proves de camp: cadena de valor com-
pleta
03. App (Plastic-Snap)
04. Start-up incubadora
05. Patent
06. Estudi final de viabilitat. Captació de 
més clients (ciutats grans de Catalunya)

El Plasticker és patentable. No existeix un 
producte patentat similar que inclogui 
adhesiu i suport biodegradables per mos-
trejar MP. Sí que existeix, però, un film 
adhesiu (Easylift, patent EP2452179A2) 
per recuperar fibres tèxtils en escenes de 
crim. 
Es mantindrà el secret industrial fins tenir 
el disseny definitiu dels adhesius. 
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