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Entitat impulsora:

Amb el suport de:

1. EL CIMTI:
1.1. Visió general
1.2. Comunitat
1.3. Impacte

1.1 EL CIMTI: Visió general
Missió, funcionament i projectes captats (2017-2021)

Impulsem la innovació sanitària i social
Impulsem projectes innovadors en l’àmbit de
la salut i social per tal que les innovacions d’alt
impacte arribin al sistema sanitari i social i se’n
pugui beneficiar la ciutadania.
Al servei dels emprenedors i del sistema català
de salut i social.

Entitat impulsora:

Amb el suport de:

Aliances estratègiques:

El CIMTI

Funcionament del CIMTI

1. Presentació de
les propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat
en 85.000€

• Crida d’Innovació
• Crida Repte

• 3 avaluadors diferents
per proposta

• Programa de suport Innova
• Programa de suport Impacte

El CIMTI

Funcionament del CIMTI

• Crida d’Innovació
- Dirigida a propostes innovadores en l’àmbit de
salut i social
- Dos talls d’avaluació anuals (abril i octubre)

1. Presentació de
les propostes a les
Crides CIMTI

• Crida Repte
- Dirigida a propostes que donen resposta a reptes
específics
- Repte definit en col·laboració amb agents sistema
salut i social
- Una convocatòria anual (entre juny i setembre)

* El CIMTI fa públiques les seves crides a la seva pàgina web on es detallen els
criteris d’elegibilitat, les bases de la convocatòria, procés de presentació, procés i
criteris d’avaluació, i terminis del procés.

El CIMTI

Funcionament del CIMTI

• 3 avaluadors per proposta:
Per avaluar les propostes comptem amb persones
expertes d’AQuAS, del Departament de Drets
Socials, del CIMIT de Boston i independents
(comunitat CIMTI).

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

• Principals criteris avaluació:
- Idea (necessitat i solució proposada)
- Impacte (beneficiaris, grau millora, escalabilitat)
- Viabilitat (limitacions, barreres i implementació)
- Suport (equip i entitats col·laboradores)

* El CIMTI fa públics els requisits de les crides i el detall dels criteris d’avaluació a la
seva pàgina web. En finalitzar el procés d’avaluació s’entrega a totes les propostes
presentades un informe de valoració.

El CIMTI

Funcionament del CIMTI

• Programa Innova (TRL 2-3 / 12 mesos durada)
- Pla formatiu obligatori (20h)
- Suport en la conceptualització del projecte
- Accés a serveis CIMTI segons necessitats projecte

3. Suport personalitzat
als projectes valorat
en 85.000€

• Programa Impacte (TRL ≥ 4 / 24 mesos durada)
- Pla formatiu optatiu (20h)
- Suport en la implementació al sistema de salut i
social
- Accés a serveis CIMTI segons necessitats projecte

* Els projectes que hagin completat el Programa Innova amb èxit opten a continuar
el suport del CIMTI mitjançant el Programa Impacte.

El CIMTI

Presentació i captació de propostes (2017 – 2021)

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

142
36%
92

Crida
d’Innovació

50

Crida
Repte

51

36
15

Crida
d’Innovació

Crida
Repte

El CIMTI

Presentació i captació de propostes (2017 – 2021)

51

Projectes seleccionats

5

5

10%

ACABATS

10%

19
37%

ACTIUS
PAUSATS

DESCARTATS

22
43%

Suport: metodologia d’impuls de projectes

El CIMTI

Fase 10

Fase 1

Standard of
Care

Necessitat

Cicle d’Innovació en Salut

Fase 9

Fase 2

Ús clínic

Idea

Clínica

Mercat / Negoci

Fase 8
Aprovació i
llançament

Regulatòria

Fase 7
Validació
de la
solució

Fase 3
Prova de
concepte

Technology
Fase 4
Prova de
viabilitat
Fase 6
Assajos
(clinics)
inicials

Fase 5
Prova
de valor

Fases del Cicle d’Innovació en Salut en
les que el CIMTI centra el seu suport

Suport als projectes basat en una
metodologia pròpia, adaptada del Cicle
d’Innovació en Salut del CIMIT de Boston,
un model d’innovació sanitària i social
utilitzat per experts a nivell mundial.
Més informació a: Cicle d’Innovació en Salut

El CIMTI

Suport: serveis

Acceleració de
l’arribada al mercat

1.2 EL CIMTI: Comunitat
Equip, consell assessor, col·laboradors, avaluadors i projectes

El CIMTI

Equip

Al CIMTI som un equip multidisciplinari format per persones expertes en gestió de projectes, transferència de la tecnologia,
innovació, emprenedoria, inversió, comunicació i màrqueting. Comptem amb el suport i connexió amb les principals
institucions de l’ecosistema català de salut i social; amb l’expertesa en R+D+i del Centre Tecnològic Leitat en les àrees de salut i
biomedicina, energia i enginyeria, i materials i química aplicada; i amb l'expertesa dels nostres col·laboradors en mercat i
negoci, regulatòria, comunicació i clínica. A destacar l’àmplia xarxa de col·laboradors de l’àmbit clínic i assistencial tant de
l’atenció primària i comunitària, com de l’atenció especialitzada (hospitalària).
Tots nosaltres assegurem la cobertura de totes les àrees d’expertesa necessàries per a prestar els serveis que el CIMTI ofereix
als projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social.

MANEL BALCELLS, MD, PhD

ELISENDA CASANELLES, PhD

MARTA ARENAS, PhD

LAURA LUQUE

ANDREA MARTÍNEZ

DIRECTOR DEL CIMTI

DIRECTORA D’OPERACIONS

GESTORA DE PROJECTES

GESTORA DE PROJECTES

GESTORA DE PROJECTES

DEL CIMTI

DEL CIMTI

DEL CIMTI

DEL CIMTI

Consell assessor del CIMTI

El CIMTI

Dr. Joan Bigorra
Director d’Estratègia i
Innovació, ISGlobal

Dr. Lluís Blanch
Director Fundació de Recerca
de la corporació Parc Taulí

Dra. Núria Mas
Professora d’Economia,
IESE

Dr. Josep Samitier
Director, Institut de
Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC)

Dr. John M. Collins

Dr. Bonaventura Clotet

Dr. Jordi Monés
Director, Institut de
la Màcula

Sra. Núria Terribas
Directora Fundació
Víctor Grífols i Lucas

Dr. Manel Esteller

Director, Institut de Recerca
Vall d’Hebron (VHIR)

Director programa
epigenètica ICO

Dr. Lluís Pareras

Dra. Ana Ripoll

Dr. Màrius Rubiralta

Founding Partner, Invivo
ventures

Directora, Institut de
Bioinformàtica de
Barcelona

Director, Campus de
l’Alimentació Universitat
de Barcelona

COO, CIMIT

Director, IRSIcaixa

Dr. Robert Fabregat
Director BIOCAT

Dr. Joan Comella

Sr. Xavier Trias
Metge, ex-conseller de sanitat,
ex-conseller de Presidència,
ex-alcalde de Barcelona

Dra. Anna Veiga

Dr. Miquel Vilardell

Directora, Banc de Línies
Cel·lulars CMRB

Catedràtic emèrit de
medicina interna i
President del CASOST

El CIMTI

Comunitat avaluadora del CIMTI

111
Persones
avaluadores

10
09
06
86

CIMIT Boston
AQuAS

Dept. Drets Socials
Comunitat CIMTI

Més info a: https://cimti.cat/ca/comunitat-avaluadora/

El CIMTI

Convenis de col·laboració del CIMTI

Proveïdors de salut i social

Instituts de recerca en salut

El CIMTI

Convenis de col·laboració del CIMTI

Entitats i associacions empresarials del sector salut i fundacions sanitàries

Entitats sector social

Altres entitats

Universitats

El CIMTI

Suport: empreses i projectes impulsats pel CIMTI
Dispositius mèdics

Diagnòstic

Salut i medicina digital

ePLACEMENT
EPPICS

IA PSORIASIS CLASSIFICATION
Easysims

PIT3D
SERGREEN

ePSYCHOLOGY ACADEMY

GAME4MENTALHEALTH

PRESTO CLÍNIC

Models assistencials i de transformació digital
NutriAlth3D

Improving Caregivers
Mobility

Formar i integrar

ACASA

Activaresi

Programa de Gestió de l’Atenció Complexa

1.3 EL CIMTI: Impacte
Evolució dels projectes, cas d’ús i impacte generat

Impuls projectes CIMTI
Evolució en Cicle d’Innovació en Salut
PROJECTE

F1

F2

F3

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
F4
F5
F6
F7

F8

F9

F10

ABLE
Acasa
aCUP-E
BDSens
Benesit
Bettercare
Biel Glasses
Easysims
eMedRec
EMILY
EPPICS
Goodgut
HumanITcare
LoopDx
Luci
MJN
Moirai
NutriAlth3D
Onalabs
Optretina
PLEBGO
Plug & Health
Rememory
RethinkMedical
RheoDx
Seedchrony
TabyDx
Taylor surgery
VRPharma
Xenopat

LLEGENDA:

Projectes acabats

Projectes actius

Impacte als projectes CIMTI
Evolució en Cicle d’Innovació en Salut

1

1
0
5
5

5
2

Projectes han
avançat 0 fases

Projectes han
avançat 1 fase

Projectes han
avançat 2 fases

Projectes han
avançat 6 fases

Projectes han
avançat 5 fases

Projectes han
avançat 4 fases

Projectes han
avançat 3 fases

Progrés promig:

2 Fases
Nota: per calcular el nombre de fases que els projecte avancen durant el programa del
CIMTI s’han tingut en compte els projectes acabats de l’anterior diapositiva.

Suport: cas d’ús “Rethink Medical”

El CIMTI

Des del CIMTI hem facilitat a Rethink Medical realitzar les següents activitats en col·laboració amb els nostres experts:

ASSESSORAMENT
AMB EL CIMIT
Sessions individuals
amb John Collins, MD,
PhD.

ROAMAP
REGULATORI
Facilitació
assessorament amb
experts externs.
REGULATÒRIA

CLÍNICA
VALIDACIÓ
NECESSITAT CLÍNICA
Focus grup amb 7
infermeres de 7 centres
diferents.

ESTUDI D’USABILITAT
Organització estudi en
3 centres hospitalaris
per validar la usabilitat
en maniquins.

PROMOCIÓ EN
ESDEVENIMENTS
VÍDEO PROMOCIONAL
ENVIAMENT NdPremsa

MERCAT I NEGOCI

TECNOLOGIA
VALIDACIÓ
TECNOLÒGICA DE LA
HIPÒTESI CLINICA
“Prevenció d’infeccions
urinàries relacionades
amb el catèter”
Assaigs In-vitro: de curta
durada i comparatiu de
llarga durada.

VISIBILITAT

INVERSIÓ
ASSESSORAMENT
FINANÇAMENT
PRIVAT
Sessions amb experts +
revisió documentació
per aixecar
crowdfunding.

FINANÇAMENT
PÚBLIC
Assessorament expert.

Impacte

L’impacte del CIMTI en xifres

79

> 900

46

3,5M €

85K €

Convenis de
col·laboració

Membres de la
comunitat CIMTI

Projectes
impulsats

Destinats en serveis a
projectes

Valor estimat dels
serveis del CIMTI

29

5

27

303K

76

Productes en
desenvolupament

Projectes CIMTI ja al
mercat

Centres que usen
solucions CIMTI

Pacients impactats

Llocs de treball
creats pels projectes

2. RESULTATS 2021:
2.1. Crides
2.2. Projectes
2.3. Impacte
2.4. Formacions i webinars
2.5. Recursos
2.6. Visibilitat

2.1 RESULTATS 2021: Crides
Crides i nous projectes seleccionats

Crides i avaluació

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

38
25
13

Crida
d’Innovació
Crida
Repte

42%

16
11

Crida
d’Innovació

5

Crida
Repte

Crides i avaluació

Crida d’Innovació CIMTI 2021
- Dirigida a propostes innovadores en l’àmbit de salut i social
- Dos talls d’avaluació: abril i octubre 2021

11
Nous projectes
seleccionats

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Abril 2021

DISPOSITIU MÈDIC

DISPOSITIU MÈDIC

Elèctrode dissenyat específicament per a les

Dispositiu basat en intel·ligència artificial i machine

unitats de cures intensives neonatals. Permet

learning per ajustar els nivells d'oxigen als

identificar

pacients hipoxèmics, de manera personalitzada,

encefalopaties

i

epilèpsia

durant

aquesta etapa, monitoritzar i avaluar la resposta al

en temps real i considerant múltiples factors.

tractament.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Abril 2021

EPPICS
SALUT I MEDICINA DIGITAL

DISPOSITIU MÈDIC

Software que prevé les alteracions a nivell físic,

Disseny i producció d’instrumentació específica

cognitiu i emocional mitjançant exercicis, suport

per a cada pacient i amb un encaix perfecte amb

emocional i comunicació derivades del síndrome

la

post-cures intensives (PICS en anglès).

d’implantació de pròtesis.

seva

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

per

a

les

operacions

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

anatomia

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Abril 2021

PIT3D

SEEDCHRONY

DISPOSITIU MÈDIC

DISPOSITIU MÈDIC

Desenvolupament de pròtesis mamàries externes

Dispositiu que mesura un biomarcador de

personalitzades en 3D per a pacients amb

receptivitat uterina. Permet detectar de manera

mastectomia unilateral, produïdes amb materials

no invasiva i immediata la disposició de l’úter per a

respectuosos amb la pell, lleugers i transpirables.

la transferència d'embrions.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Octubre 2021

ePLACEMENT
DISPOSITIU MÈDIC

DIAGNÒSTIC

Dispositiu que permet la detecció de malalties

Dispositiu mèdic flexible que permet guiar de

respiratòries pulmonars. Ha estat especialment

manera ràpida i precisa la col·locació d’elèctrodes

dissenyat per a professionals d’atenció primària i

per a la realització d’electroencefalogrames.

no especialistes.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Octubre 2021

IA PSORIASIS
SALUT I MEDICINA DIGITAL

DIAGNÒSTIC

Biòpsia líquida a partir d’una mostra de sang que

Utilització d’intel·ligència artificial i machine learning

detecta diversos tipus de càncer en un estadi

per a analitzar imatges de pacients amb psoriasis, i

primerenc. Es basa en l’anàlisi de RNA i

establir de manera objectiva la severitat de la psoriasis.

biomarcadors mitjançant intel·ligència artificial.

La solució permet monitoritzar de manera precisa i
remota l’evolució dels pacients.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida d’Innovació Octubre 2021

SERGREEN
SALUT I MEDICINA DIGITAL

Software compatible amb els sistemes existents de laparoscòpia que permet
el monitoratge precís de la perfusió intestinal en cirurgies colorectals.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Crides i avaluació

Crida Repte CIMTI 2021 en Salut Mental
- Dirigida a propostes que donen resposta a reptes específics
- Repte definit en col·laboració amb agents sistema salut i social
- Una convocatòria anual (entre juny i setembre)

5
Nous projectes
seleccionats

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

Crides i avaluació

Crida Repte CIMTI 2021 en Salut Mental
Identificació de
reptes del sistema
de salut i social

1

2

A partir dels informes del
Consell Assessor de Salut

Identificació de mancances en
l’àmbit de la salut mental
Contínua transformació del sistema de
salut, elaboració d’un pla d’atenció
integrat, previsió d’augment de
problemes de salut mental

Anàlisi dels punts claus dels
informes
Empoderament ciutadania i
professionals de la salut, innovació i
tecnologia, impacte Covid-19

3

4

Revisió Estratègies 20172020 - Pla Director en Salut
Mental i Addiccions
Contrast amb persones expertes
(Magda Casamitjana i Dr. Diego Palao)
Necessitat d’abordar els reptes de
l’àmbit de la salut mental amb solucions
innovadores

Decisió d’enfocar el
Repte CIMTI 2021 en
salut mental

5
Taller de co-creació

Crides i avaluació

Crida Repte CIMTI 2021 en Salut Mental
Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4

1. Identificació necessitats
2. Priorització

Definició necessitats
prioritzades

Selecció d’una
necessitat per grup

Posada en comú i
discussió

3 temàtiques
Temàtica 1. Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge de

24 necessitats
identificades, prioritzades i
definides dins de l’àmbit de la
salut mental

problemàtiques de salut mental durant la infància i l’adolescència

Temàtica 2. Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge
de problemàtiques de salut mental en la gent gran
Temàtica 3. Millora del tractament i monitoratge de persones

amb problemàtiques de salut mental

Crides i avaluació

Crida Repte CIMTI 2021 en Salut Mental
El Repte CIMTI 2021 es va sotmetre a debat i validació en dos tallers de co-creació, en els quals van
participar un total de 43 persones expertes en l’àmbit de la salut mental de Catalunya:

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida Repte 2021 en Salut Mental

SALUT I MEDICINA DIGITAL

SALUT I MEDICINA DIGITAL

Plataforma al núvol dirigida als professionals de
l’àmbit de la salut mental i que està basada en
intel·ligència artificial per a donar una atenció
eficaç, precisa i personalitzada.

Plataforma basada en ciència del comportament i

intel·ligència artificial per a detectar, diagnosticar i
monitoritzar la salut mental de les mares des de la
pre-concepció als 3 anys després d’haver donat a
llum.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida Repte 2021 en Salut Mental

ePsychology Academy

GAME4MENTALHEALTH
SALUT I MEDICINA DIGITAL

SALUT I MEDICINA DIGITAL

Plataforma que permet la formació de professionals
de l’àmbit de la salut mental; així com el seguiment
d’intervencions, i la prevenció i detecció precoç de
problemàtiques.

Aplicació que permet la regulació d’emocions en

persones

problemàtiques

de

l’espectre

impulsiu. Empoderar als pacients que es poden
auto-regular i seguir el tractament des de casa.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

amb

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Nous projectes 2021

Seleccionats en Crida Repte 2021 en Salut Mental

PRESTO CLÍNIC
SALUT I MEDICINA DIGITAL

Plataforma basada en machine learning per al cribratge dels pacients que
necessiten atenció per part d’un especialista en salut mental. Permet la
reducció dels temps d’espera i una atenció més específica.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

2.2 RESULTATS 2021: Projectes
Fites destacades dels projectes del CIMTI al 2021

Fites destacades dels
projectes
2021

Arribada al
mercat

€

1

GoodGut - Després de mesos de negociació, l'empresa GoodGut ha estat adquirida
per la farmacèutica HIPRA. Amb l'adquisició de GoodGut, HIPRA consolida la seva
aposta per la divisió de salut humana. GoodGut és una de les startups impulsades
des del CIMTI i està centrada en el desenvolupament de sistemes diagnòstics i
terapèutics per a malalties digestives basats en la microbiota intestinal.

2

mjn-neuro s'internacionalitza gràcies al suport econòmic d'inversors de diferents
països. L'empresa ha ideat el primer dispositiu portàtil que pot predir la
probabilitat de patir una crisi epilèptica.

3

VRPharma implementa diverses ulleres de realitat virtual en 9 centres sanitaris:
hospital de General de Catalunya, Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital Germans
Trias i Pujol, Hospital Clínic, Fundació Salut Empordà, Hospital Universitari de
Bellvitge, Hospital Quirón Saslud, CAP de Súria i Instituto Maxilofacial.

Fites dels
projectes
Visibilitat

2021

Reconeixement

Estudis

Fites destacades dels
projectes
2021

Arribada al
mercat

€

Fites dels
projectes
Visibilitat

2021

Estudis

1

HumanITCare tanca una ronda de 2.5M € del prestigiós fons europeu European
Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) sent una de les dues
empreses espanyoles seleccionades.

2

Rethink Medical tanca una ronda inversió de €350.000 amb BDKCapital que es
destinaran a la validació clínica, producció industrial i comercialització.

3

mjn-neuro capta €2,1 milions del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic
Industrial) en un consorci amb Elausa Electrònica i Automastismes, Weird Kin i
l’Institut Mèdic Privat (IMP) per avançar en el diagnòstic de l’Alzheimer.

4

mjn-neuro - assoleix més del 100% en la ronda d'inversió d'1 milió d'euros que es
destinaran principalment a la comercialització del seu dispositiu.

5

VRPharma tanca una inversió de €80.000 a Venture Builder EYWA per a
desenvolupar una segona versió de la seva plataforma amb funcionalitats
millorades.

6

RheoDx rep €669.000 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a
través del Programa PID Cervera en col·laboració amb Leitat per a la prova de
concepte i validació clínica.

7

Benesit ha aconseguit un crowdfunding de €3.000 que cobreix part de la primera
producció dels seus dispositius que milloren la postura quan seus, i que els
permetrà sortir al mercat.

8

Onnalabs Inno-Hub obre una ronda d’inversió amb l’objectiu d’aconseguir 1,2
milions d’euros a través d’inversions directes, del seu vehicle propi d’inversió
Onalabs Investment i de Crowdcube.

Reconeixement

Fites destacades dels
projectes
2021

Arribada al
mercat

1

Rethink Medical ha pogut fer estudis de validació tecnològica del seu dispositiu i
estudis d'usabilitat del T-Control amb professionals d'infermeria de l'Hospital
d'Olot, Mútua de Terrassa i Bellvitge gràcies al suport del CIMTI i col·laboració
amb el HCLLC.

2

Plug&Health comença un estudi pilot amb la Fundació Vilademany a través del
contacte i gestió del CIMTI. Es tracta d'un cas d'estudi en residències on es
valorarà l'impacte de la millora assistencial en la gent gran.

3

VRPharma ha participat en un estudi amb l’Hospital Germans Trias i Pujol "Stress
reduction in healthcare professionals through virtual reality".

4

Benesit, treballen en el disseny industrial i producció del seu dispositiu.

5

El CIMTI ha realitzat 5 estudis de mercat i/o de l’impacte econòmic de la solució
pels projectes Anais Medical, Emily, aCUP-E gràcies als experts facilitats pel
CIMTI.

6

El CIMTI ha realitzat 5 estudis sobre el model de negoci o l’estratègia de
protecció de la propietat intel·lectual dels productes de Benesit, Anais Medical,
NutriAlth3D, Emily i aCUPE gràcies als experts facilitats pel CIMTI.

€

Fites dels
projectes
Visibilitat

2021

Reconeixement

Estudis

Fites destacades dels
projectes
2021

Arribada al
mercat

1

€

Fites dels

2

Able Human Motion rep el 13è premi UPC de valorització de la recerca 2021 menció especial a la millor empresa de base tecnològica o spin-off.

3

Biel Glasses ha rebut el Healthy Longevity Catalyst Award, un guardó que
reconeix les innovacions disruptives que permeten allargar i millorar la qualitat
de vida en les persones grans. El premi l'atorga la National Academy of
Medicine i EIT Health.

4

VRPharma guanya el primer premi de la 5a edició del Concurs d’emprenedoria
i economia social otorgat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

5

HumanITcare rep el premi de Millor startup Innovadora del 2021 de la
Confederación Española de Jóvenes Emprendedores.

projectes
Visibilitat

2021

Reconeixement

Estudis

Able Human Motion ha rebut per part de EIT Health el reconeixement de Rising
Star Spotlight a l'startup Able Human Motion, amb una menció especial a Ivan
Camps Rivas, per la seva contribució des del punt de vista d'usuari al
desenvolupament del dispositiu. El dispositiu desenvolupat ajuda a caminar les
persones amb mobilitat reduïda. Contingut complet.

Fites destacades dels
projectes
2021

Arribada al
mercat

€

Fites dels

1

NutriAlth3D: per les proves pilot realitzades a residents que pateixen disfàgia i
que han despertat l'interès mediàtic dels informatius de TV3 i de programes com
"Els Matins" amb Lídia Heredia. Els espais de la televisió catalana van tractar
àmpliament el projecte NutriAlth3D.

2

Programa Gestió Atenció Complexa: es prepara i es difon la nota de premsa
explicant la Visita del conseller El-Homrani al projecte PGAC d’Osona, el 15 de
gener de 2021.

3

Rethink Medical es prepara i es difon la nota de premsa “Es crea la primera sonda
urinària que evita infeccions”, el 25 de març de 2021.

4

HumanITCare intervé al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio el dia 28 de
juny de 2021, amb una audiència mitjana de 118.000 oients.

projectes
Visibilitat

2021

Reconeixement

Estudis

2.3 RESULTATS 2021: Impacte
Impacte del CIMTI

Impacte CIMTI

2021

75%

Projectes actius que han tingut un

avenç significatiu durant el programa

98.093

Pacients impactats al 2021, en total 303.135

de suport del CIMTI al 2021

Centres que utilitzen solucions CIMTI

27

(Hospitals SISCAT: 12; Centres d’Atenció
Primària: 0; Hospitals privats: 13; Hospitals

23

Llocs de treball creats per projectes CIMTI al
2021 pels projectes impulsats, 76 en total

internacionals: 2)

24

Solucions impulsades pel CIMTI
utilitzades en centres del sistema de
salut

1,5M€

Invertits per 3rs (subvencions + capital privat)
en projectes CIMTI al 2021, 20M€ en total

2.4 RESULTATS 2021: Formacions i webinars
Sessions formatives i webinars realitzats

Formacions i webinars CIMTI

2021

Formacions CIMTI 2021

3

Formacions realitzades al 2021

Formació en habilitats comunicatives

Com adaptar el
pitch al format
virtual

Programa formatiu:
• Target i missatge
• Comunicació on-line

• Estructura del pitch
2h de formació + 2h addicionals
d’assessorament individual

Formacions i webinars CIMTI

2021

Formacions CIMTI 2021

3

Formacions realitzades al 2021

Formació de regulatòria en productes sanitaris
Programa formatiu:
• Introducció als reglaments europeus de
productes sanitaris MDR i IVDR

• Classificació dels productes sanitaris
• Documentació tècnica
• Sistema de qualitat
• Llicències i registres
5h de formació + 25h addicionals d’accés
a plataforma formativa durant 3 mesos

Formacions i webinars CIMTI

2021

Formacions CIMTI 2021

3

Formacions realitzades al 2021

Formació creixement empresarial

Formació
Lead to Growth

Programa formatiu:
• Valor diferencial
• Mercat i rendibilitat
• Management, riscos i recursos
• Continuar innovant

• Comunicació
10h de formació + 20h addicionals
d’assessorament individual

Formacions i webinars CIMTI
Webinars CIMTI 2021

5

Webinars realitzats al 2021

Te’ls vas perdre? Cap problema, fes clic aquí!

2021

2.5 RESULTATS 2021: Recursos
Materials d’interès per a l’ecosistema elaborat pel CIMTI

Recursos CIMTI

2021

Recursos

2

Nous recursos elaborats al 2021

Pots accedir a tots els recursos del CIMTI aquí!

Recursos CIMTI
Blog 2021

10
Noves entrades
al blog 2021

2021

Recursos CIMTI
Blog 2021

2021

10
Noves entrades
al blog 2021

Pots accedir a totes les entrades del blog del CIMTI aquí!

2.6 RESULTATS 2021: Visibilitat
Aparicions destacades en mitjans de comunicació

Visibilitat

2021

Comunicació CIMTI

216
1.543

Nous seguidors a Twitter

305
1.058

Seguidors a Twitter

Nous seguidors a LinkedIn

168
728

Seguidors a LinkedIn

Nous subscriptors newsletter
Subscriptors newsletter

16%

Increment seguidors a Twitter

40%

Increment seguidors a LinkedIn

30%

Increment subscriptors

Visibilitat
Visibilitat activitat del CIMTI
Roda de premsa de presentació de la Crida Repte CIMTI

Fotografia de l’acte de presentació i roda de premsa presidida pel conseller de salut, el Sr. Josep Maria Argimon el 18/10/2021.

2021

Visibilitat

2021

Visibilitat activitat del CIMTI
La Crida Repte CIMTI als mitjans de comunicació:
- La Vanguardia
- El Periódico de Catalunya
- Diari de Girona

- La República
- Crónica Global
- El Món
- Nació Digital
- Betevé
- El Correo
- ...

Enllaç a la notícia aquí

Visibilitat

2021

Visibilitat dels projectes CIMTI

NutriAlth3D a TV3

Telenotícies migdia (enllaç aquí) – 500.000 espectadors
Els matins (enllaç aquí) – 120.000 espectadors

HumanITCare a Catalunya Ràdio

Revolució 4.0 (enllaç aquí) – 120.000 oients

Visibilitat

2021

Vídeos promocionals projectes CIMTI 2021

3
Nous vídeos
promocionals

Els vídeos promocionals permeten als projectes impulsats pel
CIMTI donar a conèixer la seva solució i guanyar visibilitat on-line

Vídeo promocional NutriAlth3D

Vídeo promocional MJN

Vídeo promocional Benesit

Pots accedir a tots els vídeos promocionals
de projectes del CIMTI aquí!

3. ANNEX I
Catàleg de serveis i exemples de suport a projectes

Catàleg de serveis
10. Accés directe al

01. Equip assessors del CIMTI
Seguiment personalitzat i continuat.

02. Tecnologia

CIMIT de Boston

Assessorament i seguiment
del progrés del projecte.

Assessoria tecnològica i realització
de proves de concepte.

09. Formació

03. Clínica
Validació amb professionals:
necessitat clínica i flux clínic.

En les diferents àrees de
coneixement dels nostres serveis.

Serveis CIMTI
04. Regulació

08. Comunicació

productes sanitaris

Suport en comunicació i
promoció del projecte.

Assessorament en regulació
de productes sanitaris.

07. Finançament
Assessorament en cerca de
finançament públic i privat.

05. Mercat i negoci
06. Accés a institucions

públiques de salut i social
Assessorament en la implementació
del projecte al sistema.

Assessorament sobre posicionament
en el mercat, disseny de models de
negoci i protecció d’actius intangibles.

01.

Suport personalitzat de
l’equip d’assessors del CIMTI

• Assessorament i seguiment individualitzat
• Assignació d’un assessor per projecte
• Establiment d’un pla de treball personalitzat
• Accés i acompanyament en reunions amb
stakeholders clau i experts

“Con el apoyo del CIMTI hemos
podido ampliar los contactos de
stakeholders más relevantes del
sistema sanitario de una forma
muy práctica, eficiente y sobre
todo personalizada. No solo para
avanzar con el desarrollo, sino
para lograr que el producto
llegue al sistema sanitario
cuanto antes. El apoyo del CIMTI
ha sido y sigue siendo muy
significativo para nosotros.”

Szilvia Endreny,
CEO de Rethink Medical

01.

Suport personalitzat de
l’equip d’assessors del CIMTI

“El gran valor del CIMTI és la perspectiva externa que dona a la teva
empresa. Des de dins, nosaltres ens hem marcat un ritme per

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

treballar, però el recolzament del CIMTI ens ha servit per tenir una

visió externa i ens ha ofert un ventall de possibilitats i ajudes que
ens han ajudat a superar les traves que tenim a les startups. Ha
sigut una empenta molt important a l’estat i situació actual del
projecte i l’empresa”.

Bernat Sales,
CEO de BetterCare

Testimoni de:

3. Impuls als projectes

02.

Assessorament
tecnològic personalitzat

• Orientació d’experts en tecnologia
• Proves de concepte i prototipat
• Proves experimentals
• Accés a manufacturing partners
• Estratègia protecció Propietat Intel·lectual

Disseny del producte,
optimització i integració de
l’electrònica, i acompanyament en
la industrialització.

3. Impuls als projectes

02.

Assessorament
tecnològic personalitzat

“El CIMTI no només ens ha assessorat en l'estratègia de propietat
industrial i regulatoria, sinó també en el desenvolupament
tecnològic del dispositiu i industrialització. En aquest sentit, el

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

CIMTI ens ha donat suport en la definició dels requeriments
tècnics, disseny del producte i optimització i integració de
l’electrònica.

Actualment estem treballant conjuntament per a

l'escalat de la producció del dispositiu. Gràcies a l’ajuda del CIMTI,
podrem reduir el time-to-market; estalviant temps, esforços i
recursos”.

Enrique Vilalta,
CEO i fundador de Benesit

Testimoni de:

03.

Assessorament
clínic personalitzat

• Formació i assessorament
• Accés al Healthcare Living Lab Catalonia
• Accés a experts clínics
• Suport en constitució Scientific Advisory Board

Focus groups amb experts
per tal de definir el panell de
bacteris que la plataforma ha
de detectar per al diagnòstic
de sèpsia; validació de la
necessitat i flux clínic.

03.

Assessorament
clínic personalitzat

“Con el apoyo del CIMTI hemos podido ampliar los
contactos con los stakeholders más importantes del

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

sistema sanitario de una forma muy práctica, eficiente y
sobre todo personalizada. No sólo para avanzar con el
desarrollo, sino para lograr que el producto llegue al

sistema sanitario cuanto antes. El apoyo del CIMTI ha sido y
sigue siendo muy significativo para nosotros”.

Szilvia Endrényi,
CEO de Rethink Medical

Testimoni de:

04.

Assessorament
personalitzat en regulatòria

• Assessorament per consultors experts:
- Classificació del producte i regulació
- Requisits i orientació per obtenir marcatge CE i
implementar sistemes de qualitat
- Informes tècnics i instruccions d’ús
• Jornades formatives en regulatòria

Definició
de
l’estratègia
regulatòria i orientació en la
implementació del sistema de
qualitat per a un dispositiu
de monitoratge de diversos
biomarcadors relacionats amb
diferents malalties.

04.

Assessorament
personalitzat en regulatòria

“Després de fer el pilot de Rememory amb pacients,
necessitàvem poder arribar al mercat. Llavors vam tenir la
sort de ser acceptats per a participar en el Programa
Impacte del CIMTI. El suport del CIMTI ens ha permès
primer fer el model de negoci de Rememory. En segon lloc,

hem pogut estudiar tots els aspectes de la regulatòria”.

Maite Garolera,

Directora del Grup de Recerca Clínica Cervell, Cognició i
Comportament al Consorci Sanitari de Terrassa; i
representant de Rememory

Com ens ha
impulsat el CIMTI?
Testimoni de:

05.

Assessorament personalitzat
en mercat i negoci

• Realització estudi de mercat i pla de negoci
• Assessorament expert personalitzat:
- Definició de la proposta de valor
- Identificació stakeholders
- Revisió pla de negoci Investor Ready
• Suport en constitució Advisory Board

Realització d’un estudi de
mercat i competidors per a
un dispositiu que mesura a
través de la suor i de manera
no invasiva els nivells de
lactat dels esportistes.

05.

Assessorament personalitzat
en mercat i negoci

“El CIMTI està ajudant i col·laborant enormement en el
desenvolupament del projecte Easysims. El que més
destacaria és la simplificació, proximitat i eficiència de

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

l’equip CIMTI. El suport per part dels experts als que tenim
accés en el marc del programa és crucial a l’hora de

Testimoni de:

prendre decisions, com per exemple en aspectes com la
protecció de la propietat intel·lectual i industrial”.

Projecte Easysims
Vanessa Bueno,
Matrona a Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, i
representant d’Easysims

06.

Accés a institucions
públiques de salut i social

• Impuls de la implementació de la solució al sistema públic
català de salut i social
• Assessorament personalitzat al Comitè d’Impuls del CIMTI:
- Comitè d’experts de l’àmbit de salut i social
• Accés a experts i stakeholders rellevants de l’ecosistema

Connexió
amb
experts
d’institucions públiques del
sector de salut i social.
Connexió amb TICSalut i
Social per a abordar els
requisits
d’integració
i
interoperabilitat; i focus group
amb experts per impulsar la
implementació al sistema
català de salut i social.

06.

Accés a institucions
públiques de salut i social

“El CIMTI ha estat un aliat clau en l’evolució de la nostra empresa,
especialment en el pas de l’àmbit veterinari a l’humà, ja que ens ha

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

ajudat a entendre com funciona el sector salut i a tenir una

proposta de valor diferencial. A més, ens ha obert portes per
col·laborar amb entitats de primer nivell i ens han acompanyat en
tot el procés. Sens dubte, disposa d’un dels millors programes que
hi ha per impulsar les startups del sector salut.”.

Talía Bonmatí,
CEO de Plug&Health

Testimoni de:

07.

Assessorament personalitzat
en cerca de finançament

• Assessorament expert en finançament públic:
- Identificació i assessorament en convocatòries
- Formació de consorcis per sol·licitar finançament
competitiu conjunt
• Assessorament expert en finançament privat:
≠ Enfocament rondes d’inversió i preparació pitch

≠ Revisió propostes i pactes de socis

Assessorament personalitzat
per al tancament d’una ronda
d’inversió privada, per a una
solució de realitat virtual
adaptada a l’ús hospitalari per
a millorar l’experiència dels
pacients.

07.

Assessorament personalitzat
en cerca de finançament

“El CIMTI nos ayudó y revisó uno de los proyectos de financiación
pública que nos fue concedido. Además, nos asesoraron
legalmente para la firma de uno de los acuerdos de colaboración

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

más claves para el desarrollo del proyecto”.
Enrique Hernández,
CEO de Loop Diagnostics

“El suport rebut per part de l’equip del CIMTI en la preparació del

pitch va ser clau per ser seleccionats a CaixaImpulse,”.
Eduard Soler,
Responsable de la Unitat d’Innovació i Transferència de Tecnologia
al Parc Taulí Hospital Universitari, i representant de Safety Hug

Testimonis de:

08.

Assessorament personalitzat
en comunicació

• Assessorament expert personalitzat:
- Identitat, posicionament i disseny de marca

- Estratègia de comunicació on-line
• Elaboració manual d’identitat corporativa i logotip
• Elaboració vídeo promocional del projecte

• Participació i visibilitat en esdeveniments i canals del CIMTI
• Visibilitat en premsa, ràdio, televisió i altres canals

Disseny de logotip i manual
d’identitat corporativa d’una
solució que ofereix aliments
impresos en 3D adaptats per
a persones amb problemes
de deglució.

08.

Assessorament personalitzat
en comunicació

“Formar part del programa del CIMTI ens ha ajudat molt a afrontar
temes en els que fins ara no havíem pogut aprofundir nosaltres
com a petita empresa. Per exemple, ens han impulsat molt en el

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

tema de comunicació, ajudant-nos a aparèixer en grans mitjans de
comunicació. També en altres temes més estratègics com són les
acreditacions, i l’estratègia d’anàlisi de competència. Estem molt
agraïts”.

Anna Portela,
CEO de Xenopat

Testimoni de:

09.

Jornades formatives i
formació personalitzada

• Consideracions tecnologia, clínica i IP
• Regulatòria
• Mercat i negoci:
- Transferència de tecnologia, model de negoci,
inversió i compra pública d’innovació, entre d’altres
• Comunicació

09.

Jornades formatives i
formació personalitzada

“La formació oferta pel CIMTI m’ha ajudat a conèixer millor el

model de transferència del CIMIT de Boston, així com a posar-me
al dia en aspectes legislatius i regulatoris que recentment han
estat àmpliament modificats i que cal conèixer a fons per a poder
gestionar la innovació en un centre sanitari, incloent aspectes
regulatoris i el reglament europeu de productes sanitaris o
aspectes de propietat intel·lectual i industrial”.

Laura Buguñá,
Coordinadora d’Innovació i Transferència de Coneixement a
Mútua Terrassa

Com ens ha
impulsat el CIMTI?
Testimoni de:

10.

Accés directe al CIMIT
de Boston

• Assessorament personalitzat en mercat i negoci:
- Suport en la definició de la proposta de valor i del
Healthcare Business Model Canvas
- Suport en la identificació de stakeholders clau
• Accés a experts i inversors del CIMIT de Boston
• Accés a activitats formatives

Connexió amb stakeholders
rellevants del mercat nordamericà per a un dispositiu
portable i no-invasiu capaç
d’avaluar i alertar del risc de
patir una crisi d’epilèpsia
abans que es produeixi.

10.

Accés directe al CIMIT
de Boston

“Gràcies a les converses que hem tingut amb els experts del CIMIT
de Boston hem entès molt millor quins són els passos necessaris

Com ens ha
impulsat el CIMTI?

per plantejar-se portar el nostre projecte cap als Estats Units. De

fet, ja hem iniciat el procés de la FDA i estem en converses amb
diversos partners i hospitals per poder realitzar les primeres proves
de concepte”.

Salvador Gutiérrez,
CEO de MJN Neuroserveis

Testimoni de:

!

I quan acaba el nostre
suport....

CIMTI Alumni
Gràcies a haver estat seleccionats pel CIMTI, quan acabi el
nostre suport formareu part de la comunitat CIMTI Alumni.

Ser part d’aquesta comunitat no només acredita el vostre pas
pel CIMTI, sinó que us oferirà avantatges.
•
•
•
•
•

Col·laboracions per a maximitzar l’impacte
Accés a esdeveniments de la comunitat CIMTI
Participació com a ponents en esdeveniments CIMTI
Difusió del projecte en canals del CIMTI
Accés al suport puntual del CIMTI
Entitat impulsora:

Amb el suport de:

4. ANNEX II
Ampliació informació projectes acceptats en Crides CIMTI 2021

Projectes seleccionats
2021

Crida d’Innovació CIMTI 2021
- Dirigida a propostes innovadores en l’àmbit de salut i social
- Dos talls d’avaluació: abril i octubre 2021

11
Nous projectes
seleccionats

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

aCUP-E
Universitat Rovira i Virgili
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
S'ha comprovat

que

els

electroencefalogrames

integrats

d'amplitud comercials actuals no compleixen els requisits
necessaris per als nounats. No encaixen degudament amb la
mida del cap i és difícil poder realitzar mesures amb precisió.
La solució
És un elèctrode dissenyat específicament per a les unitats de
cures intensives neonatals. Permet identificar encefalopaties i
epilèpsies durant aquesta etapa i avaluar la resposta a les teràpies

DISPOSITIU MÈDIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

que se li apliquen al nounat gràcies a la monitorització continuada

del cervell.
Beneficis clau
•

Disseny flexible i adaptable a diferents mides cranials

•

Prevenció de malalties en nounats

•

Monitorització continuada
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

EMILY Smart Respiratory Medcare
Aether Tech
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
Arrel de la crisis del COVID ha aparegut un nou grup de pacients
amb problemes respiratoris crònics que incrementaran la
despesa dels sistemes de salut arreu del món. Aquest impacte
afectarà a altres àmbits econòmics i socials, repercutint en la
disminució de la qualitat de vida de les persones.
La solució
Hardware i software que utilitza la intel·ligència artificial i el
machine learning per ajustar els nivells d'oxigen als pacients

DISPOSITIU MÈDIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

hipoxèmics, de manera personalitzada, tenint en compte múltiples

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

factors.
Beneficis clau
•

Monitorització continuada dels pacients

•

Ajust a temps real de la oxigenoterapia

•

Reducció despesa personal hospitalari
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

EPPICS
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, I3PT
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
Els pacients que sobreviuen després d'estar a la UCI, poden
desenvolupar el síndrome post-cures intensives (PICS en
anglès). El quadre d'aquest síndrome és un conjunt d'alteracions a
nivell físic, cognitiu i emocional, els quals poden afectar al
pacient negativament fins a 5 anys després d'haver sortit de la UCI.

SALUT I MEDICINA DIGITAL

La solució
Software

que,

mitjançant

exercicis,

suport

emocional

i

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

comunicació, vol prevenir aquestes alteracions i millorar el confort

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

i la comunicació del pacient.
Beneficis clau
•

Prevenció de la malaltia

•

Millora la qualitat de vida del pacient

•

Reducció de la despesa hospitalària
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

Tailor Surgery
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
Un dels principals reptes dels implants en les cirurgies ortopèdiques
és augmentar la seva durada i evitar segones cirurgies. Actualment

un 5% de les pròtesis implantades necessiten revisió quirúrgica a
causa d’una mala col·locació en la cirurgia primària.
DISPOSITIU MÈDIC

La solució
Tailor Surgery dissenya i produeix instrumentació específica per a
cada pacient per a les operacions d’implantació de pròtesis.
L’instrumentació es dissenya

a partir d’imatges mèdiques del

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

pacient, assegurant l’encaix perfecte amb la seva anatomia.

D’aquesta manera, millora la capacitat dels cirurgians de
reproduir el pla preoperatori i estandarditza el procés quirúrgic.
Beneficis clau
•

Estandardització del procés quirúrgic

•

Reducció de cirurgies de revisió
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

PIT3D
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, I3PT
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
El càncer de mama és un dels més diagnosticats, arribant a un 15%
a Europa durant el 2020. Les dones que han de passar per una
mastectomia unilateral es troben amb el problema de que les
actuals pròtesis són incòmodes, produeixen ferides, estèticament
no s’adapten a la morfologia de la pacient i no són transpirables.
La solució
PIT3D desenvolupa pròtesis mamàries externes personalitzades
en 3D, construïdes a partir de les imatges de la pacient preses per

DISPOSITIU MÈDIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

un escàner corporal de la mama sana restant. Utilitzen materials

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

respectuosos amb la pell, lleugers i transpirables.
Beneficis clau
• Personalització de la pròtesis
•

Materials respectuosos per a la pacient

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

SEEDCHRONY
Manina Medtech
Crida d’Innovació CIMTI Abril 2021

La necessitat
Només el 35% dels cicles de fecundació in vitro (FIV) donen lloc
a un embaràs, sent la transferència embrionària (ET) la principal

http://www.maninamedtech.com/

causa de fracàs del tractament. Els dos factors crítics per a l'èxit de
la ET són la qualitat de l'embrió i la receptivitat uterina. Avui dia, és
possible seleccionar embrions d'alta qualitat, però no hi ha manera
d'assegurar que l'úter estigui receptiu el dia de la ET.
La solució
Dispositiu tipus point of care que mesura un nou biomarcador de

DISPOSITIU MÈDIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

receptivitat uterina en el líquid uterí. Això permet detectar de forma

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

no invasiva i immediata la disposició de l’úter per a la transferència
d'embrions i ajudar als metges en la seva presa de decisions.
Beneficis clau
•

Maximització de l’èxit de la FIV

•

Procés més ràpid

•

Reducció de l'estrès per a la pacient
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

Breaz
Breaz Medical SL
Crida d’Innovació CIMTI Octubre 2021

La necessitat
Les malalties respiratòries cròniques estan entre les primeres
causes de morbiditat i mortalitat. Són sovint infra-diagnosticades

www.breaz.eu

i el diagnòstic tardà pot conduir a exacerbacions severes,
hospitalitzacions freqüents i una elevada mortalitat, implicant uns
costos elevats per al sistema públic de salut.
La solució
Breaz es un dispositiu de point-of-care (híbrid digital-hardware)
que permet la detecció de malalties respiratòries pulmonars. És

DIAGNÒSTIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

un dispositiu senzill, sensible i específic que no requereix l'esforç

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

del pacient (permet fer mesures amb la respiració normal). Es pot
utilitzar en qualsevol entorn clínic, però ha estat especialment
dissenyat per als professionals d’atenció primària i no especialistes.
Beneficis clau
•

Cribratge de malalties respiratòries pulmonars.

•

No requereix esforç del pacient.
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

ePlacement
Fundació Universitat Rovira i Virgili
Crida d’Innovació CIMTI Octubre 2021

La necessitat
En diverses

proves

diagnòstiques

com

per

exemple

en

l’electroencefalograma és necessari col·locar elèctrodes a localitzacions
específiques del cuir cabellut. Cada individu té una mida i forma
particular, i un posicionament erroni dels elèctrodes pot donar lloc a
errors en la lectura i precisió de les proves diagnòstiques.
La solució

Dispositiu mèdic flexible que permet guiar de manera ràpida i precisa
la col·locació d’elèctrodes per a la realització d’electroencefalogrames.

DISPOSITIU MÈDIC

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

El dispositiu utilitza sensors que mesuren l’anatomia del pacient i
calculen automàticament la col·locació òptima dels elèctrodes, que és

indicada als professionals mitjançant llum LED.
Beneficis clau
•

Millora de la col·locació dels elèctrodes en proves diagnòstiques.

•

Tecnologia cost-eficient amb una utilització intuïtiva.
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

Flomics
Flomics Biotech SL
Crida d’Innovació CIMTI Octubre 2021

La necessitat
Mentre que el càncer és una de les principals causes de mortalitat

www.flomics.com

els mètodes diagnòstics són generalment invasius i poc fiables en

etapes primerenques de la malaltia donant lloc a diagnòstics
tardans i a una major morbiditat i mortalitat.
DIAGNÒSTIC

La solució
Biòpsia líquida a partir d’una mostra de sang. Està basada en
l’anàlisi de RNA i biomarcadors per intel·ligència artificial.
Detecta diversos tipus de càncer en un estadi primerenc,

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

permetent per tant la millora de l’eficiència del tractament i la taxa
de supervivència dels pacients.
Beneficis clau
•

Mètode diagnòstic no invasiu

•

Permet la detecció en etapes primerenques.

•

Reducció de la mortalitat i cost del tractament.
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

IA Psoriasis Classification
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Crida d’Innovació CIMTI Octubre 2021

La necessitat
L’estimació objectiva de la severitat de la psoriasis permetria
estandarditzar el tractament i ajustar l’abordatge terapèutic de la

malaltia segons cada cas. Actualment els casos es classifiquen en
només dos grans grups: moderada i severa.
La solució
Utilització d’intel·ligència artificial i machine learning per a analitzar
imatges de pacients amb psoriasis, i establir de manera objectiva la

SALUT I MEDICINA DIGITAL

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

severitat de la psoriasis. La solució permet monitoritzar de manera

precisa i remota l’evolució dels pacients.
Beneficis clau

•

Monitorització remota i precisa dels pacients amb psoriasis.

•

Reducció de la variabilitat en el tractament de la psoriasis.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crides d’Innovació 2021

Sergreen
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, I3PT
Crida d’Innovació CIMTI Octubre 2021

La necessitat
L’estimació del grau de vascularització intestinal durant les
cirurgies colorectals està relacionada amb la viabilitat del teixit, de
les anastomosis i de les possibles complicacions post-operatòries.
Actualment l’estimació del grau de perfusió de diferents zones de
SALUT I MEDICINA DIGITAL

l’intestí es basa en criteris subjectius que no permeten preveure de
manera precisa el nivell de vascularització i per tant donar lloc a una
major mortalitat i morbiditat durant els processos operatoris.

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

La solució

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

Software compatible amb els sistemes existents de laparoscòpia que
permet el monitoratge precís de la perfusió intestinal en
cirurgies colorectals. Gràcies a la informació aportada permet
facilitar les decisions clíniques durant les cirurgies colorectals.
Beneficis clau

•

Reducció de les complicacions associades a la cirurgia colorectal.
Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Projectes seleccionats
2021

Crida Repte CIMTI 2021 en Salut Mental
- Dirigida a propostes que donen resposta a reptes específics
- Repte definit en col·laboració amb agents sistema salut i social
- Una convocatòria anual (entre juny i setembre)

5
Nous projectes
seleccionats

1. Presentació de
propostes a les
Crides CIMTI

2. Avaluació i selecció
dels projectes per
experts independents

3. Suport personalitzat
als projectes valorat en
85.000€

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crida Repte 2021

AIMENTIA HEALTH
Aimentia HealthTech, S.L.
Crida Repte CIMTI 2021

La necessitat

www.aimentia.com

Una de quatre persones pateixen una problemàtica de salut
mental. No obstant, una gran part d’aquestes persones no rep

l’ajuda, diagnòstic o tractament adequat.
SALUT I MEDICINA DIGITAL

La solució
Plataforma al núvol dirigida als professionals de l’àmbit de la
salut mental i que està basada en intel·ligència artificial per ajudar

als especialistes en salut mental a donar una atenció eficaç, precisa

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8

i personalitzada a les persones amb problemàtiques de salut mental
que atenen.
Beneficis clau

•

Estandarditza l’abordatge de les problemàtiques de salut mental.

•

Millora l’atenció i seguiment dels pacients.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crida Repte 2021

DANA
A thousand colibris, S.L.
Crida Repte CIMTI 2021

La necessitat
La salut mental és un dels principals reptes actuals, el qual s’agreuja

www.dana-app.com

al voltant de la maternitat. El 75% de les dones amb problemàtiques

de salut mentals maternals estan infradiagnosticades i no reben
l’assistència necessària.
SALUT I MEDICINA DIGITAL

La solució
Plataforma basada en ciència del comportament i intel·ligència
artificial per a detectar, diagnosticar i monitoritzar la salut

mental de les mares des de la pre-concepció als 3 anys després

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

d’haver donat a llum; període en el quan hi ha una transformació
mental, física i social de les dones.
Beneficis clau

•

Prevenció de la salut mental maternal.

•

Monitorització de l’abordatge assistencial dels pacients.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crida Repte 2021

ePsychology Academy
Universitat Ramon Llull
Crida Repte CIMTI 2021

La necessitat

La pandèmia ha posat de manifest les limitacions de les

www.epsychologyacademy.com

formacions i intervencions presencials dels professionals de
l’àmbit de la salut mental. Oferir formació i recursos als
professionals és essencial per garantir una correcta intervenció.
La solució
Plataforma que permet la formació de professionals de l’àmbit de

la salut mental mitjançant l’anàlisi de casos clínics; així com el

SALUT I MEDICINA DIGITAL

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

seguiment d’intervencions dels pacients i família, i la optimització

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

de la prevenció i detecció precoç de problemàtiques.
Beneficis clau

•

Una sola plataforma de formació i recursos per als professionals.

•

Millora de la prevenció, detecció i seguiment dels pacients.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crida Repte 2021

GAME4MENTALHEALTH
IDIBELL
Crida Repte CIMTI 2021

La necessitat
Les problemàtiques de salut mental de l’espectre impulsiu, que
inclouen addiccions de comportament i trastorns alimentaris,
suposen un gran repte terapèutic degut a les elevades taxes
d’abandonament del tractament i recaigudes.
SALUT I MEDICINA DIGITAL

La solució
Eina tipus aplicació que permet la regulació d’emocions en
persones amb problemàtiques de l’espectre impulsiu. Incorpora

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)

un biosensor que dona feedback sobre mesures fisiològiques

FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

d’estats d’ànim alterats, tot permetent empoderar als pacients que

es poden auto-regular i seguir el tractament des de casa.
Beneficis clau

•

Permet l’autoregulació per part dels pacients.

•

Millora del seguiment del tractament i reducció de recaigudes.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

4. Projectes impulsats pel CIMTI – Projectes acceptats en Crida Repte 2021

PRESTO CLÍNIC
IDIBAPS
Crida Repte CIMTI 2021

La necessitat

www.prestoclinic.cat

La prevalença de problemàtiques de salut mental en l’atenció
primària excedeix els recursos limitats disponibles, donant lloc a
una inferior detecció, seguiment i tractament dels pacients.

SALUT I MEDICINA DIGITAL

La solució
Plataforma de salut digital basada en machine learning que
permet el cribratge dels pacients que necessiten atenció per part
d’un especialista en salut mental. Gràcies a l’eficàcia de la

Evolució prevista del projecte al Cicle
d’Innovació en Salut (2021-2023)
FASE DEL CICLE D'INNOVACIÓ EN SALUT
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

plataforma es reduiran els temps d’espera i permetran una atenció
més ràpida i específica.
Beneficis clau

•

Reducció dels temps d’espera.

•

Millora de la prevenció, detecció i seguiment dels pacients.

Més info a: http://cimti.cat/ca/projectes/

Tecnologia
Mercat i negoci
Regulatòria
Clínica

Contacte
Elisenda Casanelles, PhD
Chief Operations Officer
ecasanelles@cimti.cat

Mòbil: +34 683 392 448

Segueix les novetats del CIMTI:
Entitat impulsora:

Amb el suport de:

Aliances estratègiques:

