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del Creb de la UPC i de la Ub”,
explica Dani tost, investigadora
del Creb, a més de cofundadora
i Ceo de la nova empresa.
“Hem tingut la sort de comptar

amb l’ajuda del programa Caixa
impulse, de la Fundació La Cai-
xa, i del programa de valorització
de Xartec Salut, que ens ha donat
moltíssim suport”. “ara el que
necessitaríem són ajuts per supe-
rar el que al món emprenedor es
coneix com el vall de lamort”, és a
dir, el període difícil de qualsevol
nova empresa abans que els seus
productes generin ingressos reals
amb clients, especificaDani tost.
L’acte de firma de la creació de

l’empresa es va dur a terme el
16 de setembre amb la presència
del rector de la UPC, Daniel
Crespo, i de la directora de la
Fundació bosch i Gimpera, cen-
tre de transferència de coneixe-
ment i tecnologia de la Ub, Car-
me verdaguer. a més d’aquests
dos socis fundadors institucio-
nals, la nova empresa també té
com a cofundadors els investiga-
dors del Creb de la UPC Dani
tost Pardell (ara també Ceo de
l’empresa), núria bonet Codina

Sanitat
de la ciència al mercat

Jocs
per millorar
la medicina

Joaquim elcacho
el Centre de recerca en engi-
nyeria biomèdica (Creb) de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC) treballa des de fa
més de dues dècades en el desen-
volupament de jocs formatius
(serious game o applied game) i
ludificació d’aplicació en l’àmbit
de la salut. Un dels seus projec-
tes, en col·laboració amb la facul-
tat de medicina de la Universitat
de barcelona (Ub) i la unitat de
perfusió cardiovascular de l’hos-
pital Clínic, ha desenvolupat un
prototip per a l’entrenament dels
perfusionistes, membres dels
equips de cirurgia cardiovascular
que s’encarreguen, entre altres
qüestions, de la màquina que fa
possible la circulació extracorpò-
ria de la sang quan s’immobilitza
el cor en el transcurs d’una inter-
venció.
el projecte ha superat la fase

d’investigació i ha assolit el pas
previ a l’arribada almercat. “vam
decidir iniciar l’aventura empre-
nedora per accelerar l’arribada al
mercat dels nostres productes i
vam crear l’empresa virmedex
virtual experiences SL, spin-off

el calendari de treball de vir-
medex inclou la sortida al mercat
a finals del 2023 o principis del
2024 de la plataforma o progra-
ma vireCmo, en aquest cas d’en-
trenament en oxigenació per
membrana extracorpòria, “una
ajuda mèdica que es fa servir
molt en casos com la covid, quan
es produeix insuficiència respi-
ratòria o cardiològica greu”.
L’empresa també treballa en

projectes de temes relacionats
amb el càncer i l’hemodiàlisi i “en
una línia que denominem the
atelier, que ofereix als clients el
desenvolupament de productes a
mida, per exemple per a labora-
toris farmacèutics” que volen
oferir cursos o entrenament es-
pecífic als seus treballadors amb
el sistema de ludificació de vir-
medex, avança Dani tost. c

Virmedex, sorgida del CREB de la UPC
i de la UB, llança el seu primer
programa d’entrenament

La ludificació
d’aplicació en l’àmbit
de la salut permet
millorar la preparació
dels professionals

César rangel

Virmedex ha format part, amb èxit,
del programa de Xartec Salut
de suport a l’emprenedoria i la
constitució d’empreses en l’àmbit
healthtech. La xarxa Xartec Salut,
liderada pel CREB de la UPC, la
formen 47 grups d’investigació
pertanyents a 17 institucions,
i ha estat cofinançada per la Unió
Europea a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Feder).
També compta amb el suport
de la Secretaria d’Universitats
i Recerca del Departament
d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat.

la dada

Col·laboració en
tecnologia punta

J. elcacho
Qilimanjaro Quantum tech, em-
presa sorgida de l’institut de Físi-
cad’altesenergiesde laUniversi-
tat autònoma de barcelona
(Uab),elbarcelonaSupercompu-
tingCenter i laUniversitatdebar-
celona, va ser guardonada amb el
premi a lamillor startup deep tech
al congrés barcelona Deep tech
Summit celebrat al setembre.
Pioneraaeuropaeneldesenvo-

lupament i comercialització de
computadors quàntics, Qiliman-
jaros’haespecialitzateneldisseny
d’ordinadorsquànticsd’altaquali-
tat basats en bits quàntics super-
conductors per abordar demane-
ra efectiva problemes complexos
d’optimització i aprenentatge au-

QilimanjaroQuantumtechtéla
seu al Parc derecerca de laUab i
la seva cartera inclou serveis per-
què les empreses estiguin prepa-
rades per a la quàntica, especial-
mentpelquefaaalgoritmesquàn-
tics, simulació quàntica i
enfocaments informàticsclàssics/
quàntics.
al costat deQilimanjaro, la final

del premi del barcelona Deep
techaward2022vacomptaramb
quatrestartupsméscatalanes:ex-
heus,nextmol,Gate2brain iDeep
Detection. L’esdeveniment bar-
celonaDeeptechSummithareu-
nit aquest any més de 500 assis-
tents, amb laparticipaciódegrans
corporacions i grups d’inver-
sors. c

tomàtic.Desenvolupaunsoftware
innovador capaç de fer càlculs a
una velocitat molt superior a la
delsordinadorsactuals
Fundadael2019,Qilimanjaroha

estat reconeguda com una de les
cinc empreses del sector de la
quàntica més rellevants d’aquest
2022 per la plataforma d’innova-
ció, tecnologies i empreses emer-
gentsStartUs insights.

Guardó
per a la
quàntica
Qilimanjaro

Barcelona Deep Tech
també va reconèixer
les catalanes Exheus,
Nextmol, Deep
Detection i Gate2Brain

empreses del sector més rellevants
StartUs Insights ha reconegut
Qilimanjaro com una de les firmes de
quàntica més rellevants d’aquest 2022
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(Coo) i ariel von barnekow
(Cto); Carmen Gomar, consul-
tora sènior del servei d’anestèsia i
reanimació de l’hospital Clínic i
professora de la Ub, i maite ma-
ta, coordinadora assistencial de
la unitat de perfusió cardiovascu-
lar de l’hospital Clínic.

L’empresa neix amb capital
propi i “està treballant molt acti-
vament en la captació de noves
fonts de finançament”, explica
Dani tost.
el primer objectiu és posar al

mercat aquest mateix mes d’oc-
tubre virCPb, un programa d’en-
trenament en la tècnica del by
pass cardiopulmonar. amb
aquest simulador, els estudiants i
professionals de la salut poden
actuar comho farien enunquirò-
fan i fer funcionar la bomba de
circulació extracorpòria, seguint
els protocols i prenent les decisi-
ons necessàries no només en in-
tervencions rutinàries sinó tam-
bé davant de situacions crítiques.
“La formació virtual gamifica-

da basada en models validats ci-
entíficament és el paradigma
educatiu de la pròxima genera-
ció”, afirma Dani tost.

Membres de
l’equip fundador
de la ‘spin-off’

de laUPC i laUB


