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Professionals per
explotar nous
nínxols
d’oportunitat

Emprendre en agroalimentació

El metge de
confiança a un clic
Dubitat és la primera app que
permet als professionals de la
salut continuar oferint serveis
més enllà de la consulta física
Tenir el metge de confiança a
només un clic per poderhi
contactar fins i tot durant
l’època de vacances i des de
l’estranger. És la proposta de
Dubitat, la primera plataforma
per a mòbils que permet a
l’usuari resoldre consultes
mèdiques no presencials, sense
necessitat de desplaçarse. Les
barcelonines Vanessa Asenjo i
M. Jesús Salinas van trobar la
idea després de viure uns
quants anys per motius labo
rals a Dubai. “Ens vam adonar
que, tot i que les noves tecnolo
gies ens permetien continuar
en contacte amb els amics de
Barcelona i fer les gestions del
banc a distància, quan els nos

Vanessa Asenjo i M. Jesús
Salina preveuen tenir
1.300 metges i 4.000
usuaris aquest any
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tres fills es posaven malalts i
volíem contactar amb el pedia
tre de tota la vida era molt
complicat”, admet Asenjo.
“Quan et poses malalt i ets
lluny de casa, necessites con
tactar amb el teu metge de
confiança. Dubitat pretén
trencar aquesta barrera física
que hi ha, tant quan vius a
l’estranger com quan vius a la
teva ciutat però no tens temps
per anar físicament al metge, ni
pots esperar que et donin ho
ra”, continua Salines.
Així mateix, Dubitat és la
primera aplicació del mercat
que permet als professionals de
la salut continuar oferint ser
veis als seus pacients més enllà
de la consulta física. “Després
de donarse d’alta a l’aplicació,
els professionals poden decidir
el preu a què volen cobrar la
consulta i marcar en quins
horaris atenen peticions. I
només ells accepten o declinen
una consulta”, explica Asenjo.
El model de negoci de la
plataforma, que actualment
inclou un centenar de professi
onals sanitaris de diversos
punts de la geografia espanyo
la, consisteix en el cobrament
d’una comissió sobre les ven
des generades a través de Du
bitat. A més a més, actualment
la startup està negociant amb
grups hospitalaris de l’Estat
per llicenciar la plataforma, a fi
que aquests grups la puguin
oferir als seus pacients.
Dubitat, que dóna feina a
onze persones, s’ha posat en
marxa amb una inversió de
200.000 euros, aportats per les
seves dues sòcies fundadores.

La Universitat Abat Oliba llança un programa en col∙laboració
La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, en col∙labora
ció amb la SAASchool of Management de la Università degli
Studi de Torí i la South Bank University de Londres, ha llan
çat la primera edició del Master a Food & Beverage Sustaina
ble Entrepeneurship. El programa, que s’adreça a emprene
dors i desenvolupadors de negoci, pretén formar professio
nals per innovar i explotar les noves vetes d’oportunitat que
s’obren en l’àmbit de l’alimentació i les begudes. En aquesta
línia cada semestre el programa es cursa en una ciutat dife
rent – Barcelona, Londres i Torí – a fi que els seus alumnes
estableixin contacte amb els seus respectius mercats agroali
mentaris i agents del sector

Projectes contra
l’atur
Acció Solidària contra l’Atur
celebra al novembre la 19a
edició dels premis Josep M.
Piñol
La Fundació Privada Acció
Solidària contra l’Atur cele
bra el 30 de novembre la 19a
edició dels premis al Foment
de l’Ocupació Josep M. Pi
ñol, en reconeixement a
aquells projectes empresari
als innovadors que lluiten
contra l’atur. S’hi han pre
sentat 37 projectes que lluita
ran per emportarse aquests
dos guardons, dotats amb
10.000 euros cadascun.
L’empresa social Espigola
dors, creadora de la firma
d’alimentació Imperfect,
va ser el guanyador de la
passada edició.
Imperfect elabora
melmelades, cremes i
salses amb fruites i
verdures no estètiques

