LA VANGUARDIA

31 MARÇ 2019 Diners 13

 DE

1,5

LA CIÈNCIA AL MERCAT
SANITAT

milions de persones amb mobilitat
limitada a les cames es poden
beneficiar de l’ABLE Exoskeleton

Francesc Raventós
Exdegà del Col∙legi
d’Economistes de
Catalunya

El dilema
d’Europa

LLIBERT TEIXIDÓ

Innovació en
biomecànica
per afrontar la
lesió medul∙lar
L’empresa ABLE
Human Motion,
sorgida de la UPC,
prepara la sortida
al mercat
del seu primer
exoesquelet
Joaquim Elcacho

Desenvolupar dispositius lleu
gers, fàcils d’utilitzar i econòmics.
Aquestes van ser tres de les pre
misses d’un grup de metges i engi
nyers que es van plantejar la recer
ca de noves solucions tècniques
perajudarpersonesquetenenlesi
ons medul∙lars que els impedeixen
posarse dretes i caminar.
Portar al mercat un exoesquelet
robòtic –com es coneixen aquests
dispositius– amb aquestes carac
terístiques concretes va fer possi
ble la creació de l’empresa ABLE
Human Motion, sorgida de la Uni
versitat Politècnica de Catalunya
(UPC), liderada pels socis empre
nedors Josep Maria Font, director
del Laboratori d’Enginyeria Bio
mecànica de la UPC; Alfons Carni
cero, enginyer industrial i biomè
dic,iAlexGarcia,enginyerd’Auto
màtica i Control.

“Els exoesquelets que ja hi ha al
mercat són molt cars –poden cos
taruns100.000euros–,pesenmolt
isónaparatosos,demaneraque,de
fet, no estan resolent el problema
d’un tipus concret de pacients que
tenen mobilitat al maluc però no al
genoll”, explica Alfons Carnicero,
socifundadoriCEOd’aquestajove
spinoff de la UPC.
Davant aquest repte, experts de
les universitats d’A Coruña, Extre
madura i la UPC van posar en mar
xa el 2013 un projecte i una investi
gació amb finançament del llavors
Ministeri d’Economia i Competi
tivitat.
El 2017 la investigació es va con
cretar amb el desenvolupament
d’un prototip de nova generació
–conegut com a ABLE Exoskele
ton–iesvaferelprimerassaigamb
pacients. El mateix any el projecte
va ser seleccionat i va rebre un
ajut econòmic del programa Cai
xaImpulse, que desenvolupen la
Fundació La Caixa i Caixa Capital
Risc amb l’objectiu de promoure
la transferència de coneixement
al mercat i la societat, a través de

La nova ‘spinoff’
de la Politècnica de
Catalunya està
completant la seva
primera capitalització

la creació d’empreses biotecno
lògiques.
Un dels elements que es van te
nir en compte per convertir aques
ta iniciativa en l’empresa ABLE
Human Motion –constituïda for
malment l’octubre del 2018– va ser
el considerable nombre de perso
nes que es podrien beneficiar del
tipus d’exoesquelet en què es tre
balla.
“Noméstenintencomptelalesió
medul∙lar de pacients que tenen
mobilitatalmalucperònoalgenoll
el nombre d’afectats arreu del món
és d’1,5 milions de persones, de les
qualsunes100.000aEuropaiunes
100.000 més als Estats Units”, de
talla Alfons Carnicero.
Però, a més a més, l’equip pro
motor està convençut que la seva
tecnologia pot ser utilitzada en
el futur en altres patologies neu
romusculars derivades de l’ictus,
l’esclerosi múltiple o la poliomie
litis.
“Enelfutur,amésamés,pensem
adaptar aquesta tecnologia per
ajudar a la mobilitat de les perso
nes d’edat avançada”, assenyala el
director general de la nova empre
sa tecnològica sorgida de la UPC.
Ara ABLE és un prototip funcio
nal, que s’està fent funcionar de
manera experimental amb paci
ents, i “ara el que estem fent és des
envolupar millores del dispositiu
per poder completar l’equip final
aquestmateixany,perferimmedi
atament després les etapes de vali
dació clínica i certificació”. ABLE
ésundispositiumèdicdeclasseIIa
amb un procés de validació i certi
ficació que “calculem que pot du
rar un any més, i, per tant, el nostre
objectiu és començar a vendre’l
l’any 2021”, indica Carnicero.
Fins ara ABLE Human Motion
s’ha finançat amb ajuts com els
de l’organisme europeu EIT He
alth(xarxadesuportalainnovació
en salut que rep el suport de la
Unió Europea) i de la iniciativa
SME (ajuts a empreses de mida
petita i mitjana), en fase I, del pro
grama Horizon 2020 de la Comis
sió Europea. “Actualment estem
tancant la primera ampliació de
capital, que serà d’entre 300.000 i
500.000 euros”, explica Alfons
Carnicero. c

Membres
de l’equip
d’ABLE
Human
Motion amb
el prototip

Cinquena edició
de CaixaImpulse
ABLE Human
Motion va ser
seleccionada en
la tercera edició
del programa
CaixaImpulse,
una iniciativa
que aquest any
–en la cinquena
edició– ha rebut
sol∙licituds de
103 projectes
biomèdics. A
finals de juny
es comunicaran
els 25 projectes
seleccionats
aquest any, que
rebran fins a
100.000 euros
de finançament,
vuit mesos de
mentoria i
formació
especialitzada.
En les primeres
quatre edicions
d’aquesta
iniciativa de La
Caixa i Caixa
Capital Risc
s’han
seleccionat
78 empreses.

La UE està paralitzada i
en un moment de gran
confusió. La dispersió
de visions sobre el pro
jecte europeu, l’estanca
ment de l’economia, la creixent desigualtat
social, l’augment del nacionalisme i de l’ex
trema dreta o els efectes negatius de la globa
lització han fet que el projecte europeu hagi
perdut atractiu i que molts ciutadans se n’ha
gin distanciat. El Brexit n’és un bon exemple.
Malgrat els esforços del Banc Central Eu
ropeu per inundar els mercats de diner fàcil i
barat no s’ha aconseguit sortir plenament de
la crisi econòmica. Ara les perspectives pels
pròxims temps no són bones si pensem en la
guerra comercial iniciada pels Estats Units,
l’alentiment de l’economia xinesa, l’excessiu
endeutament públic i privat o la progressiva
pèrdua d’influència en el món de la UE.
En paral∙lel també assistim a imponents
canvis disruptius: escalfament del planeta,
transició energètica, digitalització, migraci
ons, terrorisme o l’augment del proteccionis
me. Per complicarho més, moltes instituci
ons i experts anuncien una pròxima recessió
econòmica.
El moment és delicat. Els ciutadans i els
polítics europeus han d’acceptar que atesos
els canvis geopolítics i la dimensió política i
econòmica dels Estats Units i de la Xina, la
UE ha esdevingut un actor menor en el tea
tre mundial. La Unió Europea ha de reconèi
xer aquesta realitat i tenir present que també
ofereix grans oportunitats que hem de saber
aprofitar.
Si volem millorar el benestar dels ciuta
dans, el dilema és simple: cal consensuar un
projecte europeu amb objectius clars, ambi
ciosos i d’ampli suport, que creï riquesa i
ocupació per a tothom, o estem abocats a la
decadència.
No es pot consentir que països com ara
Hongria i Polònia, entre
Nova realitat
d’altres, es desmarquin
Hem d’acceptar dels principis fundadors
de la UE. No es poden
que els canvis
acceptar posicions tan
geopolítics i
en temes com el
la dimensió dels dispars
concepte d’unitat, sobi
Estats Units i
rania, llibertat d’expres
la Xina
sió, separació dels po
han deixat
ders executiu i judicial o
immigració. Els països
la UE en un
paper secundari que no s’identifiquin
amb els valors comuns,
és millor que segueixin
l’exemple del Regne
Unit i surtin de la UE.
En un moment de gran complexitat com
l’actual necessitem una UE forta i unida, que
defensi el model i els valors europeus i s’ex
pressi amb una sola veu. Una UE que aprofiti
les moltes oportunitats que ofereix el nou
entorn, que impulsi el creixement econòmic,
però que al mateix temps redueixi les grans
desigualtats amb una distribució més justa
del creixement.
Expliquem clarament als ciutadans quina
és la realitat actual. Introduïm les reformes
necessàries, prenguem la iniciativa, busquem
oportunitats, creem riquesa i ocupació, i
recuperem la il∙lusió en els valors europeus.
És l’única sortida al dilema actual. |

