
El concurs de startups arriba a la seva 10a edició, amb més de 30 projectes 

Un dispositiu per monitoritzar els símptomes motors del 

Parkinson i un agregador de música, premis “FemIndústria”  

Barcelona, 4 de novembre de 2019.- La seva desena edició del concurs d’idees de 

negoci “Fem Indústria” ha premiat les startups “Stat-On”, un dispositiu que 

monitoritza tots els símptomes motors del Parkinson, i “MusicList”, un agregador 

de música que genera playlists. La convocatòria és una iniciativa dels Enginyers 

Industrials de Catalunya, la Salle Technova Barcelona, Leitat Technological 

Center, l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i la Fundació 

TecnoCampus.  

“Els tecnòlegs tornem a tenir la responsabilitat de crear benestar a la nostra 

societat”, va destacar Pere Homs, director general d’Enginyers Industrials de 

Catalunya, qui va mostrar la satisfacció del jurat per l’alt nivell d’innovació dels 

projectes presentats.  

En l’edició d’enguany s’han presentat més de 30 projectes dels que es van escollir 

6 de finalistes. El projecte guanyador del Premi “Empresa amb futur” va ser per 

“Stat-On”, de l’empresa Sense4care, un dispositiu que monitoritza tots els 

símptomes motors del Parkinson, augmentant la qualitat de vida del pacient, 

reduint els ingressos i facilitant dades pel desenvolupament de nous 

medicaments per fer front a la malaltia. 

El Premi “d’una idea a una realitat” va recaure en el projecte “MusicList”, de 

l’empresa MusicList World Innovation, un agregador de música que genera 

playlists amb l’objectiu de connectar l’usuari amb la millor música per a un 

moment concret de la seva vida, a través de la intel·ligència artificial i el Big data. 

Del mar a l’espai 

Els accèssits als projectes finalistes van ser els dispositius IoT de Smalle 

Tecnologies que, entre d’altres solucions, ofereixen la possibilitat de generar 

energia per a boies oceanogràfiques o la monitorització, detecció de 

contaminació i vigilància marina per a granges-piscifactories marines i 

continentals. Asgard Space va presentar un dispositiu de detecció de satèl·lits –

actualment n’hi ha actius més de 2.000 i es preveu s’afegeixin a l’espai més de 

30.000 en els propers anys- molt més precís, passiu i econòmic que el telescopi.  

The Kiwi Homes va presentar  un sistema modular de construcció de cases, amb 

un termini d’entrega i un pressupost final fixos. El projecte “IMA intelligent 

medication assistant”, de Bardac Smart Services, busca que l’administració de 



medicaments no sigui un trasbals pels malalts ni pels seus familiars i planteja un 

dispositiu –que recorda molt a les cafeteres de càpsules- molt senzill d’utilitzar. 

 


