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euro, aproximadament, podria arribar
a ser el preu unitari dels tests
diagnòstics amb tecnologia Paperdrop

Diagnòstics
més ràpids
i econòmics
Paperdrop Dx, sorgida de l’ICN2
i la Icrea, ha desenvolupat un nou
test diagnòstic per a l’ictus isquèmic
Joaquim Elcacho

L’aparició i ràpida expansió del
coronavirus SARSCoV2, cau
sant de la pandèmia coneguda
com a Covid19, ha posat d’actua
litat la necessitat de disposar de
dispositius o test diagnòstics fia
bles, ràpids i econòmics per a la
detecció tant d’aquesta malaltia
com de moltes altres. Paperdrop
Diagnostics SL (Paperdrop Dx),
una empresa tecnològica sorgida
de l’Institut Català de Nanocièn
cia i Nanotecnologia (ICN2) i la
Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (Icrea), treballa
des de fa quatre anys en una tec
nologia avançada de diagnòstic
que reuneix aquests requisits.
El primer resultat del treball
que ha dut a terme durant aquest
període és un dispositiu que faci
lita la detecció de pacients amb
risc de tenir malalties isquèmi
ques, un test diagnòstic desenvo
lupat en col∙laboració amb l’Insti
tut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (Idibell) i la Mútua de
Terrassa.
Entre les iniciatives de Paper
drop Dx també s’inclou el desen
volupament de nous tests dia
gnòstics per a la detecció del
SARSCoV2, avança Marc Galle
gos, soci i director executiu

Nova
proposta
europea en
innovació

d’aquesta empresa ubicada a
l’edifici Eureka del Parc de Re
cerca de la Universitat Autònoma
de Barcelona, a Cerdanyola del
Vallès.
“Paperdrop Dx va néixer per
donar resposta a una necessitat
clínica identificada, l’existència
de test diagnòstics de baix cost
que es poguessin fer servir de ma
nera generalitzada a la sanitat pú
blica”, explica Gallegos, cofunda
dor de l’empresa amb Àngel
Alonso (director financer) i Ar
ben Merkoçi (director científic).
“El professor Arben Merkoçi, in
vestigador de la Icrea, té un ampli
prestigi reconegut internacional
ment i en l’actualitat treballa a
l’ICN2, on lidera un grup expert
en el desenvolupament de bios
ensors sobre substrat de paper,
una experiència que ens va deci
dir a tirar endavant l’empresa”,
detalla Marc Gallegos.
“Actualment treballem en un
test d’ictus isquèmic que se cen
tra en l’avaluació d’un micro
RNA, un tipus de diagnòstic molt
innovador, i tenim tecnologia pa
tentada transversal en tots els
projectes en què podem treba
llar”, explica el director executiu
de Paperdrop Dx.
Físicament i simplificant, els
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La tecnològica catalana Millor
Battery lidera un dels 108 projec
tes innovadors seleccionats per
la Comissió Europea per ser fi
nançats en el marc del projecte
pilot Via Ràpida cap a la Innova
ció que impulsa el Consell Euro
peu d’Innovació (CEI). En la pri
mera fase d’aquesta iniciativa
han estat concedits ajuts per va
lor de 210 milions d’euros.
D’aquest total, la catalana Millor
Battery rebrà 1.198.000 euros de
finançament europeu per “fina
litzar els desenvolupaments ne
cessaris abans de la comercialit
zació d’una bateria per a cotxes
elèctrics i híbrids que permeti
més densitat d’energia, és a dir,
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test diagnòstics sobre base de pa
per que desenvolupa aquesta jove
empresa tecnològica tenen una
aparença semblant a les proves
d’embaràs per autodiagnòstic.
En aquest cas, dipositant una o
dues gotes de sang al dispositiu
–en què s’ha incorporat el bio
marcador– s’obté una resposta
positiva o negativa.
En el cas del test sobre risc d’ic
tus, l’objectiu inicial no és que es
converteixi de immediatament
en un test autodiagnòstic, sinó
que els resultats d’aquesta prova
ajudin a la presa de decisions per
part del personal mèdic, concreta
Gallegos.
A més d’una primera aportació
interna de capital, Paperdrop Dx
ha funcionat al llarg dels últims
tres anys amb el desenvolupa
ment de projectes amb finança
ment europeu i en col∙laboració
amb diversos centres hospitala
ris. Paperdrop Dx ha col∙laborat
en projectes amb diversos insti

tucions mèdiques per al desenvo
lupament d’un test sobre inferti
litat masculina i s’ha integrat en
un consorci europeu per al des
envolupament d’un test de detec
ció d’infeccions nosocomials (les
que poden contreure els pacients
ingressats en hospitals o els usua
ris d’altres centres sanitaris).
“Paperdrop Dx és una empresa
petita, però hem començat a tre
ballar en el desenvolupament
d’un test diagnòstic de Covid19,
fins ara pel nostre compte, però
esperem incorporarnos a algun
dels consorcis europeus en
aquest camp, tot i que no podem
donar més detalls fins que en tin
guem confirmació”, explica a Di
ners Gallegos.
A més de la facilitat d’adaptació
a molts tipus de marcadors de
malalties, un dels avantatges de la
mena de tecnologies amb què tre
balla Paperdrop Dx és el seu baix
cost. “Podem oferir el desenvolu
pament de test diagnòstics amb
resultats comparables a proves
de laboratori però a costos molt
reduïts. Estem parlant que un
dels nostres test costaria al vol
tant d’un euro, mentre que una
prova de laboratori costaria uns
100 euros”, detalla Marc Galle
gos. c

més autonomia, un sistema més
precís de seguiment de la càrrega
i reduir el pes dels vehicles elèc
trics”, segons ha detallat la Co
missió Europea.
Millor Battery, amb seu a Cer
danyola del Vallès, està especia
litzada en el disseny, desenvolu
pament i fabricació dels millors
paquets de bateries del món per a
vehicles híbrids i elèctrics en
produccions de sèries mitjanes i
amb un valor afegit molt alt, basat
en el seu Smart BMS (Battery
Management System) i Smart
Thermal Management.
Diverses empreses o entitats
catalanes participen en diferents
projectes seleccionats en aquesta
convocatòria de la CEI. Així, la

Fundació IMO és la coordinado
ra del projecte Humaneye, en
què participen tres socis euro
peus més per desenvolupar un
element de titani que es pugui
implantar a fi de combatre les de
formacions de la còrnia.
Bettas i Isglobal Barcelona són
dos dels cinc socis europeus que
participen en el projecte Map
pingAir, que permet crear un ma
pa de la contaminació de les ciu
tats amb un nivell de detall inèdit
fins ara. A més a més, el Barcelo
na Supercomputing Center és el
coordinador del projecte Mas
tecs d’anàlisi de dades. En total,
pel seus projectes aquestes qua
tre
organitzacions
rebran
2.768.286 euros. c

Daniel Quesada, Àngel
Alonso, Arben Merkoçi
i Marc Gallegos, membres
de l’equip directiu
de Paperdrop Dx

BRESSOL DE NOVES EMPRESES

Idees d’empresa
nascudes a l’ICN2
L’Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2) s’ha convertit
els últims anys en un bressol
d’iniciatives empresarials. Per mitjà
del seu departament de
Transferència de Coneixement i
Tecnologia i la seva Oficina de
Desenvolupament d’Estratègies,
l’ICN2 ha donat suport a la creació o
ha participat en la fundació
d’empreses com aquestes (moltes ja
presentades anteriorment en
aquesta pàgina de Diners: Ahead
Therapeutics, Applied Nanoparticles,
Bio Optical Detection (Biod),
EarthdasGraphene Powered
Mobility, FutureChromes,
GraphenicaLab, Nanotargeting i
Papedrop Diagnostics, que
protagonitza l’article superior.

DADA

210
milions d’euros
És la quantitat total rebuda pels 108
projectes seleccionats en la iniciativa
Via Ràpida cap a la Innovació de la CEI

