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El món de la investigació i la in-
novació per a millorar l’atenció sa-
nitària té un nou avenç amb segell
empordanès que va en camí de ser
una realitat ben aviat. Es tracta del
projecte Dermavision Solutions,
liderat des de Roses per Narcís Ri-
cart i Enric Campmol. Del seu en-
giny i constància n’ha sorgit
un dispositiu intel·ligent que pot
detectar lesions a la pell sospito-
ses de ser un melanoma en només
cinc minuts. 

Dermavision Solutions ha rebut
un ajut directe de 75.000 euros
d’Acció, l’Agència per a la Compe-
titivitat de l’Empresa de la Gene-
ralitat, a través de la línia Startup
Capital, destinada a start-ups tec-
nològiques en fase inicial.

Les possibilitats de Dermavi-
sion Solutions ja van ser detecta-
des l’any passat pel jurat dels Pre-
mis Emprenedors de l’Alt Empor-
dà, que li van atorgar el guardó
principal en un acte celebrat al
castell de Sant Ferran de Figueres.

Una idea pionera
Aquest projecte pioner consisteix
en una cabina de la mida d’una
persona que fotografia tot el cos
del pacient i identifica les lesions
que poden ser cancerígenes mit-
jançant algoritmes d’intel·ligència

artificial i sense intervenció huma-
na. El dispositiu elabora automà-
ticament un informe amb les da-
des recollides i l’envia al dermatò-
leg perquè pugui realitzar un diag-
nòstic més ràpid.

Dermavision, que actualment
disposa d’un prototip funcional
del dispositiu, és una de les empre-
ses beneficiàries de l’ajut Startup

Capital d’Acció, l’agència per a la
competitivitat de l’empresa del
Departament d’Empresa i Conei-
xement. Segons ha explicat el go-
vern català, «la start-up ha rebut
75.000 euros que podrà destinar a
finançar les activitats derivades de
l’execució del pla de negoci inicial,
com per exemple cobrir despeses
de personal, contractar serveis a

tercers, invertir en material i equi-
paments, llogar espais o elaborar
estratègies de comercialització i
comunicació».

La start-upempordanesa té pre-
vist començar properament la fase
de validació del seu prototip en un
hospital. Segons Narcís Ricart,
CEO de l’empresa, «el nostre dis-
positiu no vol substituir el derma-

tòleg, sinó posar al seu abast la in-
tel·ligència artificial per ajudar-lo
a diagnosticar més ràpidament
sense haver de recopilar dades de
manera manual». 

Facilitar el seguiment
«El melanoma és un dels pocs càn-
cers que es poden veure directa-
ment, a simple vista –afegeix–,
però el problema és que per poder-
lo detectar cal fer una revisió pe-
riòdica de totes les lesions del cos
per identificar qualsevol evolució
sospitosa. Els dermatòlegs potser
no sempre tenen temps de fer
aquest seguiment en profunditat,
que pot requerir prop d’una hora
de reconeixement, fet que acaba
implicant que sigui el mateix pa-
cient qui s’hagi d’anar observant,
però no sempre ho fa correcta-
ment»,  explica. 

«Si aquest tipus de càncer es de-
tecta en etapes inicials, és molt
més senzill de tractar, però si es de-
senvolupa, les opcions de sobre-
viure baixen en picat i esdevé un
dels més mortals», conclou.

SANTI COLL ROSES

La Generalitat impulsa la «start-up» rosinca
Dermavision per a detectar melanomes
Narcís Ricart i Enric Campmol desenvolupen un dispositiu intel·ligent que pot detectar lesions sospitoses a la pell en 5 minuts
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Narcís Ricart i Enric Campmol amb el prototip.

Narcís Ricart reconeix que el
projecte de Dermavision Solu-
tions «està ben encaminat», però
encara «té molt recorregut per
cobrir». A part de l’ajut d’Acció, el
projecte també ha rebut el suport
Headstart de la institució EIT
Health. 

L’any passat, Narcís Ricart i En-
ric Campmol van recollir el Pre-
mi Emprenedors de l’Alt Empor-
dà, convocats pels ajuntaments
de Figueres i Roses, l’Associació
d’Empresaris i Emprenedors de
Girona, el Consell Comarcal, el
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i  Fò-
rum Imagina. «Per a nosaltres va

ser molt important, ja que ens va
ajudar a donar credibilitat al pro-
jecte. Quan et presentes en algun
lloc amb una idea i pots demos-
trar que algú ja l’ha valorada en
positiu abans, tens molt de gua -
nyat. Ara el pas següent és trobar
finançament privat. Hi estem tre-
ballant per aconseguir-ho».

S. C. ROSES

«El Premi Emprenedors ens va ajudar 
a donar credibilitat a tot el projecte»

BORJA BALSERA

Ricart i Campmol recollint el Premi Emprenedors 2019.

«El nostre dispositiu no vol
substituir el dermatòleg, 
sinó acostar la intel·ligència
artificial per ajudar-lo»
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La consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, Te-
resa Jordà,  divendres va presidir la
presentació del programa televisiu
La Mar de Bé, que servirà per di-
vulgar el peix de llotja i la cuina de
la Costa Brava. El projecte ha estat
impulsat per les onze confraries de
pescadors de la Costa Brava, ad-
ministracions locals, empreses i

entitats del sector pesquer i el
Grup d’Acció Local Pesquer
(GALP). 

L’àmbit territorial del GALP
Costa Brava abasta 3.611,90 km2,
amb una població de 171.936 ha-
bitants, que integren els municipis
pesquers de Cadaqués, Llançà, el
Port de la Selva, Roses, l’Escala,
l’Estartit, Palamós, Tossa de Mar,
Lloret de Mar, Sant Feliu de Guí-

xols i Blanes. El Grup és l’encarre-
gat de dinamitzar el territori d’àm-
bit pesquer realitzant millores
amb l’aprovació de diferents pro-
jectes que s’adeqüen als objectius
de la seva estratègia de desenvolu-
pament local (EDLP), treballant
amb un model de gestió que per-
met centrar les actuacions i els re-
cursos en les prioritats definides
pel mateix territori.
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Neix un nou programa divulgatiu del
peix de llotja i la cuina de la Costa Brava RADIO TAXI

� 972 25 30 33
www.taxiroses.com

ROSES

SERVEI LES 24 HORES

16
10

62


