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En el marc de la jornada d'innovació, tecnologia i emprenedoria DayOne Innovation 
Summit  
 
 

i4life guanya els Premis EmprenedorXXI a Astúries 
 
 

 i4life ha desenvolupat un bastó que permet als afectats de parkinson, 

alzheimer, demències o ictus, poder sortir tranquils al carrer i estar 

geolocalitzades, connectant-los amb els seus cuidadors i el seu metge. 

 

 El premi inclou una dotació econòmica de 5.000 euros i l'accés a un 

programa d'acompanyament internacional a Silicon Valley o a Cambridge. 

 

 

Pola de Siero, 29 de gener de 2020  

L'empresa i4life ha guanyat els Premis EmprenedorXXI a Astúries, impulsats per 

CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de 

tecnologia, innovació i els seus inversors, i coatorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme, a través d'Enisa. A Astúries, també hi participa com a entitat organitzadora el 

Govern del Principat d'Astúries i el CEEI. 

El bastó creat per aquesta empresa de Gijón, es tracta d'un dispositiu innovador, ja que 

permet connectar a l'usuari amb els seus cuidadors, així com amb el seu metge, sota 

l'aspecte d'un senzill bastó que l'usuari necessita per caminar. Això geolocalitza a l'usuari, 

seguint-li per conèixer dades objectives sobre la seva activitat, la seva velocitat i els seus 

hàbits. En el cas de patir congelació de la marxa, el dispositiu ajuda a superar el bloqueig, 

permetent així que els usuaris s'atreveixin a sortir a carrer. I és que aquest bastó està 

dirigit a persones afectades per parkinson, alzheimer, demències o ictus. 

En paraules de Marián García, una de les responsables de l'empresa, “aquest premi ens 

dona una empenta emocional total i ens permetrà seguir creixent en la nostra formació”. 

També ha volgut posar en valor a la resta d'empreses. “Hi havia empreses amb uns 

projectes molt bons i que realment ens feien pensar que la victòria anava a ser molt 

complicada, però al final hem pogut emportar-nos aquest desitjat premi”, apunta García. 

Sobre el seu producte, remarca que “tenim un projecte molt complet, liderant i executant 

cada fase del procés de principi a fi. A més, tot es fa des d'Astúries i a mi, personalment, 

m’omple saber que estem podent resoldre un problema existent en moltes famílies a través 

d'un producte així”. 
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El premi inclou una dotació econòmica de 5.000 euros i l'accés a un programa 

internacional d'acompanyament a Silicon Valley, organitzat per Esade en col·laboració amb 

la Singularity University, o un curs internacional de creixement empresarial, Ignite Fast 

Track, de la Universitat de Cambridge (Regne Unit). 

El guardó s'ha lliurat dins de la jornada d'innovació, tecnologia i emprenedoria DayOne 

Innovation Summit, un programa creat per CaixaBank DayOne que ha reunit els principals 

players de l'ecosistema emprenedor, tecnològic i inversor d’Astúries. Una cita que ha estat 

presidida per Julio González, director general de Comerç, Emprenedors i Economia Social 

del Govern del Principat d'Astúries; Celia Torío, directora comercial de CaixaBank a 

Astúries i Cantàbria; i Jordi García, director d'Operacions d'ENISA.  

A més de la guanyadora, les quatre empreses finalistes han estat Human Analytics, qui 

ha creat SPODHA, una eina que serveix per relacionar a tots els actors que intervenen en 

l'activitat física, introduint el control de la salut en la pràctica esportiva d'una manera real, 

aplicant tècniques de machine learning per prevenir i predir no només estats de rendiment, 

sinó també controlant des d'un punt de vista cardiovascular l'estat de salut, unint salut i 

esport d'una manera efectiva i útil; Microviable Therapeutics SL, proposen introduir el 

seu projecte que permet anàlisi de la microbiota, ajudant a la identificació de biomarcadors 

que precedeixin al diagnòstic. A més, la conservació i gestió de la microbiota viable pot 

permetre, en el futur, estratègies de trasplantament autòleg per recuperar microorganismes 

perduts per tractaments mèdics severs; Apps to enjoy, permeten a constructores i 

enginyeries tenir una plataforma on pujar tota la informació del que passa en un projecte 

de construcció o manteniment d'infraestructures civils i residencials. Fent que aquesta 

informació es pugui consultar amb posterioritat, ajudant en reclamacions i litigis, així com 

en la presa de decisions; Raw Organic Sports Drinks, que ha creat la primera beguda 

ecològica isotònica del món que neix per atendre les necessitats i valors dels consumidors 

aportant salut al mateix temps. La seva missió és democratitzar als consumidors un 

producte innovador, amb un preu just, ecològic, sense sucre i de valor afegit. 

 

Jornada DayOne Innovation Summit a Astúries 

A la jornada DayOne Innovation Summit, celebrada al Teatre Auditori de Pola de Siero, 

l'entitat ha reunit més de 100 persones. Durant la jornada, s'han celebrat tallers, 

masterclass, ponències i taules rodones, en què experts com Alfons Cornella, fundador de 

Institute of Next, ha comptat des de la seva experiència personal, el seu viatge exploratori 

de 6 setmanes per les principals ciutats xineses, encoratjant a l'ecosistema europeu a 

aprendre més sobre la revolució en innovació a la Xina. 
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A més, hi ha hagut dues taules rodones, on per un costat s'ha analitzat la importància de la 

innovació en el sector alimentari amb, entre d'altres, Rubén Hidalgo, director de 

CapsaFood o Juan Díez, director d'ASPINCAR. I d'altra banda, una segona taula rodona, 

que en aquesta ocasió, analitzant el camí feia l'èxit de la innovació i l'emprenedoria, on el 

propi director d'Operacions d'ENISA, Jordi García, ha donat el seu punt de vista a tots els 

presents.  

Premis a les millors empreses de cada territori i de cada sector 

En aquesta edició, a la qual han participat un total de 993 empreses d'Espanya i Portugal, 

es lliuraran 19 premis a les empreses amb més impacte en la seva àrea de procedència: 

17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i 2 a Portugal (zona nord-centre i Lisboa-sud i 

illes), que rebran 5.000 euros. 

A més, es guardonarà les millors empreses dels sectors AgroFood (indústria 

agroalimentària), Health (salut), Sènior (serveis per a gent gran), Mobility (solucions de 

mobilitat), PropTech (serveis per al sector immobiliari) i Impact (projectes d'impacte social i 

sostenibilitat), que rebran una dotació econòmica de 15.000 euros. 

Els guardons reben el suport de les divisions de CaixaBank especialitzades en cadascun 

d'aquests sectors: AgroBank (sector agrari i agroalimentari), CaixaBank Sènior (productes i 

serveis financers per a la tercera edat), CaixaBank Payments & Consumer (mitjans de 

pagament i finançament al consum) i MicroBank (banc social de CaixaBank). 

A més del premi econòmic, els guanyadors d'ambdues categories (sectorial i territorial) i els 

finalistes de la categoria sectorial tindran accés a un programa d'acompanyament 

internacional que els portarà, en funció del seu perfil, a Silicon Valley, per participar en un 

programa organitzat per Esade, en col·laboració amb la Singularity University, o a la 

Universitat de Cambridge (Regne Unit), on s'imparteix un prestigiós curs internacional de 

creixement empresarial per a start-ups, Ignite Fast Track. 

Així mateix, la convocatòria té el suport i la col·laboració d'entitats internacionals com 

l'Ambaixada d'Israel a Espanya o l'Agência Nacional da Inovaçao de Portugal, que 

mitjançant BFK Awards atorgarà un accèssit a la innovació a una start-up portuguesa. 

13 anys de trajectòria: més de 5 milions en premis i prop de 7.000 participants 

Des de la seva creació l'any 2007, Enisa i CaixaBank han invertit 5,2 milions d'euros en 

premis i accions d'acompanyament, de les quals s'han beneficiat 360 empreses. 

Al llarg de la seva història, prop de 7.000 empreses de nova creació han participat en 

aquestes convocatòries i, cada any, més de 400 empresaris, inversors i representants 

d'entitats vinculades a l'emprenedoria hi han col·laborat com a integrants de diversos 
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comitès i jurats. 

Sobre CaixaBank 

CaixaBank és el grup financer líder en banca detallista a Espanya i un dels més importants 

de Portugal, on controla el 100 % de BPI. El banc, presidit per Jordi Gual i el conseller 

delegat del qual és Gonzalo Gortázar, té 15,6 milions de clients al mercat ibèric; disposa de 

la xarxa comercial més gran de la península, amb prop de 5.000 oficines, i continua 

reforçant el lideratge en banca digital amb 6,3 milions de clients digitals.  

El 2019, CaixaBank ha estat escollit Millor Banc a Espanya, Millor Banca Responsable a 

Europa Occidental i Millor transformació bancària a Europa Occidental per la revista 

britànica Euromoney. Uns reconeixements que s'afegeixen als de Millor Banc a Espanya i 

Millor Banc a Europa Occidental per la revista Global Finance, i al Banc de l'Any a Espanya 

2018 per la revista The Banker. 

Sobre Enisa 

L'Empresa Nacional d'Innovació és una societat pública dependent de la Direcció General 

d'Indústria i Pime (Secretaria General d'Indústria i Pime del Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme) que des del 1982 participa activament en el finançament de projectes viables i 

innovadors, impulsats per pimes i emprenedors.  

L'univers d'empreses que s'adrecen a Enisa cercant finançament per al seu projecte 

empresarial és molt ampli, amb presència a tots els sectors i a totes les comunitats 

autònomes.  

Els préstecs participatius d'Enisa no exigeixen més garanties que les del propi projecte 

empresarial i un equip gestor solvent, amb imports que van des dels 25.000 euros fins a un 

milió i mig. 

La cartera històrica d'Enisa supera els 6.600 préstecs en més de 5.900 empreses per un 

import total de més de mil milions d'euros. 

 
 
 

 


