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Què és BIOMED ScaleUP?
BIOMED ScaleUP és un programa que impulsa CataloniaBio & HealthTech, amb la col·laboració de 
Lead To Change i el suport d’ACCIÓ, amb l’objectiu d’ajudar a créixer de forma sòlida les startups i 
empreses del sector de la salut i les ciències de la vida a Catalunya. La de 2023 és la tercera edició del 
programa, que combina sessions formatives amb sessions d’assessorament personalitzat.

El programa donarà el tret de sortida el dimecres 8 de febrer a les 9h amb una sessió inicial oberta a 
tothom sota el títol “Créixer en la dimensió òptima” a càrrec de Xavier Marcet, consultor en estratègia, 
innovació i emprenedoria corporativa i mentor del programa BIOMED ScaleUP.

A qui s’adreça?
•	Empreses petites consolidades (menys de 25 M€ de facturació) que volen fer un salt en dimensió 

corporativa transversal.
•	Empreses mitjanes consolidades (més de 25 M€ de facturació) que volen desplegar un projecte de 

creixement en una àrea específica, vinculada a la innovació, processos o diversificació de mercats.

Mentors

Xavier Marcet
Consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa. President de Lead To 
Change (Barcelona, Madrid, Boston i Santiago de Chile), de la Barcelona Drucker Society 
i l’startup 8Wires (big data). Ha assessorat empreses en més de 20 països com HP, Sony, 
Grupo Suez, Repsol o Seat.

Marc Fernández
Especialista en generació i desplegament de plans de negoci i en processos de transfor-
mació de les organitzacions. Soci director de Lead To Change. Ha col·laborat amb Bioibé-
rica, Girbau, DKV, Axa, entre d’altres. Forma part de la xarxa de business angels d’Esade 
i del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Alejandro Santana
Consultor d’innovació a Lead To Change. Desenvolupa models de gestió per a empreses 
i universitats. Té una habilitat innata de servei i un destacat focus en l’experiència de 
client i la comunicació, la qual cosa li ha permès participar amb èxit en nombrosos 
projectes d’innovació locals i internacionals.



Durada i lloc
3 mesos.

Totes les sessions són en format presencial al Parc 
Científic de Barcelona.

Idioma
Català / Castellà

En què consisteix?
El programa BIOMED ScaleUP consta d’una sessió 
inicial dedicada a Créixer en la dimensió òptima. 
Aquesta sessió és oberta a tothom (caldrà inscripció 
prèvia a cataloniabioht.org/agenda). 

El programa continuarà per a un màxim de 10 
empreses. Aquest programa d’acceleració personalit-
zada (exclusiu per a socis) consisteix en: 10 càpsules 
formatives (2h de durada) i 3 sessions d’assessora-
ment.

Inscripció
Socis de CataloniaBio & HealthTech: gratuït. 
Les empreses interessades a participar del  pro-
grama, per fer un salt en el vostre creixement, sigui 
transversal o en una  àrea específica, cal que ens 
comuniqueu el vostre interès en participar abans  del 
20 de febrer de 2023, enviant un correu a 
paula.serra@cataloniabioht.org. 

Obligacions
La participació en el programa BIOMED ScaleUP su-
posa el compromís d’assistir a un mínim del 80% de 
les sessions. L’incompliment suposarà l’expulsió del 
programa i desemborsar el cost (4.000 €).

SESSIÓ  
INICIAL

8 DE FEBRER (9-10h)

Créixer en la dimensió 
òptima

DEL 9 DE MARÇ  
AL 18 DE MAIG (9-11h)

ACCELERACIÓ 
PERSONALITZADA

9 DE MARÇ 
Créixer en consistència
16 DE MARÇ 
Créixer en la complexitat / La 
importància de l’estratègia
23 DE MARÇ
Creixement	per	intensificació,	
internacionalització	i	diversificació
30 DE MARÇ
Creixement per rendibilitat
13 D’ABRIL
Valor i diferenciació
20 D’ABRIL
Creixement per aliances i adquisicions 
(inorgànic)
26 D’ABRIL
Creixement per innovació i tecnologia
4 DE MAIG
Matriu de riscos
11 DE MAIG
Capacitat	financera
18 DE MAIG
Management i comunicació



Paula Serra
Project Manager
paula.serra@cataloniabioht.org

Baldiri Reixac, 4-8
(Parc Cientíc de Barcelona)
08028 Barcelona
www.cataloniabioht.org

#BIOMEDScaleUP


