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Què és BIOMED ScaleUP?

A qui s’adreça?

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 Alejandro Santana

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 indústria de la salut catalana ha tingut una evolució molt 
positiva des de 2010 (creació d’empreses, atracció d’inversió, 
ocupació, increment del pipeline...), però cal potenciar la seva 
dimensió perquè sigui més competitiva globalment. Segons 
l’Informe de la BioRegió de Catalunya 2020, el 92% de les 
1.200 empreses de l’ecosistema son micropimes i pimes.

Startups que han superat l’etapa early stage i que volen 
ampliar la seva cartera de productes, clients i/o capacitat 
de �nançament. 

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 especí�ca, vinculada a la innovació, processos 
o diversi�cació de mercats. 

•

•

•

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

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.



En què consisteix?

Inscripció

Obligacions

4 mesos 

Socis de CataloniaBio & HealthTech: gratuït

General: les empreses que no estan associades 
a CataloniaBioHT poden participar a la sessió 
informativa (gratuït) i a la Fase I (200 € + IVA). 

Cal inscriure’s al web cataloniabioht.org/agenda 
abans del 28 de gener.

La participació en el programa BIOMED ScaleUP 
suposa el compromís d’assistir a un mínim del 75% 
de les sessions. L’incompliment suposarà l’expulsió 
del programa i desemborsar el cost (4.000 €).

21 GENER (9 H - 11 H)

SESSIÓ INFORMATIVA 
+ CONFERÈNCIA

27 MAIG   TANCAMENT

INSCRIPCIONS

Créixer en 
consistència4 FEBRER

11 FEBRER

18 FEBRER

Entre
22 FEBRER
i 3 MARÇ

Créixer en mercat

Créixer 
en rendibilitat

Sessió 
individual de
diagnòstic

DEL 22 AL 28 GENER

DEL 4 DE FEBRER AL 
27 DE MAIG (9 H - 11 H)

BIOMED
ScaleUP

Lideratges que 
creixen fent créixer4 MARÇ

11 MARÇ Valor i diferenciació

Creixement per intensi�cació, 
internacionalització i diversi�cació

Creixement per innovació

Creixement inorgànic
(aliances i adquisicions)

Matriu de riscos

Creixement de persones

Capacitat �nancera 

Creixement basat en 
la tecnologia

FASE I
FORMACIÓ CREIXEMENT 
CORPORATIU
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SELECCIÓ 10 EMPRESES

Durada i lloc

El programa BIOMED ScaleUP consta de:

Sessió informativa a càrrec de Melqui Calzado, 
secretari general de CataloniaBio & HealthTech, i 
conferència Com preparar l’empresa per al 
creixement impartida per Xavier Marcet, consultor 
en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa.

Fase I – Formació en creixement corporatiu: 
3 càpsules formatives i 1 sessió individual de 
diagnòstic per avaluar la idoneïtat de l’empresa per 
participar en la Fase II.
  
Fase II - Acceleració personalitzada (exclusiu 
per a socis): 10 càpsules formatives i 10 sessions 
d’assessorament. Màxim 10 empreses.

Format híbrid (sessions online i presencials al Parc 
Cientí�c de Barcelona en funció de la COVID-19). 

FASE II
ACCELERACIÓ
PERSONALITZADA

Exclusiu socis
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18 MARÇ

25 MARÇ

8 ABRIL

15 ABRIL

22 ABRIL

29 ABRIL

13 MAIG

20 MAIG Management i comunicació

Sessions d’assessorament 
individuals

MARÇ, 
ABRIL I 
MAIG

Idioma
Català / Castellà



Contacte
Melqui Calzado
Secretari general
melqui.calzado@cataloniabioht.org

Ismael Ávila
Project Manager
ismael.avila@cataloniabioht.org

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

#BIOMEDScaleUP


