
50
Informe Anual 2013
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Grup MED · Les empreses del COMB

Ja fa anys el COMB inicià el Programa Metge 
Emprenedor, per ajudar a promoure la innovació 

sanitària en el col·lectiu mèdic, en diferents hospi·
tals i centres de recerca.

Aquest programa, liderat pel doctor Lluís G. Pare·
ras, ha rebut un impuls decidit per part de les suc·
cessives Juntes de Govern, i s’ha articulat sobre la 
societat MediTecnologia –Grup MED.

Les dades del Programa Metge Emprenedor són 
molt positives i generen un dealflow constant d’ide·
es i projectes.

L’any 2011 iniciàrem, amb la col·laboració del 
Grup Financer Riva y García, la constitució d’un 
nou instrument per potenciar i atreure fons i recur·
sos per a l’emprenedoria en el món mèdic. Aquest 
instrument és la societat de capital risc Healthequity, 
especialitzada en el sector salut, sobretot en projec·
tes early-stage. L’agost de 2013 va ser aprovada per la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Un objectiu de Healthequity és fer possible el crei·
xement d’empreses en el sector, amb el consegüent 
efecte de creació de llocs de treball especialitzats, 
augment del teixit industrial del país i generació de 
riquesa.

Healthequity actualment gestiona a l’entorn de 8 
milions d’euros i ja ha fet les seves primeres inver·
sions en biotecnologia, dispositius mèdics i serveis 
sanitaris. Dins d’aquests subsectors, Healthequity 
busca companyies visionàries en mercats potencials 
on hi hagi oportunitats per fer millores clíniques 
significatives.

Els focus d’inversió principals són empreses bio-
tech que no estiguin gaire lluny del mercat i dispo·
sitius mèdics que aportin innovacions importants. 
El sector de les biotech i dels dispositius mèdics 
correspon al 65% del dealflow rebut a Healthequity 
durant el 2013.

Healthequity té accés al dealflow constant d’idees 
del Programa Metge Emprenedor, que l’any 2013 
va rebre uns 200 projectes, i en va analitzar més de 
30 amb més detall com a possible inversió per part 
del fons.

Healthequity selecciona els projectes on invertir 
analitzant  el pla de negoci dels emprenedors i el seu 
abast tècnic i financer en funció d’una sèrie de crite·
ris i el potencial del producte per entrar en mercats 
grans o segments de mercats molt rendibles. A més, 
el producte o servei ha de tenir una protecció intel·
lectual forta o capacitat de generar barreres d’entra·
da per als competidors.

Cal disposar d’un model de negoci atractiu i soste·
nible, amb bons marges operatius i amb un avantat·
ge sostenible en el temps. El producte o servei ha de 
suposar una nova modalitat terapèutica o represen·
tar una millora substancial de l’actual estàndard, és 
a dir, ser una tecnologia única amb un clar benefici.

El camí regulatori clínic i el de pagament han d’es·
tar ben definits i han de ser creïbles i, sobretot, la 
companyia ha de tenir un equip qualificat, tant des 
del punt de vista científic com des del punt de vista 
de la gestió.

L’oportunitat: per què Healthequity?
El sector healthcare és un dels sectors d’alta tecno·
logia amb més perspectives de futur. És l’objectiu 
d’inversió número u del món i es preveu que aques·
ta tendència es mantingui en el futur. La ciència és 
un motor cada cop més rellevant en l’economia i les 
ciències de la vida són una oportunitat d’inversió. 
Per això és important per al nostre país potenciar el 
sector de la biotecnologia i de les noves tecnologies 
mèdiques.

Catalunya s’està posicionant com un dels clústers 
més dinàmics d’Europa en innovació en el sector 
sanitari i concentra bona part del conjunt de la in·
vestigació estatal en healthcare.

Amb aquest projecte el COMB i el Grup MED 
segueixen donant suport de forma molt decidida a 
aquest clúster i treballant perquè els metges en si·
guin protagonistes.  

LLUÍS G. PARERAS,
director general MediTecnologia. 

Healthequity

ALBERT LLUCH,
conseller delegat

La societat de capital 
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La CNMV aprova la constitució formal
de la societat de capital risc Healthequity
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1. Presentació del projecte Healthequity al COMB, el març de 2011. D’esquerra a dreta: Borja 
García-Nieto, president de Riva y García; Miquel Vilardell, aleshores president del COMB; Josep 

Ramon Sanromà, conseller delegat de l’Institut Català de Finances Holding (ICFH); Andreu 
Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement; Joan Carles Rovira, director general de Negoci 
Corporatiu i Capital Risc de l’ICFH; Boi Ruiz, conseller de Salut; Albert Lluch, conseller delegat-
director general del Grup MED Corporatiu; Jordi Ramentol, CEO del Grupo Ferrer; Jaume Aubia, 

president executiu del Grup MED Corporatiu, i Lluís G. Pareras, director general de MediTecnologia. 
Healthequity. 2. El Mundo, 26 de juny de 2013. 3. El País, 16 de juny de 2013.


