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El soumensual creix
un 0,6%, fins a 1.725 euros

]Lacadenadebotiguesd’esport Intersport
preveuassolir aquestanyuna facturació
d’uns290milionsd’eurosaEspanya, amb
uncreixementdel8%.El2015 lacompa
nyiavacréixerun9%ivaregistrarvendes
de270milions,per sotadels275previstos,
degutque “nohaacompanyat lacampanya
deNadalper la faltade fred ineu”, vaexpli
carel consellerdelegatd’IntersportEspa
ña, IgnasiPuig. /Redacció

INTERSPORT

La cadena va facturar
270milions, un 9%més

EL
MURMURI

Un ‘navy seal’
al TuróPark

Els equips de mar, aire i terra, Navy SEALs,
són laprincipal forçad’operacionsde laMari
na dels EUA. AldenMills va ser navy seal set
anys, durant els quals va estar diverses vega
desaEuropa.Quanhovadeixarel 1998,va fer
un màster en emprenedoria a la Universitat
Carnegie Mellon, i poc després va crear Per
fect Fitness, empresad’articles per a entrena
ment personal. La va vendre i, l’estiu passat,
Mills, lasevadonaielsseusquatrefillsvantri
ar Barcelona per passarhi dos anys. “És com
una petita San Francisco, amb més història.
Volíemqueelsnens tinguessinunaaltrapers
pectivadelmóndesdeforadelsEUA”,explica
unmatí assolellat als jardinsdelTuróPark.

Ara, Mills es
criu el seu segon
llibre, que amplia
elmissatgequeva
plasmar en el pri
mer, “Be unstop
pable:The8essen
tial actions to suc
ceed at anything”.
És una història, la
seva, que comen

ça amb un nen de 12 anys amb asma a qui un
metge li va recomanarquedeixés l’esport i ju
guésalsescacs. “Lamevamareemvaanimara
queningúnopodia decidir permi. L’èxit és la
persistència,noabandonarmai. Im’agradaria
inspirara lagentaviureelsseussomnis”.Ani
maa ser emprenedor: “Ésunamaneradecre
ar la teva independència i de ser qui vols ser”.
FaconferènciesalsEUA,ihacomençattambé
a ferneaquí,mentre intenta conèixer, apoca
poc, la comunitat local. L’idioma l’han après
els seus fills abans que ell, “però aquí l’anglès
noésproblema!”.

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

ElBancSabadell vapresen
tar ahir el seu nou vehicle
d’inversió Sabadell Capital
deRiscperinvertirenstart
up, i que és complementari
al programa d’acceleració
BStartup, que ara inicia la
seva cinquena edició i pel
qual hauran passat ja 25
projectes. Carlos Ventura,
director general i director
de banca comercial del Sa
badell, va explicar que
“l’emprenedoria ha evo
lucionat cap a formats tec

nològics –les startup– i
nosaltres evolucionemamb
elles”. Ara, l’entitat vol
“atendre les necessitats de
finançament d’aquestes
empreses per acompanyar
les i generar relacions a
llarg termini”. És una ten
dència a l’alça que arriba a
les grans corporacions; en
caraquenoméssiguiperes
tadística, algun d’aquests
projectes pot ser algun dia
unagranempresa.
Sabadell Capital de Risc,

que dirigeix Raúl Rodrí
guez, ha invertit ja 1,5 mili
ons d’euros en tres projec

tes: ForceManager, Cor
nerJob iMyTwinPlace.
“Les startup no són em

preses petites, sinó les que
han de validar un nou mo
del de negoci escalable”, va
apuntarDídacLee, d’Inspi
rit, responsable del progra
ma d’“alt rendiment” a les
startup seleccionades pel
banc.Finsara,de les20em
preses que han passat pel
programa, 19 continuen ac
tives, sumen 192 llocs de

treball i 13,7milionsd’euros
aconseguits en finança
ment, explica Yolanda Pé
rez, directora de BStartup.
Comencen l’actual edició
deBStartup10 les empreses
Billage, Call2World, Enda
do, Meller i Mybrana, que
rebenenconjuntuna inver
sió del Sabadell de 500.000
euros i l’acompanyament
per potenciar el seu desen
volupament i internaciona
lització.c

El Sabadell
reforça l’idil∙li
amb les ‘startup’
El banc té un fons especialitzat
i suma 25 empreses accelerades

BANC SABADELL

L’equip del Sabadell, amb els emprenedors
seleccionats per a la nova edició de BStartup10

]El salari mitjà a Catalunya va augmen
tar un 0,6% l’últim any, fins a 1.725 euros
mensuals, després de dos anys consecu
tius de caigudes, segons un informe de
l’empresa de recursos humans Adecco.
La remuneració catalana és un 5,2% supe
rior a la mitjana espanyola, que és de
1.640 euros mensuals, i ha crescut l’equi
valent a deu euros al mes els últims dotze
mesos. / Redacció

DomesticData Streamers: la dada és el valor
ARIADNA BOADA
Barcelona

“Dissenyem espais on es ge
neren dades que es transfor
men en valor”, diuen a Do
mestic Data Streamers, em
presa barcelonina creada fa
un any per un col∙lectiu d’es
tudiants d’Elisava que ja han
muntat més de trenta ins
tal∙lacions artístiques relaci
onades amb dades. “Juguem
amb les dades per crear ex
periències”, afegeixAxelGa
sulla, soci de DDS amb Ale

xandra de Requesens, Joan
Planas, Dani Llugany i Pau
Garcia. Haver participar a
Visualized la tardor passada
a Nova York els ha obert el
mercat exterior i ja han fir
mat instal∙lacions per a Basf,
Krug, ThyssenKrupp o Me
diaproaIsrael,Holanda,Ale
manyaoDubai.DDSfactura
ràunmiliód’eurosel2016(el
triple que el 2015). Ocupa 13
professionals–dissenyadors,
psicòlegs, antropòlegs i un
enginyer–. Aquest any pre
veuencréixer finsals20.c

JORDI ROVIRALTA

Axel Gasulla, Joan Planas i Alexandra de Requesens

AldenMills,
exmarine i
emprenedor,
escriu la seva
vida aBarcelona

Feina Els diumenges amb
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CAIXABANKSUPERCOMPUTING CENTER

Impuls a la intel∙ligència
artificial en les finances
]CaixaBank i el Barcelona Supercompu
ting Center investigaran conjuntament
l’aplicació de la computació cognitiva –la
capacitat dels ordinadors per aprendre de
forma autònoma– en les finances. Les
dues entitats han firmat un conveni de
col∙laboració per investigar en aquest
àmbit i en les seves aplicacions en la inno
vació financera i perquè puguin prestar
serveis bancari. / Redacció

EUROFIRMS

Nova seu a la plaça Europa
de l’Hospitalet
]L’empresaderecursoshumansEuro
firmshaobertunaseucorporativaa laplaça
Europade l’Hospitalet, ques’afegeixa les
delegacionsque ja teniaalpasseigdeGrà
cia,Diagonal iMercabarna.La firmaha
estrenat tambédelegacióaTerrassa, amb la
qual cosa ja són77aEspanya iPortugal.El
nombredecontractesgestionatsentreel
gener i l’abril a laprovínciadeBarcelonaha
crescutun47%. /Redacció


