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El TecnoCampus posa en marxa 
el Finançament Pre Seed, un ser-
vei de suport a la recerca de fi-
nançament privat per a empre-
nedors que estan en fase de cre-
ar un prototip o l’MVP (producte 
mínim viable) per validar el seu 
model de negoci. El Pre Seed do-
narà cobertura a projectes vincu-
lats al TecnoCampus fins a un 
màxim de 5.000 euros. L’inversor 
podrà adquirir tiquets de 500 eu-
ros a través d’una plataforma pri-
vada i, si l’empresa s’acaba cons-
tituint, els inversors podran recu-
perar els diners amb un interès 
pactat, o bé convertir-se en socis 
de l’empresa. El TecnoCampus in-
vertirà en alguns projectes po-
sant el primer tiquet sense que 
hagi de ser retornat, però amb el 
compromís que, si el projecte es 
consolida, el mateix emprenedor 
tornarà l’import rebut perquè si-
gui invertit en un nou projecte. 
L’emprenedoria és una de les co-
lumnes vertebrals de l’oferta de 
TecnoCampus, juntament amb 
l’experiència, l’assessorament i 
ara les noves opcions de finança-
ment a través del Pre Seed.
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ÉS UNA JOVE 
EMPRENEDORA

L ’ E X E C U T I V A  A G R E S S I V A

Fix o 
variable?

L
a qualitat d’un profes-
sional és una variable 
que sovint és difícil de 
determinar. ¿Quan po-
dem dir que un treba-
llador o un altre és bo 

per a la nostra empresa? 
Òbviament hi ha aspectes in-

tangibles transversals en qualse-
vol ocupació, com l’honestedat, el 
compromís o l’educació. Però, a més 
d’això, hi ha múltiples aspectes que 
varien segons el tipus d’ocupació i 
de persona. En alguns casos, per 
sort o per desgràcia per al treballa-
dor, posar números al resultat de la 
feina és més fàcil: l’exemple més 
clar és el dels comercials. Un amic 
director comercial em va descriu-
re fa poc el venedor perfecte: “Que 
vengui i que no creï problemes”. 
Quina raó que tenia! 

La Miriam estava a l’atur quan 
va respondre a l’oferta de feina de 
comercial de la meva empresa, per 
a la qual vaig entrevistar tres per-
sones. Em va fer bona espina i vaig 
oferir-li un acord: un sou fix decrei-
xent en els tres primers mesos i un 
variable generós. Aquesta fórmu-
la em permetria, pensava, tenir 
cert marge per avaluar la seva qua-
litat professional i a partir del ter-
mòmetre de les vendes, i els pro-
blemes, poder-li fer, més endavant, 
una oferta en la qual hi hagués 
més seguretat i menys incentiu. 

Resultat? Primer mes, amb fix 
alt, la Miriam va treballar amb més 
ganes que criteri, generant no po-
ca feina per a una servidora i els 
meus companys. Vendes zero, i 
problemes també.  

El segon mes el fix va baixar 
una mica, i el tercer una mica més, 
però van començar a arribar peti-
tes vendes. Tot i que la Miriam no 
semblava contenta, jo pensava 
que amb una mica de sort podria 
completar amb el fix i el variable 
una bona retribució. 

Arribat el dia 90, la Miriam em 
va dir: “Estic molt bé aquí, però amb 
una retribució així [referint-se a la 
baixada corresponent al quart 
mes] no puc viure”.  

En definitiva, la treballadora va 
marxar pensant que actuava per al 
seu benefici personal a causa d’unes 
condicions inacceptables, però per a 
mi són tres mesos perduts.
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T È X T I L  
El club del ‘denim’ 

canvia París per 
Barcelona en la seva 

reunió mundial   
La ciutat congrega un centenar 

d’expositors i més de 3.000 visitants a 
la fira de mostres Première Vision 

LA ROBA TEXANA aconsegueix reunir 
a Barcelona tota la seva cadena de pro-
ducció en el debut de Denim by Premi-
ère Vision a la ciutat. Aquesta indústria 
mou més de 51 milions d’euros anuals 
i només el 2013 va aconseguir vendre 
2.000 milions de pantalons arreu del 
món. Tots els actors del sector –teixi-
dors, filadors, empreses d’acabats i al-
tres fabricants– van citar-se en l’edició 
número catorze de la mostra, que va 
prescindir de la seva ciutat natal, París, 

per ubicar-se al pavelló 8 de la Fira de 
Barcelona els dies 21 i 22 de maig.  

La mostra barcelonina va permetre 
als gegants de la moda retrobar-se al re-
cinte de Montjuïc, després que la fira in-
ternacional de roba casual Bread & But-
ter deixés la ciutat el 2009 per tornar a 
Berlín. Firmes com Levi’s, Calvin Klein 
i Marithé et François Girbaud van rea-
parèixer, aquest cop com a compradors. 
La majoria de visitants –el 95%– venien 
de fora d’Espanya, però també hi havia 
empreses locals com la catalana Eseo-
ese. El cap de producció d’aquesta com-
panyia, Jordi Barba, va considerar “es-
pectacular” l’edició d’aquest any: “Jo no 
he visitat les anteriors de París, però els 
italians d’aquí al costat m’han dit que no 
hi ha punt de comparació; hi ha molta 
gent i molt bon ambient”, explicava el 
directiu. La xifra estimada per Premi-
ère Vision és de més de 3.000 visitants, 
un 5% més que en l’edició anterior. Els 
valors “creatius i inspiradors” de Barce-
lona, així com l’experiència en l’organit-
zació d’altres esdeveniments de caràc-
ter mundial, van fer decantar els pro-
motors per traslladar la fira a la ciutat. 
Una nova ubicació que el president de 
Première Vision, Philippe Pasquet, pre-
veu que “es mantingui a llarg termini” 
tot i que “no hi ha res firmat”. 

El nombre d’expositors, per la seva 
banda, ha anat creixent des de la prime-
ra edició el 2007. Però la intenció de De-
nim by Première Vision és congregar el 
sector premium del texà, raó per la qual 

el nombre d’estands és limitat. La 
primera edició a Barcelona va fer-

ne venir un centenar procedent 
de més de 20 països. Prop d’una 
tercera part eren de Turquia, se-
guits dels estands italians, mar-

roquins i pakistanesos. Espanya 
va aconseguir incloure-hi set em-

preses, quatre de les quals hi assistien 
per primera vegada. Entre els estands 
nous hi havia la catalana Industrias Mo-
rera, dedicada al tintatge de teixits. El 
director general del grup, Javier More-
ra, es mostrava satisfet amb el “canvi 
d’escenari”, tot i que augurava un “im-
pacte pràcticament nul” a l’hora d’im-
pulsar la indústria del denim a l’Estat. 
Des del grup Textil Santanderina, que ja 
havia estat present en anteriors edici-
ons, destacaven que “el trasllat a Barce-
lona suposa menys costos per a les em-
preses i els visitants”. El grup cantàbric, 
però, esperava un nivell de vendes sem-
blant al de l’any passat perquè disposa 
“d’una cartera de clients fixa”. 

  La mudança de París a Barcelona 
també va captivar els estrangers. Entre 
l’allau de visites, una representant de la 
companyia turca Calik Denim, que fa-
brica per a Inditex, Mango i Desigual, 
entre d’altres, assegurava que “Barce-
lona connecta més bé amb un produc-
te com els texans”, i no s’estava de des-
tacar el “bon ambient de treball” que hi 
havia a la fira. Una opinió que fins i tot 
compartia el grup francès Swift Denim. 
Una de les venedores del seu estand ho 
reconeixia: “Em costa dir-ho perquè 
sóc francesa, però tot l’equip estava 
boig per venir a Barcelona”. La majoria 
d’expositors, a més d’elogiar la ciutat 
com a organitzadora d’esdeveniments 
a escala mundial, destacaven la quali-
tat dels expositors presents a Denim by 
Première Vision. Els representants 
d’aquesta indústria, que ven 60 texans 
per segon arreu del món, es retrobaran 
altra vegada al novembre a la Fira de 
Barcelona.—Franc Marín-Camp  
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