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Quatre persones a l’atur repararan
les voreres de Platja d’Aro

Llagurt rep un premi
de Bancaja

Perpinyà-Vilamalla,
una conexió a debat

]L’Ajuntament de Castell-Plat-

]L’empresa gironina Llagurt,

]Responsables en transports de

ja d’Aro ha iniciat un nou pla
d’ocupació que permetrà contractar durant sis mesos quatre
persones aturades a les quals
se’ls havia exhaurit la prestació
per desocupació. Es tracta de
dos paletes i dos manobres que
s’encarregaran de reparar les
voreres del municipi, substituir

el paviment deteriorat i arranjar
xamfrans per millorar la mobilitat. A més, seguiran un curs de
30 hores sobre seguretat i salut
laboral, sistemes de gestió i estalvi energètic, etcètera. El projecte té un cost de 68.000 euros,
dels quals la meitat els aporten
el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

dedicada a la venta de iogurts
frescs i amb textura de gelat, ha
estat una de les premiades de la
XVII edició dels premis Bancaja
en la categoria de joves emprenedors. L’empresa, amb botigues a Girona, Platja d’Aro i Vic,
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inaugurarà el 14 de gener un
corner a l’Espai Gironès de Salt. Les propietàries de Llagurt

la Generalitat i de Perpinyà debatran el proper 20 de gener el
model de cooperació que han de
tenir les plataformes logístiques
de Saint-Charles de Perpinyà i
la de Vilamalla en un futur, un
cop el corredor ferroviari mediterrani connecti el sud d’Espanya amb el nord d’Europa.

Girona,
una ciutat
de serveis
i comerços

E
S. OLLER

L’economista Antoni Bou és l’impulsor de l’empresa Camelot Capital
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Neix a Girona Camelot Capital, que ajuda els emprenedors a tirar
endavant el seu negoci amb capital d’inversos privats

ls serveis i els comerços són les activitats
econòmiques predominants a Girona segons
es desprèn d’un estudi elaborat
per la Unitat Municipal d’Anàlisi
Territorial (UMAT) de l’Ajuntament de Girona amb dades del desembre del 2010. Pel que fa a la
tipologia de serveis, els més nombrosos són els serveis personals i
a les empreses, que representen
el 18% del total; els de la construcció i habitatge que signifiquen el
13,3% i els serveis sanitaris que
són l’11%. Pel que fa a les activitats comercials, els establiments
que tenen més pes a la ciutat són
els d’alimentació i begudes, seguits dels de la roba i calçat i dels
bars i restaurants. L’estudi també
posa de relleu que els sectors que
concentren més activitat econò-
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n un moment en
què els bancs fa
temps que han tancat l’aixeta i que la
falta de finançament afoga cada cop més les empreses, iniciatives com la del
Grup Bou & Associats, creadora
de la primera empresa gironina
que ajuda econòmicament els
emprenedors, es pot convertir
en un autèntic baló d’oxigen per
aquells que volen tirar endavant
el seu negoci però que no tenen
diners per fer-ho. Aquest és un
dels objectius de Camelot Capital, una empresa formada per inversors privats que donen suport
econòmic i assessorament professional a petits projectes empresarials amb un fort arrelament al territori i una gran capacitat de creixement a canvi d’una
participació en els beneficis. En
altres paraules, els socis de Camelot ofereixen finançament alternatiu al tradicional per acom-

panyar els emprenedors a fer els
seus primers passos. Es tracta
d’una tipologia d’empresa poc coneguda a Catalunya que segueix
el model anglosaxó anomenat business angel.
De moment, a Camelot li han
arribat una desena de projectes
de diferents àmbits: un local
d’oci i restauració, una sèrie de
televisió, un gimnàs o un negoci
de cultiu ecològic de bolets shitake, dels quals n’està estudiant la
viabilitat per mitjà dels plans de
negoci. Es tracta de projectes
que necessiten una injecció econòmica que oscil·la entre els
10.000 i 30.000 euros per poder
començar a caminar. Els impulsors de Camelot Capital calculen
que de mitjana la inversió que requerirà cada projecte rondarà a
l’entorn dels 20.000 o 25.000
euros.
L’empresa està formada per
un nucli inicial d’una quinzena
de persones, amb un ampli coneixement en determinats sectors i
experiència en tirar endavant
empreses, cada un dels quals

aportarà inicialment un mínim
de 6.000 euros per engegar projectes d’emprenedors durant un
període determinat, que oscil·larà entre els tres i cinc anys. Un
cop passat aquest període, els inversors rebran una plusvàlua en
funció del valor generat per aquella empresa. L’economista i impulsor de Camelot, Antoni Bou,

Els responsables
de l’empresa calculen
una mitjana d’inversió
per projecte de 20.000
o 25.000 euros
assenyala que “en cap cas són
desinversions traumàtiques, ja
que fins i tot es manté la voluntat
de continuïtat de la tutoria que
ha dut a terme l’inversor”. I és
que a banda de capital, els socis
de Camelot també aporten contactes, experiència i poden tutoritzar i fer un seguiment del pro-

jecte. El que no faran mai és posar-se a dirigir l’empresa, cosa
que diferencia els inversors que
segueixen el model de business
angel d’altres inversos tradicionals.
Bou recorda, que l’experiència dels business angel a països
anglosaxons indica que només
un 20% dels projectes tirarà endavant, xifra que tot i semblar
baixa, permet als inversors recuperar les inversions i aportar
fons a noves empreses que comencen.
Camelot Capital ja compta
amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona, el Fòrum Imagina i amb la patronal
FOEG per tal de facilitar la recerca de finançament per a nous emprenedors i perquè empreses
consolidades puguin iniciar
nous projectes. Recentment la
cambra ha firmat un conveni de
col·laboració, mitjançant el qual
es compromet a actuar com a
centre d’informació, atenció i
captació de nous inversors o emprenedors.c
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El carrer Nou és un dels eixos
comercials del centre de Girona

mica són a la zona de Mas Xirgu i
el Mercadal. Per contra, les Hortes, les Pedreres i Torre
Gironella, així com altres sectors
majoritàriament
residencials
com Palau o Montjuïc amb prou
feines concentren negocis. Per tipologies, les activitats comercials
amb una concentració més gran
al centre de la ciutat són les de
roba i calçat i els restaurants. En
canvi, les grans superfícies s’ubiquen fora del centre i es concentren sobretot als sectors de Mas
Gri i l’Avellaneda. Pel que fa als
serveis, bancs, caixes, assessories
i gestories, aquests es concentren
bàsicament al centre urbà.c

