
   

 
 

 

EconomistesBAN celebra el XXXII Fòrum Inversor. 

 

El 29 de novembre de 2018 a les 16.30 hores es va celebrar el XXXII Fòrum 
Inversor EconomistesBAN, la xarxa de Business Angels del Col·legi. Va presidir 

l’acte el Sr. Pol Font,  president d’EconomistesBAN, que va donar la benvinguda als  
assistents i va desitjar als emprenedors una bona presentació dels seus projectes i als 

inversors, Business Angels de la xarxa EconomistesBAN, els agraeix la seva presència i 
el recolzament que presten a l’ecosistema emprenedor i la confiança que dipositen en 

els projectes que es presenten als Fòrums del CEC. 

El Sr. Font va avançar unes dades que confirmen el destacat paper que la xarxa de 

Business Angels del CEC, EconomistesBAN, està portant a terme per contribuir 
activament a la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya, des de la seva creació 
els membres de la xarxa EconomistesBAN han invertit en 20 projectes, dels que avui 

són vius 15 i aquests 15 facturaran un total de 18,2M d’euros i han comportat la 
creació de 234 llocs de treball directes i 1.618 indirectes.    

Va acompanyar l’acte la Sra. Sara Mirabete, advocada especialitzada en startups, 
sòcia fundadora de Tangram Legal, que va impartir la ponència “Convivència amb la 

Startup invertida: pros i contres dels diferents sistemes de seguiment”. 

La Sra. Mirabete va  iniciar la seva ponència destacant que “els inversors i els 

emprenedors es necessiten mútuament”, i ressaltant “que els inversors poden aportar 
molt als emprenedors i a la consolidació i creixement dels seus projectes” i insisteix als 
emprenedors que no és dolent que els inversors entrin a casa seva i els hi va 

manifestar “aprofiteu els seus coneixements i contactes” i que per tot això els inversors  
han d’estar informats puntualment de l’evolució del projecte en el que han invertit.  

 
La convivència cal canalitzar-la per 3 vies possibles de participació que han de servir, a 
la vegada, per gestionar els conflictes, o millor dit, per a prevenir aquests conflictes: 

 
 Formar part del Consell d’Administració  

 Formar part del Consell Assessor  
 Quedar-se com a soci  

 

Aquestes vies van de més responsabilitat i implicació a menys. 
 

Formant part del Consell d’Administració, els inversors poden aportar molt a l’empresa, 
implica l’obligació de tenir una reunió trimestral i davant les responsabilitats que 
preocupen a molts inversors de nous projectes per formar part del Consell els hi va 

manifestar que per a limitar les seves responsabilitats, no cal fer res especial, s’ha de 
tenir molt sentit comú, no fer res més, fer un seguiment ordenat dels comptes i tenir 

present 2 coses: 
• No estar incurs en causa de dissolució, si s’està, aleshores cal convocar Junta i 

aquí acaba la nostra responsabilitat, va manifestar. 

 
 

 



   

 
 

 
 

• Si estem davant d’una possible situació d’insolvència, si la societat no pot fer 
front als seus deutes, cal convocar Junta per valorar si cal presentar concurs, si 
no es fa la podem exigir i si no es convoca, l’inversor presenta la seva dimissió 

com a conseller i aquí s’acaba la nostra responsabilitat. 
 

Ella recomana als emprenedors que aportin sempre als inversors una informació real, 
transparent, no ens convé amagar res, moltes vegades és l’inversor el que més pot 
ajudar a l’emprenedor per reenfocar els problemes i trobar les solucions adients.  

 
Respecte a la periodicitat de la informació, va indicar que la mensual hauria de ser la 

mínima possible i fàcil d’elaborar per l’emprenedor, això sí, la trimestral ha de ser la 
més completa possible. 
 

Per últim la Sra. Mirabete va donar varis consells que per evitar i prevenir els 
conflictes: 

 Disposar d’un pla de negocis el més inclusiu i realista possible 
 Conèixer el rol de cadascú 

 Fer el major nombre possible de prediccions i “red lines”, “quan és el moment de 
parar màquines” 

 Transmissió fluida d’informació 

 Transparència davant l’adversitat 
 

I va concloure la seva ponència, dirigint-se als emprenedors i inversors presents al 
XXXII Fòrum, fem la recepta de “Escoltar-vos sempre” 
 

Es pot consultar la presentació a la web del CEC-EconomistesBAN-noticies-XXXII 
Fòrum. 

 
Al Fòrum es van presentar 7 projectes, d’un alt nivell, de sectors diversificats i que van 
despertar l’interès dels assistents: 

 
NANO BY SAURINA 

Desenvolupament i comercialització línea de  nanocosmètica pròpia dirigida a metges 
de medicina i estètica. 
 

 

 
BIT PHISYCAL RETAIL 
BitPhy es connecta a les dades de caixa de les tendes i, mitjançant intel·ligència 
artificial, dóna assessoria del negoci automatitzada perquè els propietaris de les tendes 

puguin prendre millors decisions i fer més rendibles els seus negocis. 
 



   

 
 

 

 
CLAP-CLAP  

És un Partner Integral de serveis saludables de qualitat per a les empreses. 
Proporciona l’eina a les empreses perquè puguin ajudar a canviar les rutines 
alimentàries als seus empleats.  

 

 
POLAROO  
Polaroo és un Marketplace per a la contractació, gestió i pagament de les despeses 

domiciliades. Facilitem, unifiquem i centralitzem tota aquesta gestió en un sol 
pagament del client. 
 

 
 

 
 

GENOCOSMETICS LAB 
Analitzen l’ADN de cada persona per trobar marcadors d’envelliment cutani i de 

metabolisme per oferir solucions cosmètiques o dietes/suplements nutricionals 
adaptats a cada persona. 
 

 

 
GASPORT 
Plataforma mòbil que impulsa les vendes de les estacions de servei, connecten 

conductors i benzineres al millor preu, estalviant 350 € / any al conductor i 
augmentant vendes a les benzineres. 

 
 

 
HOOKFY  
És un agregador de plataformes de segona mà. Agrupen totes les plataformes en un 

mateix lloc per que l´usuari pugui buscar, comparar i trobar allò que necessita. 



   

 

 

 

Com a cloenda es va mantenir l’habitual NETWORKING de connexió entre 

emprenedors i inversors.  

Si esteu interessats en algun dels projectes, ampliar la seva informació, contactar amb 
els emprenedors o incorporar-vos a algun dels grups de seguiment per a invertir que 

s’han creat en el XXXII Fòrum, així com ser membres del Club Inversors 
EconomistesBAN, feu-nos-ho saber a economistesban@coleconomistes.cat. 

 

 

Miquel Sacristán 

Director EconomistesBAN 


