
   

 
EconomistesBAN celebra el XXXV Fòrum Inversor 

 

El 6 de juny del 2019 a les 16:30 hores, es va celebrar el XXXV 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 l’ecosistema emprenedor i la confiança que dipositen en els 

projectes que es presenten als Fòrums del CEC. 

Al llarg de la 35 edició del Fòrum Inversor d’EconomistesBAN també s’ha dut a terme la 
ponència "EconomistesBAN, creant riquesa i ocupació.  El cas d’èxit 

GrandVoyage" a càrrec del Sr. Arvin Abarca, Fundador i CEO de l’agència de viatges 
GrandVoyage, nascuda el 2012 a Barcelona. Arvin és graduat a Icade i ha 

complementat la seva formació a Berkeley i Stanford, ha estat fundador i/o director de 
grans empreses online com Intercom, FixR i la renombrada InfoJobs.com    

En Pol Font va anunciar que amb aquesta ponència iniciem un procés de presentar 

projectes que estan tenint èxit i que es van presentar el seu dia als nostres FÒRUMS, 
aixecant finançament, com es el cas de GrandVoyage, un dels exemples d’èxit de 
creació de riquesa i ocupació, projecte que es va presentar al  primer Fòrum  

d’EconomistesBAN el juliol de 2012. Arvin Abarca el seu FUNDADOR i CEO ens va 
presentar l’evolució del seu projecte, GrandVoyage, el major especialista a Espanya en 

viatges de llarga distància, avalats els seus més de 15.000 viatges satisfets. 

Arvin Abarca va iniciar la seva exposició indicant que GrandVoyage va néixer de la unió 
de dues de les seves passions, Internet i viatjar, i de la identificació d’un problema: les 
agències de viatge no són especialistes en aprofitar les economies d’escala. Avui 

GrandVoyage factura més de 9M€ i dona feina a més de 35 persones. 

Arvin, va continuar indicant que parlaria poc de GrandVoyage i aprofitaria per donar 
alguns consells i  algunes de les claus per emprendre, entre d’altres va destacar: 

• Emprendre és fer que les coses passin “Make things Happen”. 

• No escotis mentides “Apple no va començar a un garatge”. 
• La idea “Que li puguis explicar a la teva àvia i que t’entengui i que no et faci 

vergonya explicar-li”. 
• Centrat en tenir un producte que generi una demanda real “product market fit” i 

que tiri molt ràpid, al que se li puguin fer ajustos i del que puguis obtenir 

feedback real dels teus clients. 
• Atenció: no demanis finançament per a crear estructures de costos fixes abans 

de temps.  
• No dedicar-te a temps complert al teu projecte és un error. 
• Molt important “Defineix d’entrada el rol entre els fundadors”. 

• No busquis deute abans de tenir tracció, sempre és millor “Equity”. 

Per finalitzar Arvin va preguntar Què és l’èxit?, per a molts és guanyar molts diners, 
per a ell i un consell que dona, és gaudir del camí que has creat amb el teu equip, 

on tu ets un més i respecte al finançament conclou La millor forma de finançar un 
projecte són els seus clients. 

Es pot consultar la presentació al web del CEC>EconomistesBAN>noticies>XXXV 

Fòrum. 
 

http://www.coleconomistes.cat/Canales/Listado.aspx?IdMenu=aa475637-a08d-4738-82ff-6b65b4a9833e&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Listado.aspx?IdMenu=aa475637-a08d-4738-82ff-6b65b4a9833e&Idioma=ca-ES


   
 

 

Al Fòrum es van presentar 7 projectes, d’un alt nivell, de sectors diversificats i que van 

despertar l’interès dels assistents: 

TAPNEX 

Software per a l’òptima gestió de lliuraments, permet a les empreses millorar les seves  

capacitats de distribució, al automatitzar les seves operacions en temps real amb solucions de 

transport flexibles i oferint una bona experiència al client. 

 

RATENOW 

Amb RateNow les empreses del món offline escolten als seus clients en temps real, amb 

enquestes tàctils ràpides i “userfriendly”, en el propi establiment, potenciant el valor de marca, 

millorant l’experiència del client i augmentant la seva retenció. 

 

KALENDAE – Monzon Biomed 

Dermatologia mèdica ecològica i sostenible. Línia de productes de dermatologia mèdica d’alta 

eficàcia, de certificació ecològica (Cosmos-ECOcert) i certificació en economia circular 

(Cradle2Cradle). 

 

ALLERGENEAT 

Aplicació mòbil per a persones amb sensibilitats alimentàries que els permet saber si un 

producte és apte o no per al seu consum només escanejant el codi de barres dels productes en 

el supermercat.  

 

MOOMS 

És el Marketplace, líder a Espanya,  de compra-venda d’articles  infantils  de segona mà,  

intermediant entre comprador i venedor i s’encarreguen de la recollida, entrega, pagament i 

transport. 

 

BITBCN, Blockchain Intitute & Technology 

Primer unicorni educatiu d’escola boutique basat en la data economy, el blockchain i la 

intel·ligència artificial, amb el propòsit de ser un referent a nivell internacional en la formació de  

les tecnologies disruptives. 

 

EMÉRITA LEGAL  

Startup Legaltech, generen informació a traves de l’anàlisi de  la BigData judicial amb IA (NLP-

ML), orientada a revelar informació fins ara no disponible d'advocats, jutges, jutjats i altres 

parts, procedent de l'anàlisi de milions de resolucions judicials. 

 

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 XXXV Fòrum, així com ser membres del Club Inversors 

EconomistesBAN, feu-nos-ho saber a economistesban@coleconomistes.cat 

 

 
Miquel Sacristán 
Director EconomistesBAN 
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