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MEROIL

Primera gasolinera amb
instal∙lació fotovoltaica
]L’operador petrolierMeroil ha posat en
funcionament una instal∙lació fotovoltaica
en una de les seves estacions de servei
més importants, la de l’avingudaMeri
diana de Barcelona. L’enginyeria SUD
Renovables, especialitzada en consum
fotovoltaic, s’ha encarregat del projecte,
que inclou 133 panells solars. És la prime
ra de les deu gasolineres queMeroil pre
veu dotar de panells. / Redacció

FOMENT DEL TREBALL

La patronal anima a exercir
de lobby a Brussel∙les
]El president de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre, va animar ahir a
Brussel∙les les empreses catalans a ser
“proactives” perquè la seva veu sigui
escoltada en les institucions europees.
Sánchez Llibre va presentar al Parlament
Europeu l’estudi Per una Europa social i
de progrés per al segle XXI, elaborat per
l’Institut d’Estudis Estratègics, que diri
geix Jordi Alberich. / Redacció

NISSAN

La plantilla protestarà
durant elMobile
]Els sindicats de Nissan van aprovar ahir
un calendari de mobilitzacions, que in
clou una concentració davant el Mobile
a finals d’aquest mes de febrer. Anterior
ment, el dia 18, es manifestaran davant
la Delegació del Govern per demanar la
implicació dels polítics per assegurar la
continuïtat de la factoria. Per a dimarts
vinent estan previstes assemblees a l’in
terior de la planta. / Redacció

NATÀLIA SEGURA / ACN

Sánchez Llibre, president de Foment

El projecte
Reempresa de
Cecot salva 623
negocis durant
l’any 2019
BARCELONA Redacció

El projecte Reempresa –impul
sat per la patronal de Terrassa
Cecot– va evitar l’any passat el
tancament de 623 negocis. El sis
tema consisteix en un mercat de
compra i venda d’empreses. Se
gons un comunicat de l’orga
nització, les vendes de petits ne
gocis han generat una inversió
induïda de 27,4 milions d’euros i
han evitat la pèrdua de 1.650
llocs de treball.
La principal causa que va mo

tivar la cessió del negoci va ser la
jubilació del propietari, que es va
donar en el 31,5% dels casos
abordats. El següentmotiu va ser
el de canvi de professió: un
12,6% dels casos.
Els preus oscil∙len entre els

33.400eurospagats perunnego
ci d’hostaleria demitjana fins als
167.000 en l’àrea de construcció.
Les dones a poc a poc van gua
nyant presència en aquest tipus
d’intercanvis i l’any passat ja van
representar el 40% del total.
El creixement respecte a l’any

passat va ser d’un 17,7% dels
casos d’èxit respecte al 2018. El
75% de les operacions de venda
van ser a la província de Barce
lona, el 9,59% a Tarragona, el
9,54% a Girona i el 6,19% a Llei
da, segons va informar la patro
nal en un comunicat.
Més del 90% dels negocis que

han continuat s’han concentrat
en tres àrees: un 35% corres
ponen al sector del comerç, un
31,5% a l’hoteler i un 27% al dels
serveis.c

La ‘startup’ Loyal Guru capta dos milions del fons novaiorquès Greycroft

El consumidor, sota lupa
BLANCA GISPERT
Barcelona

F a cinc anys, Javier
Fernández i Borja
Sanfeliu només eren
amics de la infan
tesa, però les seves

ganes d’emprendre els van por
tar a convertirse en socis de la
seva primera empresa. Llavors,
Fernández –graduat en Engi
nyeria Informàtica– tenia ex
periència en el sector de la con
sultoria de big data i Sanfeliu
–enginyer industrial– havia
treballat com a consultor em
presarial en diverses empreses
locals. Tots dos volien tenir un
projecte propi i van decidir
apostar pel món de la tecnolo
gia i el màrqueting per al sector
retail. Van crear una platafor
ma capaç d’analitzar dades
sobre el comportament del
consumidor per després desen
volupar una estratègia de màr
queting, ofertes i fidelització
segons el seu perfil. Sota el nom
de Loyal Guru, van constituir la
companyia el 2015 i van comen
çar a operar l’any següent. Van
decidir enfocar el negoci al sec
tor de la gran distribució ali
mentària. Van comptar també
amb el suport de Manel Cum
plido, exdirectiu de l’àrea de
màrqueting d’ Eroski i exdirec
tor general de Custo Barcelona.
Després dequatre anysde ca

mí pel mercat, Fernández i
Sanfeliu asseguren que avui
treballen per a una vintena de
marques, entre les quals des
taquen els supermercats Plus
fresc, Ametller Origen i Spar i

altres grans cadenes com Pyré
nées oMango.El 2019, l’empre
sa va facturar 1,5 milions (85%
del sector de l’alimentació) i
aquest any, els fundadors espe
ren duplicar aquesta xifra.
L’empresa ha posat en marxa
un pla d’expansió internacio

nal. Vol apostar per Europa i
Llatinoamèrica (acaba de des
embarcar a Colòmbia i Mèxic).
Fins ara, la companyia havia fi
nançat el creixement amb re
cursos propis (va arrencar amb
una inversió inicial de 25.000
euros per part dels fundadors),
però l’any passat va decidir
apostar pel suport del capital
risc per accelerar l’expansió.
A l’estiu va tancar la seva pri

mera ronda d’inversió per valor
de dos milions d’euros. L’ope
ració va ser liderada pel fons
novaiorquès Greycroft i acom
panyada per business angels de
la ciutat. “La ronda es va tancar

al juliol però els diners no van
entrar fins a finals del 2019”, as
seguren. L’empresa també vol
destinar part dels diners a mi
llorar la tecnologia de la plata
forma i ampliar l’equip a Barce
lona. Actualment, dona feina a
40 persones al barri del Poble
nou, i a finals d’any vol contrac
tarne 20 més. Aquest any, Lo
yal Guru també confia a tornar
a entrar en beneficis. Als dos
anys d’activitat va assolir la
rendibilitat però els fundadors
expliquen que la van tornar a
perdre perquè van apostar per
invertir els recursos en creixe
ment.c

ANA JIMÉNEZ

Els fundadors Borja Sanfeliu i Javier Fernández a les oficines de l’empresa, antiga seu de Glovo

Lafirmadesenvolupa
unaplataformaper
realitzarcampanyes
amidadels
supermercats
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Milesde religiosasdan
suvidaen lospaíses

máspobres.

Gracias a Dios
Gracias a ti:
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Cambra de la Propietat Urbana
de Barcelona

ANUNCI
Anunci de la Cambra de la Propietat Urbana de

Barcelona, sobre exposició pública del cens
d’associats.

De conformitat amb allò previst en el Decret
159/1993, de 7 de maig, de la Generalitat de
Catalunya, es comunica l’exposició pública del
cens d’associats, en el Departament de Cens i
Estadística de l’entitat, Via Laietana, 22, durant el
termini del 7 al 26 de febrer de 2020.

Durant l’indicat termini els associats podran
comprovar les seves dades i la inclusió en el
grup corresponent i formular, si s’escau, les recla-
macions que estimin pertinents davant la pròpia
Cambra.

Barcelona, 31 de gener de 2020.– El president.
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