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Les comandes de béns industrials
de consumcreixen un 7% al juny
BARCELONA Redacció

Les comandes a la indústria ca
talana de béns de consum van
créixer un 7,1% el mes de juny,
en taxa interanual, segons da
des que ha fet públiques l’Ides
cat aquesta setmana. En l’acu
mulat de l’any l’augment és
menys, del 2,1%. Aquesta és una

dada positiva de cara a la pro
ducció de les empreses del sec
tor en els pròxims mesos. Al
costat d’aquesta estadística, ca
da mes es dóna a conèixer l’ín
dex de xifra de negocis de la in
dústria.Tambéenaquest cas els
béns de consum són els que
creixen més de pressa, a un rit
medel 6,8% iunacumulat anual

del 2,3%. En canvi, en els béns
d’equip hi ha una punxada en
les comandes de juny, encara
que la xifra de negoci puja un
5,6% i en l’acumulat anual és la
que presenta unmillor compor
tament, en créixer un 4,7%.
Aquestes xifres resulten con
gruents amb l’índex de produc
ció industrial del juny, que tam

bé prepara l’Idescat amb dades
de l’INE, que es va donar a co
nèixerunparell dedies abans.A
la producció, qui porta les reg
nes sónelsbénsd’equip, ambun
augment interanual el juny del
10,2%, fonamentalment per la
tirada de la maquinària, que as
senyala un 18%.En aquest últim
epígraf, la remuntada acumula
da anual és del 5,3%. En el cas
dels béns de consum semblen
sortir de la letargia a la produc
ció, com s’apunta a les coman
des ja esmentades. Així, mentre
en l’acumulat anual creixen un
0,6%, al juny ho fan al 5,4%. c

Visionari de la telefonia
LUIS FEDERICO FLORIO
Barcelona

Cap al 1996, quanelsmòbils comen
çaven a introduirse en les nostres
vides,Manuel Garriga va posar en
marxa 3GMobile, per vendre

aquests terminals. Va apostar i va guanyar.
De la mà de Vodafone –comercialitzava els
seusplans–vaarribara facturarcincmilions
d’euros i va adquirir un coneixement que
aplica en la seva última aventura:
Call2World, que ofereix serveis de teleco
municacions, trucades internacionals i roa
mingperaempreses.
Nascut aBarcelonael 1977, vadeixarEm

presarials a mitges quan va veure clara
l’oportunitat de 3GMobile. Constituïda
formalment el 1999, al principi nomésve
nia telèfons: “Volia ser a la zona calenta
del mercat, en una cosa que em motivés i
sabia que la telefonia aniria més enllà dels
executius”.Vaobrirduesbotigues,queper
Nadal tenien cues interminables, explica.
“Peròenelfonshasd’esperarquevinguin
elsclients;si treballesambempresespots
sortir a buscarlos”. Es va reorientar per
donarmésserveial sectorempresarial iva
passar a gestionar la cartera de clients de
Vodafoneiabuscarnedenous.“Vaigapren
dre’n molt, però estava limitat a un opera
dor”.Va superar els 70 empleats, encara que
en un cert punt no podia créixer gaire més.
Ambaixò al cap,Garriga es va posar a treba
llar en una cosa nova. “Va arribar l’estiu del
2013ivaigmuntarelpladenegocidelquevo
lia fer, els hi vaig presentar els meus socis i
tots emvandonar suport”.
Iaixí,desprésdesortirdelaprimerasocie

tat, va llançarCall2World, que a dos anys de
néixer ocupa unes 17 persones. Brinda solu
cions en telefonia per a empreses: gestiona
els seus usuaris interns, adequa i negocia
preusamblesoperadores, actuacomainter
mediari... I tambéelsofereixplansinternaci
onals i roaming. “Poden trucar a tot el món
amb estalvis de fins al 80%”, diu. En la fase
inicial, deixava que coneguts ho provessin
sense càrrec, fins que va obtenir les llicènci
es. “Així vam aconseguir clients de renom:
ho van provar, els va agradar i van accedir a
pagar”.EntreellsdestaquenTrovit, IEBusi
nessSchool iExternalia.
Aquest començament sòlid li ha permès

captarpropd’unmiliód’eurosentresrondes
d’inversió. Al setembre preveu tirar enda
vantlaquarta,peraixecarmigmiliómésamb
l’entradadenoussocis.Alseuprimerexerci

ci complet, el 2014, va facturar 270.000 eu
ros, tancarà el 2015amb650.000 i espera as
solir els 1,5 milions el 2016. “Podrem conti
nuar doblant uns tres anys més”, afirma.
Opera a Espanya, Colòmbia i té un negoci
residual als EUA amb un soci deMiami.
Garriga calcula entrar en beneficis l’any
que ve. “A l’abril estàvem a punt de so
brepassar el break even –equilibri finan
cer–, però vam decidir continuar crei
xent”. Amitjans de l’any vinent entraria a
Alemanya, encara que mira amb calma
futures expansions: “Es farà sempre
ambempresapròpia,novullpodercul

par altres si no funciona”.
LavidadeGarriganosemprehaestat lli

gadaa la telefonia.Ha treballat desdels 14
anys en coses tan dispars com rentantmo

tosodedobledellums(substitueixl’actoren
un rodatge per fer ajustos d’il∙luminació), i
desd’aleshoresmainohaestatforad’unpro
jecte.Vaestar ficatenunparellquenoesvan
acabarimpulsant. Desde3GMobilesíqueva
tirar endavant una empresa dedicada a for
mació. “Teníemaquestanecessitat a la com
panyia, però vam decidir ferho nosaltres
mateixos i vamacabar distribuint productes
del nostre proveïdor”. El seu no parar s’en
ténquanesdefineix comunapassionat de la
feina.“Sino,m’avorreixodeseguida”,adver
teix.Garriga formapartdeForumBerlín, un
grupdenouemprenedors(inclouDídacLee,
Manuel VidalQuadras i Elena Gómez del
Pozuelo)quefanunareunióalmesambcon
vidats comPedroFontana, Santi Vila oPier
reLouis Jezequel (Wonderbox) “perquè
expliquin la seva experiència i aprendre
d’ells”. Aquest aprenentatge continu és una
de les sevesmàximes.
Initansols al’estiunodescansa.“Aprofito

les vacances per pensar les coses amb més
calma”. Separat fa poc i pare de tres fills
–Manuel(9),Sonsoles(7)iJosé(4)–,assegu
ra que ara els dedica més temps. “He des
cobert el plaer de sortir a caminar amb el
gos”. Confessa haver pensat si és rendible
dedicarseapassejargossos.“Noésunnego
ci escalable”, fa broma. Abans feia més es
port, però una lesió el va obligar a reduir el
ritme, si bé manté la seva afició per l’esquí i
lesmotos,aixòúltimheretatdelseupare.Per
damunt de tot, valora les seves dutxes ben
llargues. “És on sorgeixen lesmillors idees”,
sentencia.c

“L’expansió de Call2World
farà empresa pròpia,
no vull poder culpar
altres si no funciona”

GUSI BEJER

MANUELGARRIGA, PRESIDENTEXECUTIUDECALL2WORLD

ELS NOMS
I LES COSES

Els autònoms
augmenten
aCatalunya
un 1,85%
al juliol
BARCELONA Redacció

L’afiliació al règimd’autònoms a
Catalunya es va situar al juliol en
539.883 persones i va augmentar
en relació amb el mateix mes de
l’any anterior en un 1,85%. Res
pecte al conjunt de l’Estat,
aquesta xifra es va situar en
3.172.237 persones, un 1,80%
més. Per províncies, la variació
ha estat d’un 2,23% a Barcelona,
d’un 1,12% a Girona, un 0,24% a
Lleida i un 1,21% a Tarragona.
Aquestes dades suposen una va
riació en l’afiliació al règimd’au
tònoms respecte al mes anterior
d’un 0,31%. Per províncies, ha
estat d’un 0,54% a Barcelona,
d’un 0,54% a Girona, d’un
0,07% a Lleida i d’un 0,16% a
Tarragona.
Sobre això, Autònoms Pimec

valora positivament l’evolució
en l’afiliació al RETA (règim
especial de treballadors autò
noms) dels últims mesos, però
insisteix en la necessitat de pro
moure mesures que impulsin al
màxim les potencialitats del
col∙lectiu. En aquest sentit, rei
tera la necessitat que es proce

deixi a la constitució del Consell
del Treball Autònom de Catalu
nya. Aquest nou marc de diàleg
ha de servir per continuar im
pulsant el conjunt de reivindica
cions dels autònoms en matèria
de cotitzacions socials, equipa
ració de drets entre treballadors
autònoms i els assalariats, o pel
que fa a la potenciació de la se
gona oportunitat per a aquells
autònoms que vulguin tornar a
emprendre.
D’altra banda, considera que

és molt important que la refor
ma de la LETA (Llei de l’Estatut
del Treballador Autònom) que
s’està tramitant en l’actualitat,
ampliï el conjunt demillores per
al col∙lectiu que es contenien en
el Projecte de Llei en matèria de
cotitzacions socials, equiparació
de drets entre treballadors au
tònoms i assalariats o respecte a
l’impuls de la segona oportu
nitat.c

Pimec insisteix
en la necessitat de
promouremesures
que impulsin almàxim
aquest col∙lectiu
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