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Al detall

Els catalans
trepitgen fort
a la Meca dels
emprenedors

IGNASI PUJOL
BARCELONA

T
al com apareix a la
pel·lícula La xarxa
social, Mark Zuc-
kerberg es va ins-

tal·lar a Silicon Valley, a
Califòrnia (Estats Units),
l’any 2004. Va ser el deto-
nant definitiu perquè
Facebook s’estengués per
tota la comunitat univer-
sitària dels Estats Units i
poc després per tot el
món. La zona del món
amb més magnetisme per
als emprenedors, sobretot
els de perfil innovador,
acull també un bon grapat
d’empreses catalanes, que
conviuen en el mateix
ecosistema que Apple,
Google, eBay, Hewlett-
Packard, Oracle, Twitter,
Yahoo! i SAP.

Els que han passat per
Silicon Valley expliquen
que és relativament fàcil
reunir-se amb els princi-
pals directius de les grans
corporacions, fins i tot
amb figures com ara Steve
Jobs, cofundador d’Apple.
La pregunta que sorgeix
és fins a quin punt, en ple
segle XXI, amb clústers
tecnològics propers com
ara el districte barceloní
del 22@, Esade Creapolis,
a Sant Cugat del Vallès, i
el nou Tecnocampus de
Mataró cal ser físicament
a Califòrnia per assolir
l’èxit.

“Allà estàs amb els
millors emprenedors del
món i amb els millors
inversors”, explica
l’emprenedor català
Dídac Lee, que gestiona
vuit empreses sota el

paraigües d’Inspirit. N’hi
ha tres que tenen presèn-
cia a Silicon Valley. Es
tracta d’Spamina, Matrix
Search i Zyncro. Però Lee
(que també és membre de
la junta directiva del FC
Barcelona) adverteix:
“Silicon Valley no és El
Dorado; allà també et tro-
bes els millors competi-
dors del món”.

Inspirit és una de les
empreses que s’ubica al
parc Plug and Play, a la
localitat de Sunnyvale,
gràcies a un acord de
col·laboració amb la Cam-
bra de Comerç de Barce-
lona i l’agència Barcelona
Activa, depenent de
l’Ajuntament. Fa dos anys
van arribar a un acord
amb l’accelerador
d’empreses tecnològiques
Plug and Play per acollir
fins a set empreses catala-
nes a les seves instal·laci-
ons. La Cambra i Barce-
lona Activa financen sis
mesos de lloguer de les
instal·lacions i Plug and
Play es compromet a
posar en contacte els
emprenedors amb firmes
de capital risc i amb direc-
tius dels grans grups
empresarials.

Cerca de candidats
Fins ara s’hi han instal·lat
sis empreses catalanes,
entre les quals hi figuren
Password Bank, The Cha-
nel i la mateixa Inspirit.
L’acord també preveu que
dos cops l’any els directius
de Plug and Play visitin
Catalunya amb firmes de
capital risc per entrevis-
tar-se amb possibles can-

Dídac Lee
adverteix:
“Silicon no és
‘El Dorado’;
estàs amb els
millors del món”

És relativament
senzill reunir-se
amb figures
com Steve Jobs,
cofundador
d’Apple

Cal mig milió
d’euros
d’inversió per
al primer any
d’activitat a
Silicon Valley

didats a instal·lar-se a Sili-
con Valley.

El mes passat van
donar llum verda a nou
projectes catalans: Nice
People At Work, Spenta,
Linquia, Moovida, Ape-
soft, Urbiotica, Justin-
mind, Inbenta i Mubiquo.
“Altres empreses els han
semblat interessants però
encara estan una mica
verdes per fer el salt als
EUA”, comenta el direc-
tor de promoció interna-
cional de la Cambra, Lluís
Lluch. “A Catalunya hi ha
empreses amb moltes
possibilitats –afegeix–
però en molts casos són
companyies molt joves i
amb poc capital”.

Lluch explica que es
necessiten prop de
500.000 euros d’inversió
per al primer any a Silicon

Valley. I no tots els
emprenedors disposen
d’aquesta xifra. De fet, un
dels principals motius per
instal·lar-se a la Meca de
l’emprenedoria mundial
és la recerca de finança-
ment. La proximitat amb
els fons de capital risc i
amb les grans multinacio-
nals (potencials clients)
és una condició impres-
cindible per triomfar en
l’ecosistema de Silicon
Valley. A la zona hi ha fons
de capital risc especialit-
zats, com Accel Partners o
Greylock (les dues, accio-
nistes de Facebook), i fir-
mes generalistes com
Morgan Stanley i Apax.

Silicon Valley, situat al
nord de Califòrnia, té
prop de dos milions
d’habitants. L’àrea con-
centra el 32% de les

Bay Area
en xifres
e

430.000
milions de dòlars és el
producte interior brut
(PIB) de la zona

23%
és el pes de l’economia
local sobre el PIB local
de Califòrnia

59.000
dòlars és el producte
interior brut per càpita

32%
és el percentatge del
capital risc dels EUA
que està representat
a Silicon Valley

Una vintena d’iniciatives empresarials
nascudes a Catalunya s’han instal·lat
a la zona de Silicon Valley

UN CATALÀ A CALIFÒRNIA. Xavier Verdaguer
(a l’esquerra) treballant amb el seu equip a les
oficines d’Innovalley a San Francisco. INNOVALLEY
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empresesde capital risc
del país. La zonadenomi-
nadaBayArea, ambSan
Francisco comaciutat
destacada, téunproducte
interiorbrut (PIB)de
430.000milionsdedòlars
(320.650milions
d’euros), xifra que repre-
senta el 23%delPIB total
deCalifòrnia i que com-
parat amb la restad’eco-
nomiesnacionals se situ-
aria a l’alçadadePolònia.

“ElsEUAsónunmer-
cat enorme i intentem
que les empresesquehi
vaginestiguinprepara-
des”, explicaDiegoGuri,
directordel centre
d’internacionalització
empresarial d’ACC1Ó.
L’agènciade laGenerali-
tat impulsadesde la seva
oficinadeCalifòrnia
(inauguradael 1989) el

programaSiliconValley,
enel qual hanparticipat
les empreses 1d3a,Cap-
side,F.Soares,Green
PowerMonitor, Inlea,
Mobbio, PeixeSoftware,
CritFlow,TobefanSocial
Network iVisualEngine-
ering.Unaaltrade les
companyies catalanesque
hanposatunpeual clús-
ter tecnològicmés impor-
tantdelmónésUserzoom
(vegeu l’entrevistade les
pàgines8 i 9).

ACC1Ó téuna incuba-
dora d’empreses a San
José des del 2008 i faci-
lita l’elaboració deplans
denegoci, recerca de
socis i clients i aixeca-
ment de finançament.
Inlea és l’empresa que
mésha crescut en
aquesta incubadora, fins
a facturar dosmilions de
dòlars (1,5milions
d’euros) aquest any als
EUA.El seupresident,
Xavier Simó, comenta
que la decisió d’instal·lar-
se aCalifòrnia va ser clau.
“En tecnologia tothom
mira a SiliconValley; si hi
ets, et veuen, i si nohi ets,
no et veuen”, assegura
Simó.

XavierVerdaguer va
aterrar aSiliconValley
l’estiudel 2009per ferun
cursd’altadirecció a la
Universitat deStanford i
quanvaacabar vadecidir
quedar-se i crear Innova-
lley (fundadaal gener),
unaempresadedicadaa
desenvolupar “roba
intel·ligent fusionant cre-
ativitat catalanaambtec-
nologia americana”. “A
Innovalleyhemaconse-
guitmoltesmés fites en 11
mesosqueen lesmeves
empreses catalanes en
unsquants anys.Al Sili-
conValley tot vamolt
ràpidament i hasde cór-
rermolt per aprofitar les
oportunitats quevan sor-
gint.Ésunentornmolt
competitiuperòamb les
mateixesoportunitats per
a tothom.”

L’entorn

Verdaguer, que tambéva
fundar l’empresade con-
tinguts interactiusTMT
Factory, valora sobretot
“la cultura emprenedora
de l’entorn”.Unacultura
que incita al riscperquèel
possible fracàs “forma
part de l’aprenentatge”.

Per aDídacLee, ser a
SiliconValley témolt de
sentit si es tractade “pro-
ductes globals”. “És com
enPauGasol.AlBarça ja
es veiaqueeraun jugador
extraordinari. Aleshores
primerva anar alsGriz-
zlies i despréshaestat
bicampióde laNBA.
Elmeusomni és jugar a la
NBA i guanyar-la”.

Innovalley
Xavier Verdaguer

e

XavierVerdaguer (Barcelona, 1972) va serundels pri-
mers catalans en constituir una empresadenova cre-
ació aSiliconValley: la companyiade teixits
intel·ligents Innovalley, tambéparticipadaperHaiku,
Cooked inBarcelona iCetemmsa. “Actualment estem
molt centrats en la comercialitzacióde lanostra tec-
nologia en gransmarquesdemoda i d’altra banda
estemnegociantuna rondade finançament ambsocis
americansde capital risc”, explica.Tambéestà ges-
tantuncentrede creativitat a SanFrancisco.

Casos d’èxit

Inlea
Xavier Simó

e

Xavier Simó (Barcelona, 1972) va arribar aSilicon
Valley el 2008de lamàde lamultinacional tecnolò-
gicaCisco, el seuprincipal client. Inlea està especia-
litzada enel desenvolupamentdeprojectes de forma-
cióonline. La seva seualsEUAestà a la incubadora
d’empresesde l’agènciaACC1Ó.Faunmesvaobrir
unaoficina aMontreal i elmesquevepreveu fer-ho a
SãoPaulo.Aquest anypreveu facturarmésde cinc
milionsdedòlars (3,75milionsd’euros).

Inspirit
Dídac Lee

e

DídacLee (Figueres, 1974) és el fundador i soci de les
vuit empreses englobades a Inspirit. Tres sónaSili-
conValley. Spaminaofereixun softwarede seguretat
per al correu electrònic que competeix ambPostini
(Google).Matrix (a puntde tancaruna rondade
finançamentd’unmilió d’euros) ajuda les empreses a
gestionar les seves inversions enmàrqueting als bus-
cadors i Zyncro ésuna intranet 2.0. Inspirit factura
uns 10milionsd’euros.
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