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PROQUIMIA COSMETICS

Nova línia de negoci en el
sector de la perfumeria
]L’empresadeRipolletProquimiaCosme
tics,dedicadaa la formulació,producció i
envasamentdeproductescosmètics, va fac
turar4,5milionsd’eurosel2017,un12%més,
unmiliódelsqualsen l’exportació.La firma
ha invertit 200.000eurosper llançaruna
nova líniadenegocideperfumeria, equipada
ambtecnologiapunta.L’empresa familiar,
fundadael 1982, estàdirigidaperJoanSerra i
dona feinaa 40persones. /Redacció

COL∙LEGI DE CENSORS

Grup per impulsar
l’equitat de gènere
]ElCol∙legideCensorsJuratsdeComptes
deCatalunyahacreatungrupde treball a fi
d’impulsar lapresènciade ladonaen l’audi
toria.ElCol∙legi consideraque lapromoció
a les firmesésmeritocràtica,peròquehau
riad’impulsars’hi lapresènciadedonesen
posicionsdirectives.El seupresident,An
toniGómez, tambévareclamarquehihagi
mésdonesencàrrecs representatiusdel
Col∙legi i a les institucions. /Redacció

JBCNCONF

El congrés aplegamés
de 500 experts de Java
]La terceraediciódel JBCNConfaplega la
setmanaentrant aBarcelonamésde500
experts enprogramacióJava,un llenguat
ge informàticdeprogramaciódecodiobert
utilitzat entrealtresperAndroid i lesgrans
botiguesen línia.Elsorganitzadorsvan
recordarqueentreelsprogramadorsJava
nohihaatur iun júniorpotpassardegua
nyar26.000a42.000eurosanuals enno
mésdosanys. /Redacció

LV

Gruppera l’equitatdegèneredelCCJCC

BlackToroCapital
fusionaMuving
ambTorrotGasGas
LALO AGUSTINA
Barcelona

Black Toro Capital (BTC), ges
tora de fons de capital risc del
grup Trea, i l’empresari Iván
Contreras han creat Muving
Ecosystem,unaempresademo
bilitat elèctrica que integra ver
ticalment tot el procés des de la
fabricació de motos fins al llo
guer a través d’una plataforma
virtual. La nova socie
tat hòlding –en la qual
BTC té el 60%, i Con
treras, el restant 40%–
ha rebut les participa
cions empresarials
que els dos socis citats
ostentaven al fabricant
de motos TorrotGas
Gas i en l’empresa de
lloguer de motos elèc
triques Muving. Fins
ara, BTC era majorita
ri i Contreras estavade
minoritari en laprime
ra,mentre que la situa
ció era justament la
contrària en la segona.
La fusió, que arriba després

d’un període d’intensa col∙labo
ració entre les dues firmes, bus
ca aprofitar sinergies i afinar
l’estratègia per al creixement
futur. “Som l’únic grup integrat
del món en aquest sector”, va
assegurar ahir Contreras. El ve
hicle sharing o servei de lloguer
de cotxes, motos, bicicletes i
fins i tot patinets a través d’apps
està en eclosió a bona part del
món i també a Espanya. En el

cas de les motos, Muving com
peteix ambYugo, eCooltra i, des
d’aquesta setmana, Scoot, que
s’acaba d’instal∙lar a Barcelona.
BTC va entrar en el capital de

Torrot el 2015 quan aquesta fir
ma necessitava capital per com
prar la unitat productiva de Gas
Gas, en concurs de creditors.
Des d’aleshores, el fabricant no
ha parat de créixer. El 2017 va
fabricar 16.000motos i va factu

rar 40 milions. L’any passat,
Contreras va crear Muving i va
començar a comprar motos a
Torrot. L’empresa és present en
dotze ciutats espanyoles i té
2.400 motos i 160.000 clients
registrats. La setmana vinent
desembarca a Atlanta (Estats
Units) i en la segona meitat de
l’any preveu ferho a Lisboa,
Marsella, Tolosa deLlenguadoc
i Miami. Ara, Muving i Torrot
creixeran juntes.c

Snackson internacionalitza la plataforma de formació corporativa

Microcursos almòbil
MAR GALTÉS
Barcelona

Snacksonésunprojecteper
portar la formació corpo
rativaalmòbildelsemple
ats, que va néixer el 2015

amb Jordi Pizarro iMiguel Ángel
Muras,dosemprenedorsambdu
es dècades d’experiència en el
sector de l’elearning. La compa
nyiaespreparaaraperafrontarun
salt internacional, després d’in
corporarcomasociJoaquínÁlva
rez,queelsúltimsanyshaviaestat
director d’estratègia de tecnolo
gia educativa a l’Ajuntament de
Nova York. “La formació és cada
vegadamésunaprioritata lesem
preses.L’edtechéselgranmercat
quearriba.Creixiarafaltaatreure
els inversors”,diuÁlvarez.
Snacksonvadirigidaala forma

ció d’empreses en un format de
píndoles digitals, demicrocursos.
“Quan una empresa treu un pro
ductenouo implantaunanovaei
naovol informar sobre l’aplicació
de la nova llei de protecció de da
des, envia als seus empleats un
PDF per correu electrònic. Però
no pot saber si realment els em
pleats se l’han mirat. La gent vol
continguts curts i consumirlos al
mòbil”, expliquen. “Nosaltres vo
lem acompanyar l’usuari en
aquest procés formatiu. No ser
veix per substituir unmàster, evi
dentment. Però és complementà
ria i canvia el concepte: permet a
l’empresa fer formaciódemanera
fàcil i amb intel∙ligènciad’estadís
tiques”. Snackson ve de la digita
litzaciódecontingutsamidapera
grans empreses. “Buscàvem un
model més escalable i hem creat

un canal”. Entre els seus clients
destaquenDesigual, Seat, Sanitas,
Applus, Heineken o Phone
House.
La companyia també vol des

plegar la seva plataforma perquè
propietaris de continguts puguin
acostarlos al consumidor final:
per exemple, l’hospital de Sant
Joan de Déu ha desenvolupat un

petit curs (sobre procediments
d’oxigenoteràpia) al qual poden
accedir professionals d’infer
meria de tot Espanya a través de
Snackson.
Laplataformapermetinterope

rar amb altres sistemes d’educa
ció,asseguren.“Araoferimpíndo
les,peròpodremgenerarrecoma
nacions i un fil d’aprenentatge”.
Els socis han finançat la compa
nyia fins ara amb 240.000 euros.
El 2017 la facturació va ser de
150.000euros. “Pensemarribaral
breakevena finald’any.Peròsivo
lem accelerar el creixement, ani
rem a buscar inversors als EUA”.
La companyia ha creat un consell
assessor amb alts directius de
McGrawHill Education, Bloom
bergoInstructure/Canvas.c

XAVIER CERVERA

Álvarez,Pizarro i Muras(els tresa ladreta), ambl’equip i lamascota

Entre els seus clients
destaquenDesigual,
Seat, Sanitas,
Applus, Heineken
o PhoneHouse
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