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MÓN
E MPR ESA R IAL
SEIDOR

Creixement a Andalusia

]Seidor, consultora multinacional especialitzada en

serveis i solucions tecnològiques, va obrir ahir les
seves noves oficines a Sevilla amb l’objectiu de conso
lidar el seu pla de creixement a mitjà termini a Anda
lusia. Les noves instal∙lacions donaran cabuda als més
de 150 treballadors amb què la consultora compta
a la capital andalusa i exercirà de seu central per a
les delegacions de Màlaga, Granada i Las Palmas.
A l’acte hi va anar l’alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
acompanyat del director adjunt de Seidor, Alejandro
Daniel, i el director de la Delegació Sud de Seidor,
Francisco Canton. / Redacció
F. INICIATIVAS

Contractació de 67 enginyers

]F. Iniciativas, consultora especialitzada en l’assesso

rament a empreses en la gestió del finançament d’activi
tats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològi
ca (R+D+i), ha contractat 67 enginyers el darrer any per
reforçar el creixement a Espanya. Amb això, la plantilla
de tot l’Estat ha crescut un 12,5% fins als 261 professio
nals. La seu central d’F. Iniciativas es troba a la Colònia
Güell de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
F. Iniciativas ha invertit 3 milions d’euros en les noves
seus de Madrid, València i Londres (Regne Unit). L’ofi
cina de Madrid disposa de prop de 1.500 metres qua
drats al costat de l’estació d’Atocha. / Redacció
CONSELL DE RELACIONS LABORALS

Petició de més conciliació

]El Consell de Relacions Laborals de la Generalitat va

instar patronals i sindicats a incloure en la negociació
col∙lectiva mesures de racionalització i flexibilitat dels
temps de treball que facilitin la conciliació de la vida fami
liar, personal i laboral dels treballadors. Aquest organis
me, que presideix la consellera de Treball, Dolors Bassa,
va acordar impulsar aques
tes mesures a través de la
inclusió de clàusules sobre
els temps de treball remune
rats als convenis. Entre les
mesures destaca la reducció
de les hores extraordinàries
i la prolongació de les jor
nades no pactades, la com
pensació de les jornades
de més per temps de des
cans, o l’aposta per la flexi
TORNÉ J.R. / ACN
bilitat horària d’entrada
Dolors Bassa
i sortida. / Redacció
‘WIRED’

Deu ‘startup’ prometedores

]Wired, revista especialitzada en el sector tecnològic

i digital, inclou en la seva edició d’octubre un article
sobre l’escenari emprenedor a Europa, en el qual desta
ca un centenar d’empreses prometedores de deu ciu
tats. De Barcelona inclou Heygo, Wallapop, Typeform,
Corner Job, Social Point, Glovo, Kantox, Deliberry,
Letgo i Holaluz. Wired subratlla que l’últim any ha
crescut l’interès de les empreses i inversors internacio
nals per l’ecosistema barceloní. La revista repassa les
startup que considera més rellevants a Hèlsinki, Lon
dres, Berlín, París, Amsterdam, Estocolm, Tel Aviv,
Barcelona, Istambul i Lisboa. / Redacció

Tres catalans triomfen amb La Lola, una cadena de xurreries a Manila

Xurros a les Filipines

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Un local de menys de 10 metres qua
dratsalPowerPlantMall,aMakati,cen
tre de negocis de la immensa Manila, va
ser l’origen de La Lola, avui una cadena
de xurreries amb prop de 20 establi
ments als principals centres comercials
de la capital filipina. L’aposta de tres jo
ves catalans dedicats a l’hostaleria, Da
niel Aliaga, Oriol Singla i Sergi Rostoll,
va començar a prendre forma com una
aventura a més d’11.000 quilòmetres de
casa gràcies a un projecte per a la seva
tesi i a un contacte familiar que vivia a
les Filipines. Fa una dècada i amb poc
més de 20 anys, van obrir Barcino, una
cadena de restaurants de cuina espa
nyola que van vendre cinc anys després
als socis locals per emprendre un pro
jecte propi.
Primer van ser els restaurants Las
Flores i Ramblas, però el gran salt va ar
ribar amb La Lola. “A les Filipines els

Una furgoteca de La Lola a Manila

En dos anys, La Lola
ha obert 17 locals
i preveu fer el salt
internacional l’any vinent
xurros eren un producte de consum de
lesclassesacomodades,unaoportunitat
vinguda del passat colonial espanyol,
però nosaltres apostem per popularit
zarlos i portarlos al carrer”, explica
Daniel Aliaga. Un enclavament estratè
gic, un producte assequible i una imatge
de marca atractiva van ferhi la resta.
“Esformavencuesdemésde40minuts;
la primera setmana els empleats ens

DAVID AIROB

Daniel Aliaga, soci de La Lola

Suecos, de calçat laboral,
trepitja el carrer
BLANCA GISPERT
Barcelona

Suecos és una marca de sabates, basa
des en el confort, la salut i la funciona
litat, dissenyades per un matrimoni
suec que fa deu anys va optar per em
prendre a Barcelona. Andreas i Jonna
Roxe van decidir calçar treballadors
del sector sanitari i hoteler, i van co
mençar venent a través de distribuï

dors externs; el 2013 van entrar al sec
tor farmacèutic i ortopèdic. L’actual
directora, Rosa Novoa, explica que
avui Suecos ven a 45 països (Europa i
el Japó) en l’àmbit del calçat laboral.
L’any 2015, l’empresa va facturar 1,7
milions d’euros, dels quals un 55% van
ser exportacions. Durant aquest
temps, ha produït fins a 10 models de
sabates i ara acaba de llançar una es
portiva de carrer que l’obre al client
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van deixar penjats perquè no aguanta
ven el ritme”, explica Aliaga, de pas per
Barcelona.
En dos anys han obert un total de 15
restaurants en sengles punts estratègics
de Makati, a més de dues furgonetes de
menjar –les populars furgoteques–, i ja
preparen el salt a les illes de Zebú i Da
bao per als propers mesos i el llança
ment internacional l’any que ve. “L’ob
jectiuésobrirmercataMalàisia,Tailàn
dia, la Xina i Indonèsia de la mà de socis
locals;tornaraBarcelonanoentraenels
nostres plans”. El negoci, que sota la de
nominació La Lola Group inclou tres
restaurants de cuina espanyola i les xur
reries, va facturar 5 milions d’euros el
2015, un 87% més, i preveu tancar el
2016 amb més de 9 milions. El grup té
200 treballadors, 24 dels quals a les ofi
cines centrals, que ben aviat trasllada
ran a un espai més gran. “El ritme és fre
nètic”, resumeix Aliaga.c

generalista. Des de fa un any Suecos té
dues franquícies, a Barcelona i a Ate
nes, que suposen una nova via de crei
xement. Amb aquestes novetats i el
canal de venda en línia, Novoa preveu
arribar als 2,5 milions enguany, on la
meitat l’aportarà el canal laboral, el
40% el farmacèutic, el 5% l’ortopèdic,
i la resta la botiga en línia. En els pro
pers anys, la directora preveu dis
senyar més models per al client gene
ralista i també arribar al mercat llati
noamericà. Des dels seus inicis,
Suecos dissenya a Barcelona i fabrica a
la Xina, on té les instal∙lacions subcon
tractades i un equip propi de quatre
persones que se suma a la quinzena de
treballadors en plantilla a Barcelona.c

