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MEDIAPRO

EvaAbans, fins ara a EY,
nova directora financera
]EvaAbans, fins ara sòciade transaccions
d’EY, s’ha incorporat aMediaprocoma
directora financera.Abans, queva ser fins fa
unanydirectorad’EYaCatalunya,havia fet
tota la sevacarreraenelmónde laconsulto
ria, desde l’extintaCoopers aPwCi, els
últimsanys,EY.El fitxatgeperMediapro,
queel 2015vaanunciar la seva intencióde
sortir aborsa, arribadesprésdemolts anys
de relacióamb l’empresa. /L.Agustina

IESE

Caruana s’incorpora com
a professor d’Economia
]L’exgovernador del Banc d’Espanya
Jaime Caruana s’ha incorporat a l’escola
de negocis Iese com a professor extra
ordinari del departament d’Economia.
Caruana compartirà tasques a l’Iese
amb professors comNúriaMas, Jordi
Canals, Xavier Vives, Alfredo Pastor,
Antonio Argandoña, JoséManuel Campa
i JoséManuel GonzálezPáramo, entre
d’altres. / Efe

GL EVENTS

Rafael Guardans negociarà
la concessió del CCIB
]El grup francès GLEvents va anunciar
ahir el fitxatge de l’advocat i consultor
Rafael Guardans amb elmandat que in
tenti renovar la concessió de la gestió
del Centre deConvencions Internacional
de Barcelona (CCIB), que venç el 2021. GL
Events no es resigna a la decisió anuncia
da per l’alcaldessa AdaColau de traspas
sar la concessió a Fira de Barcelona quan
finalitzi l’actual contracte. / Redacció

LLIBERT TEIXIDÓ

L’exgovernador Jaime Caruana

Colvin accelera amb
unanova ronda
de 6milions
MAR GALTÉS
Barcelona

Colvin va néixer fa tot just dos
anys a Barcelona per revolucio
nar el sector de la tramesa de
rams de flors: ara, ambuna plan
tillade45persones, jaoperaaEs
panya, Itàlia –on han superat to
tes les seves expectatives, asse
guren– i Portugal, i acaba de
tancar una nova ronda de 6 mi
lions d’euros per acce
lerarel seucreixement.
Aquesta inversió ha

estat liderada pel fons
italià P101, i també s’hi
incorporen com a ac
cionistes Javier Faus,
conseller delegat de
Meridia Capital; Javier
Etxebeste, exexecutiu
de Yahoo; Hugo Aré
valo, fundador de
Tuenti, i repeteixen els
socis actuals, Samaipa
ta Ventures i Mediaset
España.
Colvin va ser funda

da a finals del 2016 per
Sergi Bastardas, Andrés Cester i
Marc Olmedillo, i acumula des
d’aleshores una inversió rebuda
de9milionsd’euros.
“Hemdemostrat que elmodel

funcionaa trespaïsos.Podemre
forçarnosenaquestsmercatsité
sentit continuar creixent a Eu
ropa. El nostre objectiu és ser el
líder europeu de la flor tallada”,
explica Andrés Cester, conseller
delegat.Ambaquestanova injec
cióde fons,preveureforçar la se

va tecnologia i obrir en 2 o 3 paï
sosenelspropersmesos.
La companyia, que funciona

com a plataforma en línia, no fa
públiques les xifres de factura
ció,peròasseguraqueel ritmede
creixement suposa triplicar ven
des cada any. A finals del 2019
preveu tenir una plantilla de 60
persones.
Colvin té la seu a Barcelona i

una operativa ambquatre perso

nesaMilà.El seumodeldenego
ci té dos vectors: la creació d’una
marca forta, i “una operativa in
novadora basada en la desinter
mediació”, afegeix Cester. Col
vinmantérelaciódirectaambels
cultivadors de les flors a Holan
da, Espanya i Portugal, que en
alguns casos envien directament
els ramsde flors al client final; en
d’altres, l’encàrrec passa pels
centres de manipulació de Col
vinaSantBoioMilà.c

PdePàpreveu triplicar
la facturació endos anys
La cadena de fleques de Lloret factura 2 milions

SÍLVIA OLLER
Girona

A Nino Gómez, fundador de
PdePà, una cadena que combi
na el negoci de fleca i cafeteria
ambseu aLloret deMar, li agra
da explicar que va iniciar l’acti
vitat “per accident”. Malgrat
que el sector en el qual va co
mençar, el de la construcció i
interiorisme, no tenia res a veu
re amb el de l’hostaleria, el 2014
va obrir el seu primer local al
municipi costaner. “Una fleca
va fer suspensió de pagaments i
vam veure que hi havia un buit
d’aquest sector a la zona”, ex
plica el fundador de PdePà. Per
això, va reorientar el negoci de
venda de sanitaris que pretenia
obrir a Lloret en el d’una fleca.
Ara disposa de quatre locals

(un a Girona i tres a Lloret de
Mar) i el seupla d’expansió pre
veu assolir els 20 establiments
el 2020. El proper 11 d’octubre
té previst obrir el seu cinquè lo
cal a la cèntrica avinguda Jau
me I deGirona i al desembre in
augurarà un córner de 140 me
tres quadrats a l’interior d’un
supermercat de Lloret de Mar.
La firma ha arribat a un acord
amb Eroski per ser present en
tres establiments encara que no
es descarten futures obertures
en funció de les necessitats de la
cadena d’hipermercats. El 2019
farà el salt fora de l’àrea de Gi
rona. Actualment té dues ober
tures prefirmades a Terrassa i
Barcelona, on busca local, i no

descarta implantarse a Espa
nya malgrat que la cultura del
coffee bakery hi està menys ar
relada que a Catalunya.
PdePà preveu tancar l’any

amb una facturació d’1,9 mili
ons d’euros, fregar els 3 milions
l’any que ve i assolir els 6 mili
ons el 2020 quan completi el
potent pla d’expansió que in

clourà tant locals propis com
franquiciats. Gómez explica
que des que va arrencar el 2014,
la firma ha crescut al voltant
d’un 13% de mitjana cada any.
Els locals de PdePà ofereixen
una àmplia carta d’esmorzars i
berenars, encara que en el ne
goci que obriran ben aviat a Gi
rona incorporaran també me
nús de migdia com a prova. Un
model que no descarten expan
dir en funció del seu èxit.
L’empresa, que actualment té

una cinquantena de treballa
dors, ha invertit un milió d’eu
ros en la remodelació dels
locals en els quals està present.
La carta es renova cada tempo
rada.c
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Nino Gómez, fundador de PdePà

La cadena té quatre
locals entre Lloret
i Girona i vol arribar
a una vintena
l’any 2020
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Olmedillo, Bastardes i Cester
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