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Escalabilitat, un bon equip i orientació al mercat, 

qualitats que es busquen en una startup 
 

• La Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliba CEU ha celebrat 
la III Jornada d'Emprenedoria Experencial, amb la participació del soci de 
Plana Advocats, Luis Crisetni, el CEO i fundador de "Corre Y Vuela", Juan 
Prim, i el consultor sènior de BANC, Marc Vila 

• Els business angles "es fixen més en la visió de mercat que en la de 
producte", ha dit Vila 

 
Barcelona, 20 de març de 2017.- Escalabilitat, existència d'un equip format i estable, i 
validació en el mercat, aquestes són les característiques que els inversors busquen en els 
startups. A totes s'han referit els ponents de la III Jornada d'Emprenedoria Experiencial, 
organitzada per la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses de la Universitat 
Abat Oliba CEU en el marc de les activitats de l'Aula Emprèn, impulsada aquest any com 
plataforma de potenciació i divulgació de l'emprenedoria. 
 
El consultor sènior de BANC (Business Angels Network Catalunya), Marc Vila, ha aportat 
principalment la perspectiva de l'inversor. Com a coordenades generals, ha afirmat que un 
business angel poques vegades "inverteix fora del seu entorn, li atrau la co-inversió i no 
superarà el 10% del capital per què vol que sigui l'emprenedor qui tiri del carro". Així 
mateix, tant els business angels com el venture capital fugen dels personalismes. "No 
agraden les startups que depenen només d’un CEO". De la mateixa forma, tampoc són 
atractives propostes que no comptin amb les mínimes mètriques validades pel mercat. Els 
business angels, "es fixen més en la visió de mercat que en la del producte", ha senyalat. 
 
A aquesta necessària connexió amb el mercat també s'ha referit el CEO i fundador de 
"Corre Y Vuela", Juan Prim, en afirmar que, "quan s'engega una empresa, el cap és el 
mercat. És el mercat qui et valida". Prim ha exposat les línies essencials del seu negoci, al 
qual ha qualificat de "pioner mundial", ja que permet, per primera vegada, comprar vols a 
través de Whatsapp, Facebook, Messenger o Telegram de forma "automatitzada". El seu 
model s'inscriu dins del format chatbot, que, des de el seu punt de vista, ofereix un canal de 
desenvolupament "encara verge". 
 
Luis Crisenti, soci de Plana Advocats, que presta assessorament jurídic a startups, ha 
insistit en la importància de comptar amb un bon acord de socis des dels inicis del projecte. 
"Quan els negocis comencen, tot va bé, però, un cop es desenvolupen, sorgeixen les 
desavinences sobre la contribució de cadascun". Per a Crisenti, és fonamental "envoltar-se 
de gent qualificada". També considera que Barcelona és una "ciutat capital per Europa" en 
relació amb l'emprenedoria tecnològica. Circumstància que, "de la mateixa manera que 
proporciona més oportunitats", també augmenta "la competència". 
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L’acte s’ha realitzat amb el suport del Club 
d’Emprendedors de la UAO CEU, CEU Emprè, Banco 

Santander, ielektro, Doctor Fakoy, MiFuWi i iBeautty. 
 


