Business Angel, un oxímoron
El Business Angel (BA) és un tipus atrevidament conservador que decideix jugar-se
els seus propis diners en un projecte emprenedor, a la recerca de rendibilitat i
quelcom més, ja que sol implicar-se en aquells aspectes de l’empresa que li son
propers i/o prou atractius. Sol pertànyer a una o més xarxes d’inversors.
La figura del BA te el seus origens en els filantrops americans que, als anys 80 del
segle passat, finançaven les obres teatrals a Broadway, per be que la llegenda ens
situa a la facultat d’enginyeria de la Universitat de Stanford, el degà de la qual
prestà, l’any 1938, 500$ a dos dels seus alumnes per tal que tiressin endavant un
projecte. Els seus noms?: Bill Hewlett i Fred Packard. Havia nascut Silicon Valley!!.
Un projecte emprenedor sol evolucionar d’acord amb aquestes 4 fases:





llavor (seed): amb l’ajut de les 3”F” (friends, familly & fouls)
inici (start-up): entra el BA
creixement (consolidació): es manté el BA
expansió surt BA i entra Capital Risc

Entre les característiques del bon EMPRENEDOR destaquen:






l’equip, abans que la idea
empatia amb l’inversor
empenta i flexibiltat
versatilitat i consciència del risc
savoir faire comercial
Economistes BAN: una realitat en marxa

Economistes BAN és la xarxa d’inversors privats del Col·legi d’ Economistes de
Catalunya (CEC), sorgida per la voluntat de crear un espai empresarial de
finançació alternativa. Una aposta estratègica per fomentar i impulsar l’esperit
inversor entre els seus membres i projectar-lo sobre iniciatives surgides des de
l’ecosistema local.
El funcionament de la Xarxa s’articula a partir d’una eficaç selecció de propostes
empresarials i una comunitat estable de persones amb perfil inversor, interessades
en projectes d’actualitat.
Economistes BAN compta amb el valor de la singularitat reputacional del CEC i
l’impagable peculiaritat de la seva implantació territorial, a travers de les quatre
seus a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Amb 6.300 col·legiats i més de 1.000
despatxos professionals, esdevé una de les de major capil·laritat del país.
ha desenvolupat un nou espai, un know how propi i un potencial molt apreciables.
Economistes BAN tracta de donar opcions a l’emprendedor i, sobretot, de recolzar
l’inversor oferint-li la possibilitat d’avaluar atractives oportunitats on poder invertir
amb algun aventatge front dels convulsos mercats financers.
Així mateix els brinda serveis complementaris com ara programes formatius,
anàlisis de viabilitat, assistència en la formalització de la inversió, valoració pre i
post money d’una start up, sortida de l’inversor i pactes de socis, entre d’altres.
Economistes BAN ha sotscrit sengles convenis de co-inversió amb IFEM i amb
ENISA, així com una sèrie d’acords de col·laboració amb Catalonia BIO, Barcelona
Activa, UPF Business Shuttle i el Parc de recerca de la UAB. Participa activament en
la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) i ha establert vincles amb altres
xarxes i amb la comissió d’emprenedoria del 22@network.

Economistes BAN ha celebrat trobades periòdiques (Fòrums inversors) entre
emprendors i inversors on s’hi han presentat 56 projectes, seleccionats d’entre un
centenar. Dues operacions (destaca el fet que es l’ùnic fòrum al que s’han presentat) ja
s’han formalitzat : Beabloo i Foodinterest, mentrestant, uns altres sis projectes
estan en fase madurativa.
Per acabar, una menció especial a la tesi doctoral d’en Jesus Vinyes i Vila:
Factores condicionantes de la aparición y desarrollo de los ángeles inversores: el
caso de Cataluña
Es tracta d’un treball de recerca ambiciosament rigorós, un zoom sobre aquest
apassionant mon dels inversors privats, de consulta obligada per a tothom que en
vulgui conèixer els enfunyalls.

Xavier Ollé, director de Economistes BAN
economistesban@coleconomistes.cat

