
Sèrie “PROTAGONISTES: Sergi Baster de Puntcentric”

Sergi Baster, emprenedor inquiet, nascut el maig de 1975. Soci cofundador de
Puntcentric, empresa ubicada al Parc Científic i Tecnològic de Girona, juntament amb
Ricard Asiain. El seu és un projecte d’equip que ha anat incorporant nous
col·laboradors que l’han fet evolucionar i créixer.

Puntcentric és la web o app on pots
trobar els productes i les ofertes que
venen les botigues que tens a prop.
Connecta les persones amb les
botigues físiques.

Innovagir, SL,
Carrer Emili Grahit, 91
Parc Tecnològic UdG
www.puntcentric.com
info@puntcentric.com
@puntcentric_es
https://es-es.facebook.com/PuntCentric
http://www.linkedin.com/company/puntcentric

APP Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtemia.puntcentric
APP Apple Store: https://itunes.apple.com/es/app/puntcentric/id600361859



Com va sorgir la idea i per què vares decidir emprendre un negoci? Ho vares fer en
solitari o en grup?
En un principi la idea era la d'oferir una solució eficient i fàcil que permetés vendre en
línia a les botigues físiques aprofitant els avantatges de la unió de diverses botigues en
una mateixa web. Amb el temps la idea s'ha anat adaptant (pivotant) segons el que hem
vist que necessitava el mercat. Actualment Puntcentric està molt més enfocat a
connectar la gent amb les botigues properes sovint per acabar comprant a la mateixa
botiga física. D'aquesta forma és com hem vist que podem ajudar més les botigues.

Inicialment vàrem començar en Ricard Asiain i jo. Som perfils molt complementaris i he
tingut la sort de poder treballar amb ell perquè crec que és una gran persona i un gran
professional. Amb el temps hem anat ampliant l'equip i cada membre hi ha anat deixant
la seva empremta. No hi ha dubte que ha estat, i continua sent, un projecte d'equip.

Abans d’obrir el negoci, i per analitzar-ne la viabilitat, us vàreu preguntar:

 Quina necessitat o problema estàveu satisfent?
El nostre objectiu des de l’inici era que les botigues poguessin aprofitar Internet per
vendre més. Inicialment pensàvem que com més les podríem ajudar era facilitant-los
que poguessin vendre en línia, tot i que amb el temps hem vist que és molt més
interessant per als comerços portar-los clients a les botigues físiques. Cada vegada hi
ha més gent que busca informació online però que té una clara intenció de comprar
a la botiga.

 Vàreu estudiar si hi havia mercat,
és a dir, consumidors disposats a
pagar pel servei?
Sí. Abans d'iniciar el projecte ens
vàrem dedicar a voltar per les
botigues i veure què n'opinaven. La
resposta va ser engrescadora, tot i
que amb el temps vàrem veure que
una cosa és l’interès que et
mostren en una primera entrevista
i una altra és quan han de prendre
la decisió d'entrar i donar el
número de compte.

 I la competència que podíeu tenir?
En aquell moment pensàvem que la competència més important eren les empreses
que es dedicaven a fer webs, botigues en línia i també els grans portals de venda en
línia (mercat web o marketplaces), com per exemple eBay i Ciao.

 Vàreu avaluar què podíeu aportar de diferent del que ja hi havia al mercat?
En aquell moment no hi havia massa solucions que permetessin crear una botiga en
línia de forma fàcil i per una petita quota al mes. De totes formes, la nostra principal
aportació era, i continua essent, la geolocalització. És a dir, que la gent pugui buscar



per Internet (mòbil, tablet, ordinador...) on pot comprar un producte que està
buscant a prop d'on és. També per descobrir noves botigues, ofertes i productes que
no sempre es veuen passejant pel carrer.

 Quines eren la inversió i despesa necessàries per tirar endavant el projecte i com el
podíeu finançar?
Vàrem calcular 40.000 €. Cal dir, però, que vàrem calcular molt malament la inversió
necessària. Aquesta va ser la nostra sort, perquè si haguéssim sabut el que ara
sabem, segurament Puntcentric no hauria existit mai, i crec que hauria estat una
pena.

 Vàreu valorar si teníeu les
capacitats, coneixements i
experiències suficients, tant tu
com el teu equip?
Com us he comentat, en Ricard i
jo tenim perfils molt
complementaris i això ha estat
clau per poder continuar el
projecte. Més endavant s'hi ha
anat incorporant més gent i tots
hi estan aportant molt.

 Finalment, en aquest procés inicial vàreu haver de demanar finançament? Va ser
difícil?
Pel que fa al finançament, crec que és imprescindible per tirar endavant un projecte
com Puntcentric. Sense finançament segurament no existiria cap dels projectes més
populars que podem trobar a Internet, i sobre aquest tema, aquí a Catalunya crec
que estem en clar desavantatge si ens comparem amb països com els Estats Units.

Des de la creació de l’empresa fins a la posada en funcionament de Puntcentric han
passat aproximadament tres anys. Ha acabat sent diferent d’allò que pensàveu que
seria o de com funcionaria inicialment? Què és el que més ha canviat?
L'objectiu de Puntcentric sempre ha estat ajudar la gent a poder comprar millor i que les
botigues poguessin vendre més aprofitant Internet.

El Puntcentric inicial estava orientat a vendre online i les botigues havien d'incorporar
els productes que volien posar a la venda, un a un. Amb el temps hem anat fent més
fàcil la incorporació i manteniment dels productes i hem anat augmentant el nombre de
persones que ens visiten cada dia, principalment aquells que busquen algun producte
relacionat amb una ciutat.

Actualment Puntcentric és l’única solució que permet tenir una web amb molts
productes sense que la botiga hagi de fer res de res, si no vol, amb resultats mesurables,
sense permanència i a un cost molt baix. Els productes els incorpora la marca, les
botigues hi posen la seva ubicació física i nosaltres fem que surtin bé a Google perquè el



client pugui trobar el que busca a Internet per comprar-ho físicament a prop seu.
Tothom hi guanya!

Quines creus que són o han estat les dificultats o obstacles més importants?
Podríem dir que els principals obstacles han
estat dos. En primer lloc, vendre un producte
innovador en temps de crisi és complicat perquè
les empreses estan més pendents de quines
accions de publicitat mantenen respecte a l'any
anterior, que no pas de quines accions de
publicitat incorporen de nou. Això passa a les
petites botigues, però també a les grans
marques.

En segon lloc, el més complicat és trobar
finançament. Les plataformes d'Internet
requereixen molta inversió i si no disposes d'aquests diners, queden molt pocs llocs on
aconseguir-los. Nosaltres hem aconseguit un petit préstec a través d’ENISA i també hem
incorporat capital privat a través de Business Angels. Tot i això, no hem aconseguit ni de
bon tros el que creiem que és necessari per impulsar amb força un projecte tipus
Puntcentric.

S’han complert les vostres expectatives?
No encara, però continuem amb tota la il·lusió i ganes per fer que es compleixin.

Com veus el teu futur i el de Puntcentric en els propers dos o tres, anys?
Puntcentric és un projecte que difícilment m'imagino a mig gas. Si durant els propers
mesos comença a tirar amb força, pensem que pot aconseguir una quota de mercat
considerable dins de la nova tendència de la venda multicanal i l’efecte ROPO. Tot i això,
no hem d'oblidar que s'ha de consolidar millor i que la manca de finançament és un
factor que ens podria jugar en contra.

Amb el que ara saps i has viscut, si poguessis tirar endarrere en el temps, què faries
diferent?
Segurament faria diferent moltes coses, però potser les més importants serien les
següents: en primer lloc, no dedicar tant de temps a buscar finançament i en canvi
dedicar-lo a buscar clients. Quan busques finançament no estàs venent i, si no hi ha
facturació, és molt més difícil trobar finançament. És com un peix que es mossega la cua.
En segon lloc, sondejaria millor el mercat abans de crear el producte definitiu. Es tracta
de fer el mínim per poder-ho vendre per saber l’opinió del mercat, i en funció d'això,
acabar de desenvolupar una solució més definitiva.

Tens algun consell, o consells, per a les persones que estan pensant a muntar la seva
pròpia empresa?
Bé, tenint en compte la manca de finançament que hi ha actualment, crec que la millor
recomanació, almenys per a projectes TIC, seria centrar-se des del primer dia a
augmentar la facturació, aconseguir nous clients i fer que el projecte sigui sostenible per



ell mateix. El finançament pot servir per fer-lo créixer més ràpid, però crec que
inicialment s'hauria de fer un pla per aconseguir resultats sense comptar massa amb el
finançament, especialment quan encara no està evolucionada la plataforma.

Els ajuntaments són administracions públiques amb una capacitat de maniobra
ajustada, atès que els seus pressupostos, és a dir, la seva capacitat per prestar serveis i
donar resposta a les demandes de la població, depèn bàsicament de la recaptació de
taxes i impostos als veïns i veïnes de la població, de les transferències
d’administracions superiors i de la capacitat de captar subvencions. Tenint en compte
aquestes circumstàncies, què creus que podrien fer des dels ajuntaments per ajudar
les persones que volen crear empreses i donar-los suport? I què s’hauria de poder fer
des de l’Administració pública en un sentit més ampli, com ara Generalitat i Estat
espanyol?
Crec que des de Girona Emprèn s'està fent una bona feina, i sobretot en els moments
inicials del projecte, ens vàreu donar el suport i la informació necessària per aprofitar
altres serveis que ofereixen altres administracions públiques. Entenc que l'Ajuntament
no té capacitat per ajudar de forma directa en matèria de finançament, però sí que crec
que podria cedir o llogar espais a preus simbòlics amb l'objectiu d'impulsar empreses en
les primeres etapes. El benefici per a la ciutat a mitjà i llarg termini pot ser molt
important.

Pel que fa a la resta d'administracions, valoro positivament els programes que existeixen
per donar formació i suport a les empreses de nova creació o que estan en fases inicials.
No obstant això, crec que s'hauria d'ajudar molt més activament a la creació i
consolidació de noves empreses, com per exemple, facilitant els avals per poder
demanar un préstec, fent més flexibles els pagaments a la Seguretat Social o fent les
devolucions de l'IVA trimestralment, en comptes d'haver d'esperar més d'un any.

Fotografies facilitades per Sergi Baster.


