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Sandra Ciurana treballava d’administrativa al servei Girona Emprèn quan va decidir 

posar-se al capdavant de l’empresa familiar de serveis de neteja. Des del març del 

2010, juntament amb els seus germans i la seva mare, ha fet créixer el que ha 

esdevingut Pronet Solucions Integrals, un grup d’empreses dedicades als serveis 

professionals de neteja. 

 
Grup Pronet és un grup d’empreses (Pronet, Park Clean i la Bruixa Banyolina) que 
ofereix serveis professionals de neteja en empreses i domicilis particulars i que s’ha 
especialitzat també en neteja d’aparcaments i neteges en alçada. 
 
 
 
C/ Barca, núm. 15, 3r 1a  
17004 Girona  
Tel. 680 41 07 47 
www.solucionsintegralspronet.com/  
pronet@pronet.cat  
 
 
Què és PRONET? Què ofereix als seus clients? 

PRONET som principalment una empresa de neteja professional, oferim tot tipus de 
neteja i ara ens hem reinventat i també oferim petites reformes: fusteria, pintura, etc. 
 

Com va sorgir la idea de crear l’empresa i per què vas decidir ser emprenedora? Ho 

vares fer en solitari o en grup?  

La nostra mare s’ha dedicat tota la vida al món de la neteja, ella ja tenia la seva 
empresa i en veure propera la seva jubilació els fills vàrem decidir seguir-li les passes 
tot i que en aquell moment tots teníem altr  es projectes laborals. D’aquesta manera els 
meus germans i jo vàrem fer el pas per fer-nos l’empresa cada dia més nostra. 
 



Abans d’obrir el negoci, vas analitzar-ne la viabilitat?  

Sí, aleshores estava treballant a Girona Emprèn i vaig demanar assessorament a les 
tècniques per a valorar tots els aspectes, com la necessitat que satisfeia, si hi havia 
mercat, etc. Volíem saber en primer lloc, i abans de fer el pas definitiu, si era viable, 
com treballava la competència i, sobretot, la inversió que hauríem de fer per dur-lo a 
terme.  
 
Vàreu avaluar com diferenciar-vos del que ja hi havia al mercat? 

Vàrem fer un estudi de mercat  per saber quines empreses podrien ser la nostra 
competència. Teníem clar que el tipus de servei que oferíem nosaltres era diferent, 
però la diferenciació pròpiament ha arribat més endavant, una vegada iniciat el 
projecte, incorporant, de mica en mica, elements de maquinari nous com, per exemple, 
una màquina que neteja vidres fins a 17 metres d’alçada amb procés d’Osmossi inversa.   
 
Sempre estem en constant evolució i demanem assessorament als nostres principals 
proveïdors per portar els millors productes i saber la última informació referent al 
nostre sector. Igualment, per a respondre a les necessitats del mercat, hem creat 
recentment una societat nova de multiserveis on, a banda de la neteja professional, 
oferim també altres serveis de petites reformes, fusteria, pintura, lampisteria, etc. 
 
Quatre anys després de la posada en funcionament de l’empresa PRONET és tal com 

l’havies imaginat inicialment o ha acabat essent diferent de com pensaves?  

Quan vàrem començar ens vàrem posar uns objectius a 5 anys. Érem 11 treballadors 
en plantilla i la sorpresa va ser que en un any ja érem 17. Aleshores ens va sorgir 
l’oportunitat de comprar una altra empresa de característiques similars que operava a 
la zona del Pla de l’Estany i vàrem superar tots els objectius en poc mes d’un any i mig. 
Actualment som un grup d’empreses amb 43 operaris en plantilla, la majoria dels quals 
amb contracte indefinit. Les expectatives s’han complert i seguim endavant. 

 

 
 

Quines creus que són o han estat les dificultats més importants per crear i tirar 

endavant PRONET?  

Les dificultats més grans han estat trobar persones qualificades per donar un bon 
servei, que tinguessin disponibilitat horària i ganes de treballar. També han estat una 
dificultat els rebuts impagats i les càrregues de seguretat social i impostos. 
 
 



Com veus el teu futur i el de PRONET Girona els propers tres anys?  

Ens hem proposat ser una empresa de referència en el nostre sector. Tots junts lluitem 
per seguir creixent cada dia. 
 
Amb el que ara saps i has viscut, si 

poguessis tirar endarrere en el temps, 

què faries diferent? 

Potser estudiaria millor l’operació de 
compra de l’empresa que vàrem 
adquirir, Bruixa Banyolina. 
 
Tens algun consell per a les persones 

que estan pensant muntar la seva 

pròpia empresa? 

Els diria que lluitin pel seu somni, que 
no es desanimin encara que les coses 
sembli que no surtin bé a la primera i també que si alguna cosa no la veuen clara, 
sàpiguen dir que no: en algunes situacions també es intel·ligent (una retirada a temps 
és una victòria).  
 
Què creus que podrien fer des dels ajuntaments per donar suport a les persones que 

volen crear empreses i ajudar-les? I des d’altres administracions?  

Penso que haurien d’ajudar les empreses a facilitar la contractació de personal i oferir 
cursos de neteja professional o d’altres temes per formar les persones aturades o 
professionalitzar les que ja estan treballant. Actualment ja s’estan duent a terme 
actuacions en aquest sentit, per tant,  animar-los que en facin més, que a la llarga es 
notarà. 
 

 


