
SÈRIE PROTAGONISTES: entrevista a David Huerva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Huerva, nascut el 1984, va crear en solitari ARInnova per oferir solucions app i 
web com a repte personal i pel seu interès per la tecnologia. Pocs mesos més tard 
amb un soci crea Skitude per transformar l‘afició a l’esquí en iniciativa empresarial.  
 

 
ARInnova és una empresa que ofereix solucions 
tecnològiques a empreses. 
www.arinnova.com  
   
 
SKITUDE és una plataforma digital web i mòbil per ajudar 
els amants dels esports de neu a gaudir més aquesta afició. 
 

www.skitude.com 
http://www.facebook.com/SKITUDE 
http://twitter.com/skitude 

 
Per què vas decidir ser emprendor?  
Quan vaig prendre la decisió era a la universitat fent investigació. Hi havia molta 
incertesa amb relació al futur dels professors associats i em motivava la idea de poder 
fer innovació en projectes propis. En aquell moment, la tecnologia mòbil començava a 
tenir un cert ressò i jo ja havia tingut alguna experiència.  
 
Vinc d’una família treballadora, sense antecedents empresarials, per tant, la decisió  de 
ser emprenedor va ser una qüestió de motivació i repte personal. Poder ser el propi 
amo no era el tema clau, tot i així, ara em costaria tornar a ser treballador per compte 
d’altri.  
 
En què consisteix ARInnova? I Skitude? 
Skitude i ARInnova són dos projectes en paral·lel. ARInnova és una empresa de serveis 
dedicada bàsicament al desenvolupament d’aplicacions mòbils, web i comerços 



electrònics. Skitude, per seva banda, és una línia més específica dedicada a la creació 
d‘aplicacions mòbils i desenvolupaments web per al món de l’esquí.  
 
ARInnova la vaig crear tot sol, però s’hi han incorporat altres socis; mentre que Skitude 
la vaig crear amb un altre soci. Actualment Skitude és un projecte molt més 
dimensionat, i l’objectiu amb ARInnova també és fer-la créixer, tot i que de manera 
més lenta, sostinguda i autofinançada. 
 
Abans d’obrir el negoci, i per analitzar-ne la viabilitat, et vas preguntar:  

• Si tenies les capacitats, coneixements i experiències suficients?  
Em basava en l’experiència que tenia amb la meva participació en diferents 
projectes de la universitat. Això em va donar confiança en les meves pròpies 
capacitats. Pel que fa a dedicació i esperit de sacrifici, d’alguna manera o altra 
m’he hagut d’espavilar tota la vida i, per tant, tampoc hi veia un problema. 

 

• Vas reflexionar sobre quina era la teva proposta de valor?  
Jo podia aportar l’aplicació d’una 
tecnologia emergent que ningú estava 
explotant, la de les aplicacions mòbils, ja 
que tot just començaven a arrencar. 
L’oportunitat era treballar en uns 
projectes que fossin útils per a la gent 
basant-me amb la meva experiència 
laboral. Havia treballat durant un temps 
en una immobiliària i vaig adonar-me que, 
com a mínim, en aquest àmbit hi havia 
molt camp per córrer en la gestió de la 
informació per automatitzar processos i 
estalviar temps. La immobiliària on havia 
treballat tenia ganes de fer un projecte i 
vaig proposar fer-los un producte a mida. 

 

• Vas reflexionar sobre quina necessitat/problema satisfeies?  
Un problema recurrent a la immobiliària era pujar imatges dels immobles, 
aleshores es pujaven d’una en una. El que vaig fer va ser un web nou que, entre 
d’altres millores, permetia la càrrega massiva de fotos i al mateix temps es 
redimensionaven i se’ls ajustava la brillantor, els colors, etc. Només amb 
aquesta solució ja s’estalviava un munt d’hores. 

 

• Vas reflexionar sobre si hi havia mercat?  
Era conscient que la solució que havia creat per a aquesta immobiliària era una 
necessitat latent, que la solució era transferible al sector i que, per tant, podria 
tenir èxit, fins i tot internacionalitzar-se o aplicar-se en altres sectors.  
 

• Vas analitzar quina competència podies tenir?  
En l’àmbit de les immobiliàries no hi havia solucions fins al moment, no hi havia 
cap software que s’ajustés ben bé a les seves necessitats.  



• Vas mirar quina era la inversió i despesa inicial necessària i com finançar-la?  
Sí, vaig capitalitzar l’atur per pagar la inversió inicial d’equipament i quota 
d’autònoms. Intentava facturar al més aviat possible per tenir marge per  pagar 
despeses.  
 

Vas haver de demanar finançament? Va ser difícil?  
No, no vaig demanar cap préstec ni crèdit degut pel plantejament conservador 
d’autofinançament que vaig fer al principi. No tenia experiència empresarial i, per tant, 
veia arriscat demanar diners d’entrada.  
 
Explica’ns una mica com va sorgir la idea de Skitude. 
M’havia instal·lat al Parc Científic i Tecnològic en un espai de networking amb el 
projecte ARInnova. Allà vaig conèixer a qui avui és el meu soci, que venia de fer una 
MBA, on havia conegut una persona que era directiva a Gran Valira. Va veure que el 
que jo desenvolupava podria ser interessant per a les estacions d’esquí i vàrem decidir 
presentar un projecte a Gran Valira.  
 

Inicialment era un projecte basat en l’aplicació de la 
realitat augmentada en una estació d’esquí concreta. 
A mesura d’anar-hi treballant, vàrem veure que 
podíem escalar-ho a una dimensió més gran i 
introduir-hi novetats com afegir informació en temps 
real, agafar proveïdors d’informació de diferents 
països, etc. Ràpidament ja estàvem demanant 
finançament i incorporant nova gent a l’equip.  
 

Tenim dues línies de desenvolupament diferents. La 
primera és una aplicació gratuïta amb informació de fins a 
2.500 estacions d’esquí d’arreu del món que et permet 
obtenir informació de les estacions des de casa, 
enregistrar descensos, informar-te dels serveis que pots 
trobar durant la teva estada, i finalment, compartir la teva 
experiència a través de xarxes socials i a través també de 
la xarxa pròpia de Skitude.  
 
La segona línia de desenvolupament és la programació 
d’aplicacions a mida per a les estacions d’esquí. Aprofitem 
el know-how de la plataforma global Skitude per a aquesta 
segona línia i al revés, les experiències que desenvolupen 
les seves aplicacions de les estacions d’esquí ens ajuden a 
construir el producte global. Això ens permet una forta 
especialització a un preu raonable i més competitiu.  
 
Tot aquest coneixement podria se aplicable a altres esports? 
Sí, però la forma de gestionar-ho seria posar un altre equip independent i buscar nous 
socis coneixedors d’aquests àmbits concrets. El fet de mantenir-nos només en l’esquí 
és el que ens ha aportat l’èxit, ja que, com que és un equip petit, en el moment 



d’intentar fer desenvolupaments en gaires camps, hauríem quedat diluïts i hauríem 
acabat fent serveis com qualsevol altra empresa.  
 
L’aplicació de Skitude us ha permès també fer el salt a la internacionalització. Com ha 
estat aquest procés? Quines dificultats hi has trobat? Quins suports has rebut?  
Els començaments van ser difícils, les empreses del sector no estaven avesades a 
utilitzar les TIC i per aconseguir introduir-nos al mercat havíem de deixar durant un 
temps l’aplicació de forma gratuïta perquè veiessin què els aportava. Aquests inicis ja 
estan superats i ara tenim prescriptors. Vàrem començar per les més petites i vàrem 
anar escalant. L’aplicació, ja d’entrada, la vàrem plantejar com una solució global. És 
en l’àbmit local on els esforços de màrqueting ens han proporcionat més èxit, però ara 
ja estem treballant amb usuaris d’estacions d’esquí d’arreu del món.  
 
Com veus el futur d’ARInnova i de Skitude en els propers dos anys?  
L’objectiu d’ARInnova és consolidació i creixement lent, però sostingut. El de Skitude 
és explorar tot el marge de creixement que encara tenim. Tot i no haver-hi tantes 
estacions d’esquí al món, les que hi ha necessitaran continuar desenvolupant les seves 
solucions i amb el projecte Skitude, podem oferir serveis que ara no s’estan cobrint. 
 
Quines coses hauries fet diferent ara que ja tens aquesta experiència?  
Potser hem crescut un pèl a sac. Quan fas tantes coses a la vegada, corres el risc que 
no les puguis fer totes ben fetes i l’empresa creixi d’una manera massa accelerada i 
poc estructurada. Intentaria minorar aquest risc.  
 
Quins consells donaries a la persona que està pensant a muntar la seva pròpia 
empresa?  
D’entrada, li diria que ho intenti, que val la pena, almenys provar-ho un cop a la vida. 
Cal estar convençut del que fa, que no ho faci perquè li ho han dit, si no, serà difícil 
que pugui progressar. Però cal tenir en compte que s’han de fer les coses bé i procurar 
no fer disbarats: analitzar el tema, veure com està el sector, la competència, etc. 
 
 


