
Sèrie “PROTAGONISTES: Sergi Fernández de GIRTIC”

Sergi Fernández, nascut el febrer de 1978 a Girona, el 2010 va decidir, després de
més de deu anys en el sector de la informàtica, capitalitzar l’atur i obrir GIRTIC, una
botiga d’informàtica i suport tècnic al carrer Caldes de Montbuí. Encantat per la
decisió presa, explica la seva experiència emprenedora en la següent entrevista.

GIRTIC és una botiga d’equips i complements informàtics que ofereix també servei
tècnic i solucions a Internet per a negocis (creació de pàgines web, allotjament i
dominis, consultoria web, etc.).

C. Marquès de Caldes de Montbui, 39
17003 Girona
Tel. 972 913 913
www.girtic.com
info@girtic.com
Twitter: @girtic
Facebook: facebook.com/pages/Girtic/152224891458572

Què és GIRTIC? Què ofereix al seus clients?
GIRTIC és la resposta davant un problema o dubte tecnològic, amb ordinadors, xarxes
o productes tecnològics dins l’àmbit de les TIC.

Com va sorgir la idea de crear l’empresa i per què vas decidir emprendre?
La idea va sorgir l’any 2010, quan l’empresa on treballava des del 1999 va tancar.
L’objectiu era crear el meu propi lloc de treball (autoocupació), sempre mirant de
millorar el servei i optimitzar els processos, respecte l’empresa anterior.

Abans d’obrir el negoci, vas analitzar la seva viabilitat?
Sí, primer em vaig assessorar a Girona Emprèn, vaig consultar amb amics emprenedors
i vaig fer el pla d’empresa. Cal dir que aleshores confiava poder obtenir els ajuts que
donava la Generalitat de Catalunya a emprenedors i va ser molt desanimant que,



després de fer correctament tots els passos que ens havien fet fer, pla d’empresa i
presentació de la sol·licitud, i d’haver-nos notificat que se’ns havia aprovat tot, ens
diguessin simplement que els diners s’havien gastat en pagar les sol·licituds de l’any
anterior. Va ser la primera patacada als morros. Les factures estaven presentades,
pagades i els diners avançats, així ho exigia l’ajuda per tenir-hi accés. Des del  meu
punt de vista, això és un error de planificació de l’administració que va afectar a molts
autònoms en el pitjor moment, quan comences. Eren 4000€ que potser haguéssim
gastat més gradualment i no de cop.

En el procés d’avaluació de la viabilitat del projectes et vares preguntar:

 Quina necessitat/problema estaves satisfent i si hi havia mercat?
Sí, és clar. Pel què fa a necessitats que satisfeia, em vaig plantejar quines
necessitats tecnològiques podien tenir usuaris particulars, institucions
públiques i pimes.

 I la competència podies tenir?
Sí, vaig identificar principalment grans superfícies, pel què fa a la venta, però no
en servei, així com altres botigues o serveis que també ho estaven fent bé.

 Vares avaluar en què podies ser
diferent del que ja hi havia al
mercat?
Sí, vaig considerar que podia oferir
més eficiència alhora de solucionar
els problemes i contacte directe
amb el client. Qui ven el producte al
client és qui fa la compra a
proveïdor, qui revisa cada muntatge
i qui s’encarrega que les reparacions
estiguin ben finalitzades. No depèn
tot de processos complexes ni de
departaments de compra,
administració i comercials.

 Quina era la inversió i despesa necessària per tirar endavant el projecte i com
ho podies finançar?
Vaig invertir el que em van deixar capitalitzar de l’atur i alguns estalvis, tenint
en compte que tenia un crèdit personal.

 Vas valorar si tenies les capacitats, coneixements i experiències suficients?
Sí, he fet enginyeria tècnica de sistemes a la UdG, mentre treballava de dilluns a
dissabte de tècnic informàtic. De totes maneres, no em va ser fàcil, sobretot
mentalment. Venia d’una situació molt difícil, i no em considero un
“emprenedor de naixement”, com algun amic que tinc, en David de TRadeinn, o
com altres emprenedors mediàtics com són en Didac Lee o en Pau Garcia-Milà.

Aparador de GIRTIC al carrer Caldes de Montbuí.



 El teu pla d’empresa el vas fer a finals del 2010 has revisat en algun moment
si es complien les previsions d’ingressos i despeses?
Sincerament no. Tinc moltes ganes de posar dades sobre l’Excel del Pla
econòmic que varem fer a Girona Emprèn, a veure si es compleix la gràfica que
hi havia, però fa una mica de respecte i crec que falta una mica més de temps
per “pujar i mirar des de dalt ” a fer anàlisi.

D’ençà de la creació de l’empresa (agost 2010) i la posada en funcionament de la
botiga han passat aproximadament tres anys i mig. GIRTIC és tal com l’havies
imaginat inicialment o ha acabat essent diferent de com pensaves?
Ens hem hagut d’adaptar molt a la situació actual i a la demanda dels nostres clients.
Veníem d’una empresa similar, però abans es venia més i no hi havia tanta demanda
de reparacions de tota mena, fins i tot de placa base de portàtils o d’ordinadors
industrials.

Quines creus que són o han estat les dificultats o obstacles més importants per crear
i tirar endavant GIRTIC?
La falta d’ajudes o desil·lusions als inicis, que van fer molt de mal, i la situació actual,
amb un consum molt contret.

S’han complert les teves expectatives?
En general, sí. El nostre objectiu era la autoocupació, i ho estem aconseguint, però cal
mirar el global de l’any, no mes a mes com quan teníem una nòmina.

Com veus el teu futur i el de GIRTIC els propers dos /tres, anys?
Ara mateix tenim servei tècnic,
assistències  a empreses i venda a botiga.
Aviat també tindrem un catàleg online on
els clients hi podran comprar. Les
màquines degeneren i queden obsoletes i
els seus sistemes operatius també.
Després d’una època en què no es
renoven ordinadors, estem segurs que ha
de venir una època en què s’hagin de
renovar aquests equips, sobretot per
treballar. Creiem que ens anirà bé en un
futur.

Amb el que ara saps i has viscut, si poguessis tirar endarrere en el temps, què faries
diferent?
Potser ser un pèl menys prudent i tardar menys a fer les coses. Per portar una empresa
crec que s’ha de tenir una mentalitat molt oberta i ser molt anàrquic a l’hora de
prendre decisions. No et pots encantar, si no el temps passa i tu no has decidit res.

Web de GIRTIC que aviat disposarà de botiga online.



Tens algun consell, o consells, per a les persones que estan pensant en muntar la
seva pròpia empresa?
Que es preguntin si són o poden ser dels millors. El client és molt exigent i la
competència porta avantatge.

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 i donar suport a les persones que volen crear empreses? i des de
l’administració pública en un sentit més ampli, com ara Generalitat i Estat espanyol?
L’assessorament de Girona Emprèn ens va
anar molt bé per donar-nos seguretat en els
inicis. Crec que hi hauria d’haver cursos més
específics per a cada tipus de feina. Si algú
munta una perruqueria, es podrien fer cursos
de perfeccionament per exemple, abans de
començar. També estaria bé un organisme
que ens ajudi a fer totes les gestions i que ens
podem dirigir si tenim dubtes de com fer
impostos, la part laboral, la part legal, etc.


