
La productivitat de l'economia
catalana, mesurada per la
productivitat total dels factors,
va aportar al creixement del PIB
català un 1,4% el 2013, fet que
va moderar la caiguda del PIB.
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França no complirà els seus
compromisos pressupostaris
per a l'exercici actual i el
següent, ja que el creixement
econòmic serà més baix del
previst, va dir ahir Moody's.
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 L’Institut Nacional
d’Estadística (INE) publicarà
dijous les dades de producció
industrial. Les previsions
apunten a una taxa de
creixement del 3% anual.
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El grup de venda de material
esportiu Tradeinn, amb seu a Cel-
rà, superarà aquest any els 30 mi-
lions d'euros de facturació, el que
suposa un increment de més del
33% respecte a 2013, quan va tan-
car amb una facturació de 24 mi-
lions. Actualment, Tradeinn tam-
bé està treballant en la incorpora-
ció d'un nou magatzem que per-
metrà quadriplicar la seva capaci-
tat logística. Aquesta ampliació es
culminarà el mes de setembre. Els
responsables de la companyia ex-
plicquen que el creixement es deu
a un increment anual de de les co-
mandes superior al 50%.

La companyia s'ha consolidat
com un dels principals grups de
venda online de material esportiu
del món, i una de les empreses es-
panyoles de comerç electrònic que
més ven en mercats internacionals.

En l'actualitat, el grup –liderat
per l'emprenedor David Martín i
participat per Dídac Lee– ven des
dels seves 11 botigues en línia a 190
països, suma més de 750.000 clients
a tot el món i gestiona més de mil
comandes al dia. 

Tradeinn és distribuïdor oficial
de més de 750 marques esportives,

el seu catàleg d'articles a la venda
supera les 250 mil referències i les
seves webs estan traduïdes a 18
idiomes.

El grup el seu origen en la boti-
ga per Internet de submarinisme
Scubastore, fundada el 1998. En

l'actualitat, Tradeinn compta amb
11 botigues en línia:  Diveinn.com,
especialitzada en material de bus-
sejo i submarinisme;
Trekkinn.com, d'articles de mun-
tanya i senderisme; Bikeinn.com,
de material de ciclisme; Smas-

hinn.com, de tennis i pádel; Sno-
winn.com, especialitzada en ma-
terial d'esquí; Swiminn.com, d'ar-
ticles de natació; Motardinn.com,
tenda especialitzada en la venda
d'articles per a equipament de
motoristes; Waveinn.com, per a

nàutica i pesca esportiva; Runne-
rinn.com, especialitzada en run-
ning, Goalinn, de futbol i esports
d'equip; i l’outlet online especia-
litzat en esport Outletinn.com.

Al marge de l’ampliació logísti-
ca, fa poques setmanes, Tradeinn
va informar que ultima el llança-
ment d'almenys una botiga en línia
més per a principis del segon se-
mestre de l'any. El repte del grup és
arribar al mig milió d'articles a la
venda per al primer trimestre de
2015, convertint-se així en una de
les majors plataformes del món en
venda de material esportiu.

També disposa d'una botiga fí-
sica a Celrà, amb un àrea comercial
de 400 metres quadrats.

L’evolució a l’alça de les vendes,
la seva internacionalització i posi-
cionament en el sector, han fet
que la companyia rebi diversos
reconeixements. El darrer, un gu-
ardó als E-Commerce Awards, que
premien als millors actors de l'any
en comerç electrònic. La compa-
nyia ha estat guardonada en la ca-
tegoria de premis professionals
com la Millor Webshop Cross-
Border, és a dir, la botiga en línia
que més vendes realitza fora del
territori espanyol.

CELRÀ | O.P.

El grup de venda per Internet Tradeinn de
Celrà superarà els 30 milions de facturació

Amb onze botigues en línia especialitzades en material esportiu, aquest any quadruplicarà la seva capacitat logística

Exterior de les instal·lacions de la companyia a Celrà.

ANIOL RESCLOSA

Catalunya és la comunitat au-
tònoma amb més autònoms i Gi-
rona és la demarcació que, pro-
porcionalment a la seva població,
més contribueix al seu creixe-
ment. A finals de juliol, a Catalu-
nya hi havia 531.122 persones do-
nades d’alta en aquest règim, fet
que suposa un increment del 0,2%
en relació amb el mes anterior i su-
mar així ja una mica més de 10.800
nous autònoms des de comença-
ments d'any.

Segons dades facilitades per la
Unió d'Associacions de Treballa-
dors Autònoms i Emprenedors
(UATE) de Catalunya, els autò-
noms afiliats a la Seguretat Social
van augmentar en 10.856, un 2,1 %,
en termes anuals, de juliol del
2013 a juliol del 2014. D’aquests,
una quarta part,més de 2.700 són

de les comarques gironines.
El coordinador d'UATE a Cata-

lunya, Dagoberto Itriago, ha asse-
gurat que la majoria dels nous
autònoms corresponen a profes-
sions com advocats, economis-
tes, periodistes i sanitaris, així com
a treballadors de l'àmbit del co-
merç i l'hostaleria.

Altres organitzacions d’autò-
noms també valoren positivament
l’evolució de les altes. Així,  Fede-
ració Nacional d'Associacions de
Treballadors Autònoms (ATA), ex-
plica que les dades de juliol són
una «bona notícia», que  «conso-
lida la recuperació de l'ocupació».
De la seva banda, Unió de Profes-
sionals i Treballadors Autonóms
(UPTA) considera que, si bé les da-
des són bones, cal mostrar «pru-
dència» i veure si les xifres es con-
soliden després de l’estiu.
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El 25% dels nous autònoms
donats d’alta a Catalunya
aquest any són gironins

Enric Paredes i Daniel Faura.
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Reconoixement dels Censors
Jurats de Comptes a Enric Paredes

El Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya ha atorgat
a Enric Paredes, membre de l’As-
sociació Grup20 Fòrum de Refle-
xió, Debat i Opinió d'Auditoria,
un reconeixement públic pel seu
servei al col·lectiu com a delegat a
Girona del Col·legi durant els dar-

rers 14 anys.  
En una nota difosa ahir, el

Col·legi destaca que «la seva em-
penta ha contagiat d’harmonia el
col·lectiu que, amb un volum for-
ça important, ha apostat per una
formació de qualitat, i ha aconse-
guit, a més, economies d’escala en
la seva impartició».
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El Mercat Financiapyme de PI-
MEC ha aconseguit que un total de
24 entitats financeres hagin ator-
gat 8 milions d’euros per a pimes
gironines durant el primer se-
mestre d’enguany. Pere Cornellà,
president de PIMEC Girona, ha as-
senyalat que «davant dels proble-
mes de restricció del crèdit tradi-
cional que segueixen patint les
pimes i els autònoms continuarem
impulsant aquestes iniciatives i
convocarem els empresaris del
territori perquè coneguin de pri-
mera mà tots els nous instruments
que tenen al seu abast». La patro-
nal assenyala que el 70% de les em-
preses gironines, concretament
18.900,  podrien accedir a finan-
çament a través del «crowlen-
ding», que compta a dia d’avui
amb més de 1.400 inversors.
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Pimec facilita 8
milions d’euros en
finançament per
a pimes gironines
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