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]Serhs Tourism ha firmat un acord
amb l’empresa francesa Calafell Evasi-
on per llançar una nova firma majorista
a França sota la marca Iberovacances.
L’operació s’emmarca en l’aposta de la
catalana Serhs per reforçar la presència
de la majorista als mercats de proximi-
tat i arriba després del llançament de la
majorista Rhodasol a Portugal a comen-
çaments d’any. La seu d’Iberovacances

estarà situada al municipi de Salou (Tar-
ragonès). Iberovacances és una marca
que originalment va pertànyer a
Calafell Evasion i que, després de
l’acord que es va fer públic ahir, passa a
formar part d’una nova societat partici-
pada majoritàriament per Serhs Tou-
rism, que tindrà representació de les
dues companyies. La marca majorista
de Serhs Tourism per al mercat domès-
tic, Rhodasol España, té més de trenta
anys d’experiència i dóna servei a les
principals agències minoristes espanyo-
les i, des d’aquest any, també a les por-
tugueses i franceses. / Redacció

]La biofarmacèutica catalana Ability
Pharmaceuticals, especialitzada en el
desenvolupament de fàrmacs oncològics,
va anunciar ahir que l’Agència Europea
dels Medicaments ha emès una opinió
positiva sobre la sol·licitud de designació
de medicament orfe del compost en in-
vestigació ABTL0812 per al tractament
del càncer infantil neuroblastoma. / Re-
dacció
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El gruphotelerHotusa, propie-
tat d’Amancio López, ha
llançat un fons per invertir en
start-up del sector turístic que
hagin desenvolupat un projec-
te o producte innovador. D’en-
çà que va engegar elmes de no-
vembre passat, Hotusa Ventu-
res ha estudiat més de 20 pro-
jectes que podrien tenir accés
als seus fons i que pretenen
captar de mitjana entre
200.000 i 500.000 euros, enca-
ra que l’objectiu del fons no és
només aportar capital sinó ex-
periència i recursos del grup
Hotusa per desenvolupar si-
nergies. “Aquestes xifres
d’inversió són només
orientatives, ja que la
nostra filosofia con-
sisteix a buscar em-
preses amb projec-
ció; no volem que
cap projecte quedi fo-
ra ni per dalt ni per
baix”, destaca Marina
López, directora demàrque-
ting del grup Hotusa i la res-
ponsable de la companyia de
coordinar Hotusa Ventures.
Segons explica Amancio Ló-

pez, propietari del grup Hotu-
sa, les inversions es faran mit-
jançant l’entrada en el capital
de les empreses, que esdevin-
dran societats vinculades al
grup. “La filosofia del fons no
és purament financera ni es-
peculativa; l’objectiu és una

vinculació a llarg
termini que generi
sinergies entre les

dues parts”, explica
López.

Pere Mayol, expert en capi-
tal risc al sector tecnològic, és
el director d’Hotusa Ventures.
“El perfil de les empreses que
estudiem és molt variat, però
l’ideal és que ja estiguin almer-
cat i necessitin capital per fer
viable el projecte, fer-lo créi-
xer o internacionalitzar-lo. En
aquest sentit, disposar de l’ex-
periència del grup serà fona-
mental”, explica Mayol, que

ha estat l’encarregat d’introdu-
ir Hotusa Ventures al circuit
de captació de capital d’empre-
nedors a través de fòrums o es-
coles de negocis. Els àmbits
d’interès van des de les plata-
formes tecnològiques a empre-

ses que aportin innovació en el
mateix espai físic dels hotels.
“Barcelona és un focus turístic
molt important i una ex-
cel·lent plataforma per llançar
nous projectes”, assegura
Amancio López.
El grup Hotusa està com-

post per un gran nombre d’em-
preses del sector turístic, des
de les centrals de reserves Res-
tel i HotusaHotels (amb 2.600
associats i 235.000 habitacions
en 53 destinacions) fins al por-
tal de gestió i reserves en línia
Hotelius.com, i factura més de
800 milions d’euros.
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Dietox, creada el 2012 a Barcelo-
na per Virginie Rogé per elabo-
rar liquats per a plans de dietes
que ven a través de la pàgina
web, ha tancat una ampliació de
capital demigmilió d’euros, apor-
tats per Cabiedes i Faraday, que
li permetrà consolidar el creixe-
ment a Europa. Amb una inver-
sió inicial de 30.000 euros, Die-
tox va començar elaborant li-
quats frescos –amb un proveïdor
aMercabarna; ben aviat tindrà el
certificat orgànic– i ha ampliat
amb “tes, exfoliant corporal i am-

polles facials, per ser una marca
d’innovació en estil de vida salu-
dable”, explica Rogé. El 2013 va
facturar 366.00 euros, el 2014
708.00, i aquest any preveu tor-
nar a duplicar fins a 1,5 milions.
Ven un 55% a Espanya, un 30% a
Itàlia i un 15% a França, on amb
aquesta inversió podrà fer l’elabo-
ració i logística amb socis locals.
A la tardor obrirà al Regne Unit, i
el 2016 a Alemanya. Rogé assegu-
ra que l’empresa és rendible des
del segon any.c
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Aposta. Aman-
cio López, funda-
dor del grup
Hotusa, és el

principal impulsor
del fons per a
emprenedors El grup, que factura

més de 800 milions,
aportarà capital,
experiència
i recursos
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Hotusaobreun fonsd’inversió
per a empresesdel sector turístic
El grup hoteler entrarà en el capital de ‘start-up’ innovadores
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