
En l’era de les xarxes so-
cials, les videoconferències
i la comunicació virtual el
contacte cara a cara encara
és essencial per tancar ne-
gocis, i més encara quan els
contactes traspassen fron-
teres. Per això no és casual
que arreu d’Europa sorgei-
xi una xarxa de clubs de ne-
gocis privats dedicats a do-
nar un espai de trobada en-
tre inversors i empresaris
locals.

A Barcelona hi ha l’únic
centre de negocis privat de
l’Estat, i un dels primers
d’Europa: Gild Internatio-
nal Business Center, situat
a una casa del passatge Per-
manyer, en ple Eixample.
Després de poc més de dos
exercicis en funcionament
el club compta ja un cente-
nar de socis (amb una quota
anual de 2.000 euros).

Marck Ambrock, un em-
presari alemany resident a
Barcelona des de fa vint
anys i amb una llarga tra-
jectòria en l’acompanya-
ment d’empreses en la seva
sortida a l’exterior el va po-
sar en marxa fa a penes un
any i mig.

El promotor assegura que
entre les parets d’aquesta
casa s’han tancat negocis
de molta dimensió, alguns
dels quals tindran reper-
cussió mundial. Coincidint
amb la darrera fira del Mo-
bile World Congress, per
exemple, es va gestar a Gild
International un intent de
compra de Telefónica per
una de les principals com-
panyies índies de telefonia.
L’operació, però, va fra-
cassar.

Ambrock explica que el
centre combina el tarannà
internacional -en la vinte-
na de persones que hi tre-
ballen hi coexisteixen 10
nacionalitats- i a més
manté les particularitats

locals que el distingeixen
de la resta de centres de
negocis d’arreu. “Hem
cuidat que el restaurant
tingui un elevat nivell gas-
tronòmic i que, com fem
aquí, els inversors puguin
tancar negocis mentre fan
un àpat”, afegeix Am-
brock, qui assegura que la
perspectiva del centre està
basada en el fet glocal. “Te-
nir en compte la cultura i la
llengua amb qui fas negocis
facilita molt els processos, i
aquí ho cuidem molt”, in-
sisteix.

El centre de negocis és un
espai que dóna més discre-
ció que un restaurant o un
hotel i a més ofereix serveis
per als socis i organitza
trobades i conferències per
incentivar el networking i
donar informació d’opor-
tunitats de negoci arreu del
món. Així mateix hi con-
voquen fòrums amb busi-
ness angels per a empre-
nedors. “A Catalunya hi ha
molt talent en tecnologia
que amb el panorama ac-
tual i les poques accions
per donar-li projecció el
podem perdre. Cal incen-
tivar-los perquè són el fu-
tur”, alerta Ambrock, qui
afegeix que a Gild Interna-
tional faciliten l’entrada de
joves emprenedors, i que
és justament això el que els
fa diferents d’altres clubs
de negocis de la ciutat.

Ambrock avança que es-
tan treballant per teixir
una xarxa de centres de
negocis privats amb la qual
compartir serveis entre els
socis.

Centres privats
per citar-se
amb inversors
estrangers
FENOMEN. Barcelona acull l’únic
‘business club’ de l’Estat dedicat a
facilitar els negocis internacionals
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Marc Ambrock és el promotor de Gild International Business Club. MARTA PEREZ

El club compta un
centenar de socis,
entre els quals hi
ha joves
emprenedors
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