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Marc Prat va obrir la botiga física 
el 2002 i la virtual el 2008. La pri-
mera, al carrer Nou de Sant Pere i, 
la segona, al web www.aubets. 
com. Dos establiments diferents 
que es complementen per tirar 
endavant un negoci de venda de 
productes i serveis informàtics. 
“És molt útil perquè podem asses-
sorar a través del web i mostrar els 
nostres productes, amb fotos i ca-
racterístiques tècniques, a banda 
d’oferir un bon preu i un millor 
servei”, afirma en Marc. El web 
consta d’una pàgina inicial amb 
ofertes actualitzades cada setma-
na, amb descomptes i novetats. 

Inicialment, tenen 35.000 refe-
rències tot i que a hores d’ara en 
figuren unes 75.000 classificades 
segons la categoria o marca de 
producte i/o departament (petits 
accessoris, consumibles, ordina-
dors, jocs...). Entre els més sol·lici-
tats figuren els consumibles per a 
les impressores (bàsicament, tin-
tes i tòners), solucions per a la xar-
xa de cable i wifi, ordinadors por-
tàtils, torres i pantalles, entre al-

tres. El 60% de les vendes se cen-
tralitzen fora de Catalunya, desta-
cant les comunitats d’Andalusia, 
Galícia i Madrid.  

En Marc reconeix que cada cop 
són més els establiments que te-
nen botigues virtuals. La diferèn-
cia d’Aubets Informàtica és que 
ofereixen un servei d’assessora-
ment (via e-mail o telefònic) per 
als clients. “Aquest és el nostre 
principal avantatge. No podem 
competir amb webs gegants que 
comercialitzen productes similars  
a nivell global i que s’emporten 
una gran part de les vendes virtu-
als en el nostre sector”, comenta. 
Aquesta és la línia de treball d’Au-
bets Informàtica. “La botiga virtu-
al és més una eina per mantenir i 
millorar el servei que oferim que 
no pas la principal font d’ingres-
sos o model de negoci, com seria 
el cas d’altres empreses”. //

A vegades els somnis es fan reali-
tat. Els dubtes s’esvaeixen quan un 
pren la decisió de fer un tomb a la 
seva vida laboral. Abandonar la fei-
na de tota la vida per tirar endavant 
un projecte familiar i de futur té 
premi. Aquest és el cas de Guillem 
Espinach, un enginyer d’obres pú-
bliques que va treballar tres anys a 
Terrassa en els pàrquings del Pro-
grés i de la plaça de Lluís Com-
panys, i que va decidir crear 
www.tarongesnostres.com davant 
la crisi del sector públic, amb l’ajut 
de la seva dona, Esperança Forca-
dell. 

Ell és l’ideòleg i promotor d’un 
projecte que va començar a funci-

ze quilos de cítrics i el pagament es 
fa per transferència bancària, con-
tra reembossament o amb targeta 
de crèdit. “Fins i tot diem als clients 
que ho fan per primera vegada que 
primer provin la fruita i que des-
prés ens paguin.”  

La família, que resideix a Olesa 
de Montserrat i que entre setmana 
es desplaça a Aldover, al Baix Ebre, 
es mostra gratament sorpresa de 
l’acollida que ha tingut la iniciati-
va. “On servim més és a Barcelona, 
però jo diria que un 10% de les co-
mandes són de Terrassa.” El perfil 
del comprador respon a famílies 
amb nens conscienciades amb el 
producte de qualitat. 

La seva filosofia respon als con-
ceptes de collir i menjar. “La tem-
porada s’allargarà fins al juny i la 
nova campanya començarà el se-
tembre. La gent es pot informar al 
nostre web.” //
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onar el novembre. “Som els pri-
mers sorpresos perquè hem venut 
més de vuit mil quilos de taronges, 
mandarines i llimones recollits del 
terreny familiar de l’Hort de Valle-
ro, situat a Aldover”.  

Fill de pagesos, en Guillem va te-
nir visió de futur a l’hora d’apostar 
per aquesta tenda virtual. “Collim 
de dilluns a dijous i fem les entre-
gues de dimarts a divendres. Els di-
vendres no collim perquè si no la 
fruita estaria en una cambra frigo-
rífica i preferim que estigui a l’ar-
bre. En 24 hores passen de l’hort a 
la casa.” La comanda es fa a través 
del web, pot ser de cinc, deu i quin-
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L’Agència Catalana del Consum és 
un dels organismes que alerten de 
la importància de la seguretat a 
l’hora de comprar per internet. En 
aquest sentit, aconsella no com-
prar si en la pàgina web no s’indi-
quen les dades, identitat i adreça 
de l’empresa venedora, les carac-
terístiques del producte o servei, 
el preu, el cost del transport, la for-
ma de pagament, la modalitat de 
lliurament i informació sobre el 

document de desestiment, que 
permet cancel·lar el contracte du-
rant un termini mínim de 14 dies 
naturals a comptar des de la re-
cepció del producte. 

Recordeu que quan feu la co-
manda el comerciant us ha d’avi-
sar de la seva recepció per via elec-
trònica; que l’entrega s’ha de ser 
dins dels 30 dies següents al de 
l’acceptació del consumidor i cal 
estar molt atent a les dades perso-
nals que us demanin. Les pàgines 
segures són aquelles que passen 
de ser http:// ahttps://, que és l’in-
dicatiu del servidor segur.  

Més informació al web con-
sum.cat. //


