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EMPRESES

El sector de la consultoria es-
pecialitzada en creixement
via franquícies ha estat tradi-
cionalment liderat des de Ma-
drid, amb consultories amb
una metodologia més aviat
tradicional. El maig del 2015,
Noelia Hurtado i dos socis més
van posar en marxa Top Ten
Franquicias, una consultora
especialitzada en la creació, el
desenvolupament i l’expan-
sió de negocis i franquícies,
perquè donés un aire fresc a
aquest sector des de Catalu-
nya. “Hem posat en pràctica
una forma de treballar molt
rigorosa, de manera que les
empreses poguessin fer els
seus processos d’expansió
d’una manera segura i con-
trolada”, explica Hurtado.

La nova metodologia de tre-
ball que han fet servir consis-
teix a analitzar la situació de

l’empresa des de diferents
òptiques, i aquí és on radica la
seva particularitat. Top Ten
Franquicias té en compte un
dels elements de les organit-
zacions, que sovint es deixa de
banda quan es planeja el seu
creixement. Analitzen a fons
el factor humà de les compa-
nyies i sobretot si estan capa-
citades per assumir els canvis
de paradigma que suposa un
procés d’expansió empresa-
rial. “Ens troben amb casos de
direccions que no tenen les
habilitats bàsiques per liderar
el creixement i això pot ser un
motiu determinant del fra-
càs”, explica Hurtado. A més
a més, analitzen la part jurídi-
ca, i la del negoci, de manera
que la seva via de creixement
sigui la més rendible i finan-
cerament més adequada.

Un cop endinsats en l’em-
presa, a Top Ten Franquicias
defineixen de quina manera
ha de fer el seu pla de creixe-

ment, si bé per franquícies,
establiments propis o mitjan-
çant la internacionalització. I,
fins i tot, la consultora des-
carta els plans de creixement
si no veu les garanties d’èxit o
bé recomana altres fórmules
d’expansió tot i la idea inicial
de la companyia.

L’altre puntal sobre el qual
treballa la consultora és fer
l’acompanyament en la im-

plementació. “Per nosaltres
és clau estar al costat de
l’equip directiu per gestionar
el creixement, i que ens vegin
com a part de la direcció”, ex-
plica la directora de Top Ten
Franquicias.

Així mateix, la consultora té
molt clar que ha de vetllar
perquè la cultura de cada em-
presa no es perdi en el procés
de creixement; a més a més,
que sigui capaç de traslladar-
la al seu punt de venda.

Per aplicar tota aquesta me-
todologia, Top Ten Franqui-
cias compta amb un equip de
catorze consultors sèniors es-
pecialitzats en diferents àrees
que assumeixen cada projecte

sota un sistema de treball de
col·laboració.

Justament per aquesta filo-
sofia de treball en equip, amb
pocs mesos de vida Top Ten
Franquicias va arribar a un
acord amb Franquícies.cat, el
primer portal de les franquí-
cies d’aquest sector escrit ín-
tegrament en llengua catala-
na. Amb aquesta aliança aspi-
ren a liderar el sector de les
franquícies a Catalunya, i que
es posicioni com una empresa
líder en l’expansió de negocis
a Catalunya. Top Ten Fran-
quicias, que tancarà l’any
amb una facturació de
100.000 euros, espera arribar
als 500.000 l’any vinent.

Créixer, tenint
present el
vessant humà
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La consultora Top Ten Franquicias aposta

per una nova metodologia de treball

Noelia Hurtado, directora de Top Ten Franquicias. ELISABET MAGRE

La companyia

detecta la capacitat

de les persones per

fer créixer la firma

’1 de Gener va entrar en
vigor la Nova Agenda de

Desenvolupament
Sostenible, aprovada al
Setembre a la seu de Nacions
Unides, que per primera
vegada afecta tant els països
emergents com els països
rics, reconeixent que, en

L

aquest afer, hi estem tots
implicats.

Entre els 17 objectius que
l’agenda estableix, l’onzè fa
referència explícita als
entorns urbans: “Aconseguir
que les ciutats i els
assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients i
sostenibles.” La mateixa
declaració reconeix que la
gestió i el desenvolupament
sostenible del medi urbà són
fonamentals per a la qualitat
de vida dels pobles, i que per
fer-ho cal treballar amb les
autoritats i comunitats locals
per a la renovació i la
planificació de les ciutats.

En paral·lel, el desembre a
París es va signar un acord
per limitar molt per sota dels
dos graus l’augment de la
temperatura del planeta,
objectiu que també tindrà
importants implicacions per
a les ciutats, ja que són
responsables d’un 70% de les
emissions que afavoreixen
l’escalfament global.

Aquests dos acords
mostren el creixent consens
en la necessitat d’introduir
canvis en la manera de fer a
les ciutats, mentre hi
continuen arribant persones
en quantitats mai vistes en la
història de la humanitat.

D’entrada podem quedar
superats per la dimensió del
repte i fer gala d’un gran
escepticisme considerant
aquests acords només paper
mullat. O bé, per contra,
afegir-nos a moltes de les
iniciatives que de manera
col·lectiva o individual
treballen per aportar
solucions i propostes. En
aquest sentit, vull destacar la
feina del grup Playgrounds,
que desenvolupa estratègies
i experiències per implicar
als nens i els joves en la
construcció de la ciutat. Els
propers 16 i 17 de gener serà
en la III Trobada

Internacional d’Educació en
Arquitectura per a la
Infància i la Joventut al
Centre d’Art Reina Sofia. El
seu objectiu no és preparar
els arquitectes o els
urbanistes del futur, sinó
reivindicar la participació
activa dels nens i els joves
com a ciutadans que són, ja
que són usuaris i
transformadors de la ciutat.
Per canviar el futur, cal
fer-ho en el present. Els nens
i els joves són el futur en el
present. Feliç 2016.

El futur es construeix en el present
OPINIÓ
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