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tot, les propietats d’aquest material re-
sistent. Un cop a Catalunya, va deci-
dir assajar els seus propis dissenys i 
aprofitar el coneixement d’un sector 
molt madur i amb tradició industrial. 
“Primer vaig començar amb fires am-
bulants, d’artesania, fent bosses més 
senzilles”, recorda Busquets. 

Fa un any va llançar finalment Oeoe, 
una col·lecció de bosses molt més elabo-
rades i pensades per ser pràctiques i fun-
cionals. Va ser la mateixa necessitat la 
que va ajudar a madurar la idea: “Les do-
nes ens trobem molts cops que hem de 
carregar diverses bosses, la personal i la 
del portàtil per anar a treballar, per 
exemple, i això és incòmode”, sosté. Els 
models estan pensats precisament per 
resoldre això i poder encabir l’ordinador 
o carpetes de documents a la mateixa 
bossa on es porta la cartera o les ulleres. 

“Vaig analitzar el mercat i vaig veu-
re que hi havia una oportunitat per ofe-
rir un producte de qualitat, 100% de pell 
i a un preu inferior a les grans firmes de 
luxe, que són prohibitives per a molta 
gent”, explica l’emprenedora.  

LES OEOE ES es fabriquen a Catalunya, 
en un taller familiar de Sant Feliu de 
Llobregat en un procés totalment arte-
sà i personalitzat per al client, que pot 
triar entre diversos dissenys i colors i 
combinar-los. “Part de l’essència de la 
marca és aquest valor diferencial que 
consisteix a oferir un producte fet a mà, 
de proximitat, amb un fort component 
de disseny made in Barcelona”, sosté 
Busquets.  

La marca va néixer pensant en les 
dones però ja té els primers models de 
cartera per a homes. “Vam detectar que 
la funcionalitat també podia tenir el 
seu públic entre els homes, per anar a 
la feina, per exemple”, explica. La ven-
da de les Oeoe es fa només a través de la 
seva web i també als portals Chicplace 
(del mateix grup que Wallapop) i Mo-
ves to Slow. Busquets defensa que l’e-
commerce és la via més directa i asse-
quible per arribar als clients. A l’equip 
ja hi ha incorporat experts en màrque-
ting i xarxes socials, i assegura que el 
boca-orella “funciona molt bé”.  

Les previsions per a aquest primer 
any en ple funcionament de la marca 
passen per arribar a una facturació de 
200.000 euros. Les comandes, de mo-
ment, arriben només des de Catalunya, 
però Busquets ja sospesa el mercat 
francès, on creu que pot haver-hi inte-
rès pels seus productes i on l’enviament 
pot resultar fàcil. El preu mitjà de les 
bosses són 260 euros, un preu que Bus-
quets considera competitiu si es té en 
compte la feina artesana i el material 
que fan servir. 

Fer un exemplar d’Oeoe requereix 
de tres a quatre dies de feina al taller de 
Sant Feliu, on treballen sis persones, 
que també fabriquen articles per a al-

tres empreses. Com que no hi ha 
botiga física, Oeoe renovarà 

aviat la seva web perquè l’ex-
periència de compra in-

clogui més detalls so-
bre tot el procés d’ela-
boració, explica Bus-
quets. A l’oficina de 
l’empresa hi treballen 
sis persones més, amb 
perfils que van des de 
les vendes i xarxes so-
cials fins a la gestió 
web i les finan-
ces.–Elena Freixa 

MODA  
De firaire artesana 
a competir amb les 

marques de luxe  
Les bosses Oeoe són el projecte d’Anna 

Busquets, fetes en un petit taller  
de Sant Feliu de Llobregat, a mà, 

personalitzades i 100% de pell 

ANNA BUSQUETS VA trobar la inspira-
ció a l’Amèrica Llatina. Després de vuit 
anys com a cooperant, aquesta educa-
dora social va poder veure de prop com 
comunitats indígenes de diferents pa-
ïsos treballaven la pell per confeccio-

nar bosses a mà i altres tipus 
d’objectes. En va apren-

dre la tècnica i, sobre-

A L I M EN TA C I Ó  
La reina catalana 
del peix dels cinc 

oceans  
Nascuda l’any 1977, Frime mou  
17.000 tones de peix cada any, 

n’exporta el 90% i factura 65 milions, 
el triple que l’any 2012 

DE BARCELONA AL món. Aquest és el 
camí que ha seguit l’empresa catalana 
Frime, dedicada a l’exportació, impor-
tació i manipulació de peix provinent 
dels cinc oceans. Actualment és líder 
del sector a Catalunya, mou 17.000 to-
nes de peix cada any i ven el 90% de la 
seva producció a l’exterior. Un èxit, pe-
rò, que ha vingut a cop d’esforços, deci-
sions arriscades, innovacions constants 
i grans dosis de paciència: any rere any 
i generació rere generació.  

En plena Guerra Civil, Jesús Ramon 
i la seva dona van decidir obrir una pe-
tita peixateria a la Boqueria, a Barce-
lona. El seu fill –que els havia ajudat re-
re el taulell durant l’adolescència– va 
aprendre’n l’ofici i l’any 1977 va decidir 
fer un pas endavant: crear la seva prò-
pia empresa majorista de peix amb el 
nom de Frime. Des de llavors les coses 
han canviat molt. Sota les regnes de 
Salvador Ramon, el nét del matrimo-
ni, Frime ha passat de ser una simple 
intermediària entre pescador i peixa-
ter a manipular i envasar el peix sota la 
seva pròpia marca. Amb seu a Arenys 
de Munt (Maresme), exporta regular-
ment els seus productes frescos a 32 
països, té oficines comercials a França 
i Portugal i una plantilla de prop de 200 
treballadors. Unes xifres que l’any 2014 
li van valer el premi a la mitjana empre-
sa més competitiva que atorga anual-
ment Pimec.  

“Hem crescut molt, però no ha sigut 
senzill”, explica el director general de 
l’empresa, Salvador Ramon. El verita-
ble augment de les xifres va començar 
l’any 2000, quan Frime va adquirir una 
nau a Mercabarna, va ampliar la planti-
lla fins als 12 treballadors i va començar 
a manipular, envasar i encaixar el peix 
sota el seu nom. “Va ser una inversió 
important, però imprescindible per ar-
ribar a ser el que som avui”, apunta 
l’executiu. El bon ritme de vendes va fer 
que l’any 2012 la companyia decidís ad-
quirir un nou centre de producció, una 
nau frigorífica i una fàbrica de sushi a 
Arenys. Aquest pas va disparar-los les 
xifres de facturació: dels 27,7 milions 

d’euros de l’any 2012 als 65 del 2015. 
Per a Salvador Ramon “no hi ha cap se-
cret”, tan sols “prendre les decisions 
correctes, tenir un gran equip darrere 
i innovar constantment amb nova ma-
quinària i sistemes de producció”.  

SI ENTRE PESCADORS s’acostuma a dir 
que el peix gros es cria molt enfora, a Fri-
me han traslladat la dita al món empre-
sarial. Des dels seus inicis l’empresa 
sempre ha tingut l’ull més posat a la res-
ta del món que a casa: “Paradoxalment, 
a fora se’ns valora molt més”, apunta Ra-
mon. De fet, tan sols el 10% de la produc-
ció es ven al mercat espanyol. Per posar-
hi remei, l’empresa ha creat una nova 
marca comercial exclusiva per a Catalu-
nya –Espai Tonyina–, que s’afegirà a les 
tres altres marques del grup: Tangram, 
Salvador i Frime. L’objectiu: consolidar 
el creixement dels últims anys, “que no 
ha sigut gens fàcil”, diu l’executiu, que 
assenyala un problema que té l’empre-
sa: “Espanya”.  

“Ens trobem grans barreres admi-
nistratives per fer eficient l’exportació 
d’un producte fresc com el nostre”, cri-
tica Ramon. “Cada setmana transpor-
tem peix des de l’altra punta del món i 
topem amb una duana espanyola inca-
paç de fer els tràmits a temps”, lamen-
ta. “Per tenir un aeroport àgil ens cal 
una administració pròxima que ens en-
tengui i ens doni suport”, conclou. 

Tanmateix, aquest any esperen 
obrir noves oficines a Itàlia i al Reg-
ne Unit i presentar la seva gran 
aposta: una línia de productes diri-
gida, per primer cop, al petit consu-
midor. No serà el primer cop en els 
seus 39 anys d’història que Frime, 
nascuda a la Boqueria, s’arrisqui 
per créixer.—Marc Amat
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