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“EMPRENDRE ÉS APRENDRE”
PAU GARCIA-MILÀ
LI DIUEN EL BILL GATES CATALÀ · DÓNA CONFERÈNCIES, REP PREMIS
I JA HA ESCRIT UN LLIBRE · NO TÉ PÈLS A LA LLENGUA · SÍ TÉ MOLT
SENTIT DE L’HUMOR · ADDICTE AL FUTBOLÍ, A LA FEINA I A L’iPHONE
· S’HO HA CURRAT DE VALENT. P E R D I A N A L L A N A S

T

é 23 anys i ja en fa cinc que Pau Garcia-Milà va crear,
amb Marc Cercós, eyeOS, un revolucionari escriptori
web on accedir als teus arxius des de qualsevol dispositiu, lloc i moment. La idea va sorgir per superar un
obstacle quotidià entre aquests dos amics d’Olesa de
Montserrat: la gran pujada que separava les seves cases. Així van
trobar la inspiració informàtica, “mentre imaginàvem com seria
la nostra oﬁcina a Sillicon Valley”, recorda. Entre magdalenes
amb cacaolat i partides al futbolí, va néixer el que ara és una
empresa de 30 treballadors
i que ha estat escollida per
IBM com a partner mundial Per al Pau res millor que
fer ràdio per desenganxaren cloud computing.
Hores i hores van fer créi- se de 24 hores d’iPhone. ■
xer eyeOS. “Dissenyàvem Fa un programa que es diu
pàgines web per pagar els Empenta els dissabtes a les
iMac i sovint ens faltaven tres del migdia a COM Ràdio, i
coneixements i recursos, altres projectes relacionats
però amb esforç i il·lusió amb Internet, però que no
ho vam tirar endavant”, re- tenen res a veure amb eyeOS.
lata el Pau que, de tan poc ■ També aconsella llargues
temps que li quedava lliure, passejades per la muntanya.
va ser expulsat de la carrera
d’Informàtica i va refusar entrar a l’equip fundador de Twitter!
Això sí: “Després vaig estudiar a Cambridge i vaig cursar un
MBA”. Malgrat la seva experiència, Pau recomana emprendre
en acabar els estudis. “És el millor per aprendre. Si falles, només
hauràs perdut un anyet!”. Als qui no donaven un duro per ell:
“veure que no tenen raó ja em compensa”. Obert i treballador:
“si no t’agrada el que fas és impossible arribar enlloc”. X

per desconnectar
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