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El repte d’una
segona portunitat
EMPRESA · Els germans Ahumada, la segona generació de TC Equipacions
han reflotat l’empresa que es dedica a fabricar equipaments per a esportistes
Imma Bosch
BESCANÓ

C Equipacions era una empresa tèxtil d’Olot que es va
crear Joan Ahumada el
1975 i que fabricava equipaments esportius. En el moment
àlgid l’empresa va arribar a tenir
fins a cinquanta treballadors. La
crisi del sector i l’entrada de grans
marques va provocar que el negoci
tanqués portes, malgrat que Joan
Ahumada sempre va mantenir dos
o tres clients a qui servia sempre
que podia.
Ahumada va caure malalt i pocs
dies abans de morir-se –l’octubre
del 2011– havia d’entregar una petita comanda i en veure’s impossibilitat, va demanar als seus fills
que ho fessin per ell. Però les comandes no es van acabar, tot al
contrari, i això va provocar que un
dels fills, en Francesc, que fins
aleshores treballava a Televisió de
Girona, es plantegés continuar el
negoci. El seu germà, en Quim,
també hi treballa des del novembre passat.
Ara l’empresa, té la seva seu a
Bescanó, concretament al Polígon
Industrial de Montfullà. En aquestes instal·lacions de 400 metres
quadrats dissenya i fabrica roba
per a molts dels clubs gironins. En
aquest espai també hi té una zona
d’uns 80 metres quadrats per a exposició del producte. “La nostra filosofia és dissenyar les samarretes
conjuntament amb el client, tant
si en vol una com dues-centes”, ex-
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Els germans Ahumada, en Francesc i en Quim, mostrant una de les samarretes
que fabriquen a TC Equipacions Esportives. ■ JOAN SABATER

pliquen en Francesc i en Quim que
a més posen a disposició dels clubs
les instal·lacions de TC Equipacions Esportives perquè els jugadors hi vagin a provar-se la roba.
Fan equipaments per a tota mena d’esports: bàsquet, rugbi, volei,
hoquei, handbol, running i ciclisme i per al futbol són els distribuïdors exclusius per a la demarcació
de Girona de la marca italiana Givova que té “un producte de gran
qualitat i a un preu molt competitiu”. Entre els seus clients hi ha

clubs tant destacats com ara l’UNI
Girona, el handbol del Bordils, el
Girona de hoquei, el rugbi del GEiEG, els Maristes Vedruna de futbol i el CB Salt. TC Equipacions Esportives també va ser el fabricant
de la samarreta Giroestelada.
Actualment l’empresa té una
producció de prop de les 9.000 peces de roba –entre samarretes i
xandalls– i preveu tancar l’any doblant la producció. Dóna feina de 7
a 15 persones de diversos tallers
de confecció gironins. ■

