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Francisco Martín, fundador i gerent de Van Express

“D
arrere de cada mercaderia que reps hi ha una 
persona que ha fet impossibles per arribar 
puntualment a casa teva”. I explicar aquesta 
història que s’amaga darrere de la càrrega 
ha estat l’objectiu de Van Express durant els 

últims mesos. L’empresa de transport urgent i taxi industrial amb 
seu a Castelldefels ha col·locat una càmera davant d’alguns dels 
seus conductors i el resultat és un documental, que es pot trobar 
a Youtube, en què expliquen la seva realitat diària. Una iniciati-
va que reflecteix el caràcter especial d’aquesta empresa dirigida 
per l’emprenedor Francisco Martín, professional amb més de 20 
d’experiència al sector, que aposta “per la qualitat, el tracte per-
sonalitzat i els serveis de valor afegit” per diferenciar-se de la 
competència, així com per una relació propera i personal amb els 
professionals amb qui treballa, més de 200 transportistes autò-
noms homologats. I és que cuidar els treballadors és una de les 
prioritats de Van Express. “Som de les empreses del sector del 
transport que més paguem als nostres empleats, però també de 
les que més els exigim”, reconeix el fundador.

Però el que realment diferencia aquest operador de transport 
són els serveis adaptats als seus clients: “Recollim la mercaderia 
en qualsevol punt d’Europa en menys de tres hores amb un ve-
hicle adaptat a cada càrrega i l’entreguem en 48 hores. És el que 
es coneix com a taxi industrial, que permet un recorregut obert i 
un servei porta a porta. Es tracta d’un sistema bastant implantat a 
nivell local, però poc a nivell internacional i que Martín va saber 
aprofitar quan va fundar l’empresa el 2009”. 

En aquest temps, Van Express s’ha consolidat en el mercat euro-
peu amb més de 280 serveis mensuals realitzats per a més de 300 

Joves i emprenedors

«En una època en què el preu és l’únic 
que es té en compte, nosaltres apostem 
per la qualitat i el valor afegit»

L’empresa de transport ha creat 
una campanya de vídeos a 

Youtube, de la mà de la 
productora audiovisual Mashup 

Media, amb la qual va 
establir contacte en una reunió 

a PIMEC Joves Empresaris

Van Express dóna veu als problemes del sector del transport de mercaderies

PIMECNEWS 46v2.indd   22 20/4/15   13:20



23

clients mitjançant els 55 vehicles de què disposen, 
45 a Barcelona i 10 a Madrid. Actualment, la com-
panyia té oficines pròpies a Barcelona, Madrid i 
València, i un partner a Logronyo, i espera obrir-
ne de noves al llarg d’aquest any a Sevilla i Vigo 
per reforçar la seva presència en l’àmbit nacional. 
També estudia les oportunitats de posicionar-se a 
Polònia, tot i que és un projecte “a llarg termini”. 

MÉS ENLLÀ DEL PREU
“En una època en què el preu sembla ser l’únic que 
es té en compte per contractar un servei, nosaltres 
apostem per la qualitat i el valor afegit”, assegura 
Martín. En aquest sentit, Van Express realitza un 
seguiment constant de la càrrega i el conductor. 
A més, disposa d’un sistema de gestió que li per-
met avançar-se als problemes que puguin sorgir 
durant la ruta, com ara accidents o causes clima-
tològiques, que retarden l’entrega, de manera que 
pot derivar els vehicles cap a una altra ruta. En 
la mateixa línia, l’operador de transport disposa 
d’una xarxa de col·laboradors homologats a tot 
Europa amb els quals pot comptar en qualsevol 
moment per fer un servei urgent. 

“DE CARA”, PROJECTE SOLIDARI
Van Express ha volgut donar veu als conductors, 
un col·lectiu poc conegut i reconegut: “Només 
es tenen en compte els deu minuts de retard 
en l’entrega i no que un conductor porti 12 ho-
res jugant-se la vida a la carretera. Una vida val 
molt més que una mercaderia”, defensa Martín. 
Per explicitar aquesta realitat i donar veu als qui 
la pateixen, l’empresa de transport ha creat una 
campanya de vídeos a Youtube, de la mà de la 
productora audiovisual Mashup Media, amb la 
qual van establir contacte en una reunió a PIMEC 
Joves Empresaris. En aquests vídeos els protago-
nistes reflexionen en veu alta sobre la família, el 
perill de la carretera, els companys, la passió per 
la feina, la son... Els cinc vídeos no pretenen ser 
una campanya de publicitat, sinó un altaveu dels 
problemes del sector. “Vam notar que els nostres 
treballadors es queixaven de la seva situació i 
vam considerar que era el moment de fer-hi al-
guna cosa”. Així va sorgir la campanya “De cara”, 
que ha tingut molt reconeixement entre el sector: 
“Fins i tot la nostra competència ens ho ha agraït, 
perquè era una situació que també pateixen però 
que no s’havien atrevit a fer pública”. 

Aquesta iniciativa s’emmarca dintre del pro-
jecte solidari de Van Express, que participa anual-
ment en campanyes solidàries amb diverses asso-
ciacions i ONG.

EL GREU PROBLEMA DE LA MOROSITAT
“En aquest país, si no pagues no passa res”, de-
nuncia el gerent de Van Express, que reconeix 
que la morositat és un dels principals problemes 
del sector del transport en què més s’hauria d’in-
cidir des del Govern. “Nosaltres vam haver de 
reestructurar-nos el 2013 a causa d’un impaga-
ment molt important. Ara estem més preparats 
que en aquell moment però igualment necessi-
tem més suport per evitar-ho. És un problema 
molt greu per a les empreses, i que estem trac-
tant amb PIMEC en les diferents reunions que 
mantenim”.

En aquest sentit, Martín agraeix l’acompa-
nyament de PIMEC en la lluita contra la mo-
rositat i en altres reivindicacions: “La patronal 
t’escolta, treballa amb tu i t’ajuda a portar les 
teves sol·licituds on toca”. El fundador de Van 
Express fa dos anys que és soci de PIMEC Joves 
Empresaris i participa activament en les reuni-
ons que organitza l’entitat. És precisament en 
una jornada de networking on va conèixer els 
directors de Mashup Media, amb qui han trobat 
un punt en comú per col·laborar en accions de 
comunicació, com la campanya “De cara”. 

FUTUR PROMETEDOR
Martín té bones perspectives de cara als propers 
anys. “Crec que hem fet molt bé els deures, es-
tem preparats i no patim pels canvis que puguin 
venir. De fet, treballem a dos anys vista i, fins i 
tot, tenim un pla de cara al 2020”. Així, l’em-
presa s’ha preparat per fer front als canvis en 
el sistema de mòduls de l’IVA i IRPF que pre-
ocupa molts autònoms: “Hi ha empreses que 
tindran molts problemes l’any vinent, perquè no 
podran mantenir els preus tan baixos que estan 
oferint ara i seguir pagant els seus treballadors. 
Nosaltres aprofitarem aquesta oportunitat: quan 
ningú pugui servir per preu o servei, nosaltres 
serem allà”. 
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