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Pròleg
En la lluita desigual per la supervivència que el petit comerç té plantejada 
des de fa temps, comencen a sorgir exemples excel·lents que assenya-
len una bona via a seguir: créixer per assolir una dimensió òptima que 
permeti fer-se un lloc propi en el mercat, i mantenir-s’hi. Amb una clara 
vocació pedagògica, aquest llibre ens presenta sis històries d’èxit de les 
quals podem aprendre força i que cal confiar que esperonin moltes altres 
empreses. 

El petit comerç ha tingut tradicionalment el seu espai natural en l’àmbit 
local, on ha trobat el suport d’una clientela coneguda i fidel. Tanmateix, 
sembla que això està fortament qüestionat pels canvis en els hàbits de 
consum de la gent que, com assenyala l’autor d’aquest treball, el profes-
sor Josep-Francesc Valls, mostra comportaments cada cop més erràtics 
o, si més no, oportunistes. Ampliar, doncs, l’espai d’actuació, incremen-
tant el nombre d’establiments i entrant en nous territoris, és una neces-
sitat ja reconeguda per un nombre significatiu d’empreses del sector. 
Cal, però, vèncer la por i trobar mecanismes que permetin aprofitar les 
oportunitats que els processos de creixement generen i superar les difi-
cultats inevitables que també acompanyen aquests processos.

Aquest llibre pot ajudar, sens dubte, a vèncer les pors dels qui no s’han 
atrevit encara a fer el pas de superar els límits del territori conegut. Ens 
presenta sis casos, redactats d’una manera entenedora, amena i siste-
màtica, amb els quals moltes petites i mitjanes empreses catalanes es 
poden emmirallar. Històries que parlen d’esperit emprenedor, de sacrifi-
ci, de tenacitat, d’innovació, de visió de futur, de relleu generacional i de 
professionalització de la gestió. Històries que mostren la conveniència 
i la viabilitat d’emprendre una estratègia de creixement fent un bon ús 
de les eines de gestió, les quals, com demostren aquests exemples, no 
són privatives de les grans corporacions. Explorar i explotar els avantat-
ges competitius, cercar economies d’escala, fer aliances estratègiques 
o introduir el comerç en línia són termes ja familiars per a aquests em-
prenedors, que han sabut adaptar-los per reforçar la sostenibilitat dels 
seus negocis.
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La vocació pedagògica del llibre queda ben palesa en la forma d’abor-
dar les palanques i els frens al creixement, com també els reptes de 
futur que aquestes empreses encaren. En les diferents experiències, 
hi trobem un bon compendi de les dificultats que tot botiguer i petit co-
merciant ens explicaria, però acompanyades d’un seguit de decisions 
preses amb encert i d’altres que tenen previst prendre per tal consolidar 
el nou model de negoci. Al darrer capítol, Josep-Francesc Valls refor-
ça els missatges transmesos per aquest grup d’empresaris innovadors 
exposant un marc conceptual que sistematitza els aprenentatges obtin-
guts i destaca les condicions necessàries per a un creixement sostingut 
i sostenible. A les conclusions, s’apunten molt per sobre alguns temes 
clau que mereixerien un desenvolupament posterior. Ens referim, entre 
d’altres, a aspectes com l’associacionisme en el sector de les petites 
empreses comercials o la revisió de les polítiques publiques adreçades 
a l’ordenació de l’activitat comercial a escala local i supramunicipal.

En definitiva, és un llibre que respon acuradament a l’objectiu que s’ha pro-
posat el seu autor de difondre unes bones practiques empresarials amb 
l’ànim d’encoratjar els comerciants a emprendre la via del creixement. 

Ricard Serlavós

Vicedegà d’Innovació Pedagògica d’ESADE
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Els sis casos
Josep-Francesc Valls

Les jornades sobre innovació en el comerç detallista, InnovaComerç, 
que es van celebrar a Barcelona, organitzades per la Direcció General 
de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, van ser precedi-
des per sis sessions sobre el tema “Créixer per millorar la rendibilitat de 
l’empresa comercial”. Les sessions van tenir lloc a Girona, Tarragona, 
Reus, Lleida, Tortosa i Manresa, respectivament. L’objectiu d’aquestes 
reunions era promoure la discussió entre els comerciants assistents, 
uns 300 en total, sobre la situació actual, per tal de determinar com fer 
sostenibles els comerços i poder mantenir així vius els centres de les 
poblacions, amb formats de qualitat, que generessin riquesa i fixessin 
els llocs de treball.

El suport dels equips humans de la Direcció General de Comerç i del Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, conjuntament amb els 
de les cambres de comerç catalanes, va ser un factor clau d’èxit de les jor-
nades que va fer possible un intens debat del qual en van sortir un seguit 
de conclusions. La primera i més important va ser el reconeixement, per 
part dels comerciants, que, perquè les botigues siguin sostenibles, han de 
créixer i adquirir en cada moment la dimensió òptima.

El convenciment de la majoria dels comerciants sobre la cerca constant 
de la sostenibilitat del negoci va tenir un punt d’inflexió, i va ser llavors 
precisament quan els empresaris convidats a explicar la seva experièn-
cia de creixement van fer palès l’esperit emprenedor que històricament 
han tingut els comerciants. Les experiències eren apassionants, diverses, 
rupturistes pel que fa al concepte de negoci, si bé se seguia en tots els 
casos la mateixa activitat sectorial que al llarg de la història familiar. Totes 
elles estaven unides per un esperit comú: emprendre, créixer, ser excel-
lent, dimensionar-se per sobreviure a les crisis i a les dificultats. En les dis-
cussions posteriors en què vaig intervenir,les experiències dels qui havien 
endegat l’expansió s’havien convertit en un revulsiu per als assistents.

Aquest és el punt de partida de la redacció dels casos de sis empreses 
catalanes que han fet l’esforç de créixer per ser sostenibles. Vaig pensar 
en l’efecte pedagògic que per a la resta d’empresaris catalans i d’altres 
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països té el fet de poder analitzar l’evolució dels processos d’expansió 
d’aquestes pràctiques excel·lents. Esbrinant quins han estat els frens i 
les palanques impulsores, i quines les oportunitats i les amenaces, es-
tem en condicions d’aportar una mica de llum a tots aquells que plante-
gen el dimensionament del seu negoci i que volen posar-se en marxa.

Els casos que hem redactat són els següents:

- Andreu Xarcuteria i Tastets: xarcuteria, degustació i alimentació

- Culinarium: productes de cuina i parament de la taula

- Farggi: gelats, pastisseria i alimentació

- La Creu Blanca: òptica i complements de la persona

- Plusfresc:supermercat i alimentació

- Señor 1961: tèxtil i complements de la persona

Com es pot veure, tots aquests negocis corresponen a activitats econò-
miques que estan immerses en canvis profunds. Són negocis de nissa-
gues empresarials. Un bon dia, un avantpassat o el responsable actual 
van decidir iniciar el llarg i apassionant camí de l’expansió. Alguns ho 
van fer per sobreviure. Tots, com a compromís amb la seva vocació em-
presarial familiar per fer més gran l’empresa i generar més riquesa, més 
llocs de treball i més rendibilitat. Esforços com aquests que presentem 
i els que han de seguir faran possible que els centres de les nostres 
poblacions i barris mantinguin ensenyes natives sostenibles i no acabin 
mimetitzats per les internacionals, com succeeix en la majoria de les 
ciutats del món.

Els agraïm a tots ells –Josep Andreu, Montse Robinat, Jesús i Eduard 
Farga, Josep Ramon Nebot, Rafael Pujol i Xavier Esquerda, i Josep Ma-
ria Ribas– les hores que tant ells com les persones dels seus equips ens 
han dedicat. Igualment, agraïm l’esforç de l’equip de redacció dels ca-
sos, que ha estat format per Pelayo Corella, Marc Martínez, Marc Nieto, 
Bernat Pérez i Vanessa Pérez. Tots n’hem après una mica.



Andreu Xarcuteria i Tastets
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Andreu Xarcuteria i Tastets 

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (Plantilla promig)

 2005 6.275.207 € 59 6 - 

 2006 7.537.205 € 64 6 - 

 2007 9.004.280 € 69 6 - 

 2008 10.125.499 € 76 6 - 

 2009 10.766.440 € 86 7 -

 

El pernil ibèric de gla és avui el que les olives eren als anys trenta, un pro-
ducte estrella, diu Josep Andreu, el màxim responsable d’Andreu Xarcu-
teria i Tastets. El negoci familiar va començar venent tot tipus de queviures 
al mercat de Sabadell, dels quals les olives eren la base, i ha fructificat en 
un espai de venda de xarcuteria selecta més degustació amb una carta 
de més de 80 productes. Hi ha baguets, coca, tastets, acompanyaments 
dolços, postres i begudes, “que fan gaudir els cinc sentits”. 

De la paradeta d’olives i queviures al mercat de Sabadell, la família An-
dreu va anar introduint productes de xarcuteria, i la base va passar a 
ser el pernil ibèric de gla. El creixement no va resultar fàcil; l’empresa va 
necessitar tres intents i 64 anys per obrir el segon establiment, aquesta 
vegada amb un espai de degustació a L’illa Diagonal de Barcelona. 
L’encert d’aquesta decisió va catapultar l’empresa cap a una inèrcia 
de creixement i de bons resultats, i va crear una imatge de marca molt 
reconeguda. La coherència en l’estratègia ha portat el negoci a tenir ac-
tualment set botigues funcionant a ple rendiment, i hi ha hagut un intens 
treball d’adequació del disseny de botiga i de l’oferta de producte als di-
ferents tipus d’establiment. Gran part de l’èxit de la companyia ha estat 
especialitzar-se en un producte i en un perfil de consumidor particular 
per diferenciar-se dels seus competidors.
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Terrassa, Sabadell, Barcelona,
el recorregut vital
Era l’any 1930 quan Miquel Andreu va fundar l’embrió del que és actu-
alment Andreu Xarcuteria i Tastets. Descendent d’una nissaga de cone-
guts comerciants de Terrassa, Miquel Andreu va apostar per obrir el seu 
propi establiment, Andreu. En aquest cas, una parada d’olives i conser-
ves, i va apostar per fer-ho fora de la seva Terrassa natal, al recent inau-
gurat Mercat Central de Sabadell. En els inicis, tot i que l’assortiment era 
força generós, el producte estrella eren les olives farcides d’anxoves de 
l’Escala i de pebrot vermell escalivat. No va ser fins a mitjan dècada dels 
trenta que “l’avi va apostar per començar a introduir embotits selectes a 
la parada”, recorda Josep Andreu, l’actual gerent de l’empresa.

Gràcies a l’embranzida del tèxtil a la zona del Vallès Occidental al final 
dels anys quaranta, els Andreu van ampliar l’assortiment de xarcuteria se-
lecta i van començar a introduir-hi tímidament productes estrangers. L’any 
1968 agafa les regnes del negoci Manel Andreu, fill de Miquel Andreu, 
conjuntament amb la seva dona, Rosa Folch. La irrupció de la segona 
generació coincideix amb la reforma de la parada del Mercat Central de 
Sabadell fruit d’un gir en la política empresarial dels nous propietaris. Ara, 
l’aposta per la xarcuteria selecta és un fet i les olives i conserves, que 
s’havien mantingut fins en aquest moment, ocupen un discret segon pla. 
A més, Manel Andreu i Rosa Folch amplien la parada amb una granja 
annexa, on els clients poden degustar alguns dels productes que omplen 
els taulells de la botiga.

La innovació sempre ha estat un referent per a Andreu i, a banda d’intro-
duir aquest concepte de “botiga i degustació”, també ha estat pioner en 
la venda de producte envasat propi. De la dècada dels setanta també 
és el logotip que, amb petites variacions, encara es conserva en totes i 
cada una de les botigues i establiments d’aquesta ensenya.

A les acaballes dels anys vuitanta, és Josep Andreu qui pren el relleu 
dels seus pares i dóna pas a la tercera generació d’aquesta nissaga de 
comerciants. Josep Andreu i la seva esposa, Geni Baqué, han fet un 
pas més en la consolidació d’aquest negoci. Si els avis van engegar el 
negoci i van apostar per introduir productes de xarcuteria selecta a la 
parada d’olives, i els pares van ampliar l’assortiment i la botiga amb el 
complement de la granja, Josep Andreu i Geni Baqué han evolucionat el 
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concepte de xarcuteria i han apostat per trencar totes les barreres amb 
els clients. Això ha donat pas a diversos models de botiga, en funció de 
la seva localització, però sota l’aixopluc de la degustació i la venda de 
productes de xarcuteria selecta.

Andreu compta actualment amb set botigues, situades a Sabadell, Bar-
celona, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, Salt (Girona) i 
La Roca Village, i amb una plataforma logística ubicada a Sabadell, des 
d’on gestiona la selecció i el control de tots els productes, amb la màxi-
ma cura, per a la seva distribució a les botigues i el servei al major.

Un dels moments més decisius i que va representar un punt d’inflexió 
per a Andreu va ser l’any 1994 amb l’obertura de la botiga de L’illa Dia-
gonal, a Barcelona. Ho explica el gerent actual: “Nosaltres veníem d’un 
modest, tot i que reconegut, establiment a Sabadell.” Va ser la gran 
prova de foc: Andreu va apostar per una especialització més gran dels 
productes i per la incorporació d’una barra per poder-los degustar. Èxit 
rotund. El pas següent va ser establir-se al Centre Comercial de Sant 
Cugat (1997) i no va ser fins a l’any 2005 que van obrir la primera botiga 
a peu de carrer, gràcies a un projecte liderat per Comertia, al reformat 
Mercat de Santa Caterina. En aquest cas, s’aposta per un nou concepte, 
Tastets de la Xarcuteria, en el qual el que preval és la degustació, men-
tre que la venda queda en un segon terme. Un model que s’ha repetit, 
tot i que aquí la zona de venda queda limitada a productes de capritx, 
en l’establiment de La Roca Village.

Si bé el concepte de botiga ha anat variant amb el pas del temps i ac-
tualment conviuen la xarcuteria selecta i la degustació a dosis diferents 
en funció de la ubicació, Josep Andreu explica que el secret ha estat 
donar prioritat, generació rere generació, a la qualitat, tant pel que fa a 
la selecció de productes com al servei i l’atenció al client.

Mercat de referència i factors clau d’èxit
El sector comercial d’alimentació és una branca molt activa i alhora com-
plexa a causa de la gran obertura del mercat i de la gran competència 
existent, la qual cosa, juntament amb el comportament camaleònic dels 
consumidors, exigeix als comerciants estar en constant reflexió sobre 
els canvis en l’entorn i en les necessitats del mercat. És un sector que 
ha experimentat grans transformacions els darrers anys i que té un pes 
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importantíssim en el global de l’economia, tant per volum de facturació 
com per nombre de treballadors assalariats. 

Els competidors d’Andreu Xarcuteria i Tastets són de diversa dimensió: hi-
permercats, supermercats, botigues, parades a mercats o a centres co-
mercials, botigues gurmet de centres comercials o grans magatzems, bars, 
restaurants i xiringuitos. Concretament, a Barcelona podríem enumerar:

- Xarcuteria HOM, La Garriga, Xarcuteria Molina (gurmet), Escofet 
Oliver, La Masia de la Boqueria, Maimó Orígens, La Suïssa, Mas 
Xarcuters, Casa Pepe, Condeminas

- Botiga Gurmet El Corte Inglés, Racó del Gourmet, La Cava 
Ibèrica (gurmet), Pernil 181, Jamoníssimo (gurmet)

- Caprabo, Carrefour, Veritas, Condis, Supersol, Esclat, Alcampo, 
Supermercat El Corte Inglés.

A Sabadell, competeix directament amb botigues com aquestes:

- El Celler del Pernil

- Cansaladeries Medran

- Pepita Rostisseria i Xarcuteria

- Cal Vive

- Jamones Sala, Estrada i Falgueras

- Jamones Deshuesados Sabadell

La companyia té un perfil de consumidor objectiu específic: es tracta 
majoritàriament de dones, amb una edat mitjana compresa entre els 30 
i els 50 anys, amb un nivell d’ingressos i d’estudis mitjà alt. En aquest 
sentit, tot i tenir un nivell de pressió competitiva alt, han sabut especia-
litzar-se i centrar-se en el seu segment de mercat, fet que els ha permès 
aconseguir una cartera de clients altament fidelitzada.

Per aconseguir un cert grau d’èxit empresarial, l’empresa ha de tenir clar 
determinats aspectes clau que la faran diferenciar-se de la competència. 
Els factors clau d’èxit d’Andreu Xarcuteria i Tastets són els següents:

- Saber detectar i adaptar-se als canvis en l’entorn. Andreu Xar-
cuteria i Tastets ha obtingut èxit gràcies a la capacitat de detectar 
satisfactòriament els canvis en l’entorn i haver sabut adequar el 
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negoci a aquests canvis tenint en compte les necessitats que el 
mercat requeriaen aquell moment. Tot això, intentant mantenir l’es-
tètica inicial de botiga de parada de mercat tradicional, cosa que 
ha estat l’essència de la companyia des d’un bon començament.

- El producte i servei. El pernil ibèric de gla ha esdevingut un fac-
tor diferenciador respecte de la competència que els clients han 
sabut apreciar. No s’entén l’èxit d’Andreu sense aquest producte 
d’alta qualitat. El servei de degustació i el tracte rebut pel perso-
nal de la botiga, juntament amb el disseny de l’establiment, creen 
un factor diferenciador que fa sentir al client una experiència de 
compra diferent.

- La ubicació dels punts de venda. Situats en llocs estratègics de 
gran afluència de públic i de rellevància comercial, ha esdevingut 
un element fonamental en el creixement del negoci, ja que han 
aconseguint una clientela fidel durant la setmana i una clientela 
esporàdica durant el cap de setmana.

- La innovació. Ha estat una constant en diversos aspectes, com 
ara les remodelacions de la botiga (per exemple, el servei d’atenció 
ràpida), el servei a domicili, els vídeos realitzats per promocionar el 
negoci o la gamma de productes oferts.

- Valors empresarials. L’esforç per transmetre els valors de l’em-
presa al personal ha donat com a resultat una coherència estra-
tègica com a negoci que ha permès crear una imatge de marca 
que el consumidor final ha sabut apreciar.

- Racionalitat. No estirar més el braç que la màniga ha estat i con-
tinua essent una gran virtut de la companyia. Tot i que el creixe-
ment es podria considerar que ha estat una mica lent, més que 
lent ha estat caut. La filosofia de l’empresa mai no ha estat créixer 
per créixer i cada decisió que comportava creixement ha estat 
raonada, realista i coherent.
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El model de negoci
Tot i el creixement de la companyia, els canvis estructurals no han estat 
tan significatius. El creixement s’ha anat afrontant a mesura que es pre-
nien les decisions o es veien les oportunitats per créixer. Això ha fet que 
no hi hagi una estructura organitzativa especifica per créixer i afrontar els 
reptes de futur amb una visió de creixement forta. No obstant això, hi ha 
hagut una evolució clara quant a la visió de negoci dels administradors 
de la companyia que ha afectat la gestió de l’empresa i ha fet que passés 
d’una sola botiga ja consolidada a set botigues a ple funcionament.

Producte. El negoci va començar venent olives i queviures, però segui-
dament també va incorporar les conserves. No obstant això, posterior-
ment l’oferta tant de queviures com de conserves s’ha reduït fins a elimi-
nar-la. També s’hi va anar incorporant salmó fumat i un ampli assortiment 
de formatges d’importació. Finalment, el pernil ibèric de gla es va anar 
consolidant com a producte estrella i és amb aquest que el negoci ha 
aconseguit la diferenciació desitjada. 

FORTALESES
- Gran prestigi aconseguit a Barcelona, 

punt estratègic a Catalunya per expandir-
se fora

- Producte bàsic del negoci d’alta qualitat, 
apreciat pel mercat i actualment de moda 
a la societat

- Coherència estratègica en les decisions 
i en les polítiques de l’empresa

- Gestió familiar del negoci que provoca 
un grau d’implicació molt alt en la bona 
marxa de la companyia

DEBILITATS
- Manca d’un pla específic d’expansió per 

dur a terme el procés d’una forma més 
professional i eficient

- Manca d’una estructura empresarial 
clara, suficientment àmplia, per absorbir 
sense problemes el creixement del 
negoci

- Necessitat de finançament extern 
constant per la compra de futurs 
productes

AMENACES
- Diverses empreses de xarcuteria a 

escala nacional que estan creixent 
ràpidament

- La mala situació econòmica canvia 
l’actitud i els hàbits del consumidor

- Risc de fer una mala previsió de 
producte, que és a dos anys vista, ja que 
pot repercutir en alts costos econòmics

- Falta de professionals qualificats per 
donar a l’empresa un valor diferencial

OPORTUNITATS
- Creixement de nous canals de 

distribució com ara Internet
- Demanda creixent de productes 

gurmet
- Penetració a la resta del mercat 

espanyol
- Alliberament de locals a conseqüència 

de la mala situació econòmica en 
zones d’alt interès estratègic
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L’estratègia. No obstant tota aquesta varietat de productes, ja fa uns 
quants anys que es van adonar de la necessitat de diferenciar-se de les 
grans superfícies; per això, van eliminar els queviures i les conserves i 
van reduir els productes de famílies com els formatges, i es van quedar 
només amb els productes de més qualitat.

Disseny d’establiments. Al mateix temps que el producte bàsic del 
negoci anava evolucionant, també ho feia l’estètica de l’establiment i la 
imatge de marca del negoci, sempre mantenint una estètica de parada 
de mercat. Els establiments van anar evolucionant de la típica parada 
de mercat a la botiga sense barreres on el client se sentia molt més en 
contacte i proper, tant amb el personal com amb el producte. Després 
va venir la incorporació del punt de venda de L’illa Diagonal, fet que va 
comportar afegir a l’establiment un servei de degustació. Aquest era un 
fet totalment innovador per a l’època. Seguidament, a mesura que es 
van obrint més botigues, es detecta la necessitat d’adequar el disseny 
o el format en alguns espais com ara a les botigues a peu de carrer.
Així, passen de tenir a les botigues de centres comercials el 80% de 
producte i el 20% de degustació a canviar parcialment aquests percen-
tatges, i esdevenen uns locals més enfocats a la restauració que els 
seus predecessors. Finalment, amb la incorporació de l’establiment de 
La Roca Village,s’obté el perfil de botiga més orientada a la restauració. 
D’aquesta manera, la venda passa a representar un percentatge petit 
de la facturació, i aquesta es fa amb producte envasat al buit, ja que 
gran part del públic que acudeix a La Roca Village és gent que no viu a 
les proximitats del poble sinó que s’han de desplaçar.

Preu. El preu evidentment ha notat un increment, bàsicament pel canvi 
de producte i per la inflació anual. Això no obstant, els últims anys han 
mantingut els preus tot mantenint la qualitat, amb l’objectiu que el con-
sumidor final apreciés aquesta diferenciació, cosa que no ha compor-
tat el resultat esperat. Tot i l’evolució dels preus, en tots aquests anys 
les accions de la companyia sempre han cercat d’oferir el millor binomi 
qualitat-preu.

Comercialització. Està basada en la venda al mateix establiment i en la 
venda per Internet. Es va intentar la comercialització també a domicili, 
però els augments de costos que suposava expandir-se a Barcelona i 
les exigències sanitàries els van fer abandonar aquest servei. Respecte 
a la promoció, actualment tenen un responsable de màrqueting, que re-
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alitza els dissenys i els eslògans de les promocions. No obstant això, el 
que no ha canviat és la implicació dels propietaris en aquests aspectes, 
la qual cosa fa que, si quelcom no els convenç, simplement no es du a 
terme.

Marca. No hi ha hagut una evolució significativa del departament o 
l’àrea de màrqueting en qüestió. La marca Andreu s’ha reforçat des dels 
anys seixanta, a mesura que canviava el concepte de negoci, amb la 
introducció de nous continguts, com ara Xarcuteria i Tastets. 

Recursos humans. La companyia va haver d’establir formalment els 
passos a seguir en alguns dels processos de personal o en sistemes de 
retribució. Quan l’empresa tenia en plantilla uns deu treballadors, sí que 
es podia dur a terme un sistema de retribucions més o menys aleatori. A 
mesura que ha anat creixent, s’ha estipulat un sistema d’ingressos per 
objectius. A més, es va implantar un sistema de formació de treballa-
dors, un sistema d’immersió laboral amb presentació de l’empresa i un 
posterior sistema de motivació. Tot va quedar reflectit en un manual per 
uniformitzar l’acollida dels treballadors i crear una coherència empresa-
rial. En aquest manual, trobem des de la filosofia de l’empresa fins als 
productes que aquesta mateixa ofereix. D’aquesta manera, van delegar 
la feina a un responsable i, amb el manual ja estipulat, es reduïen els 
problemes i s’incrementava l’eficiència del procés.

Finances. En relació amb els comptes de resultats, l’evolució ha estat 
clara. Al principi, es portaven els comptes d’una manera més o menys 
controlada internament, amb un gestor que ho acabava de quadrar tot. 
Més endavant, a mesura que l’empresa creix, s’imposen auditories acu-
rades i processos comptables molt més amplis. El criteri de la propietat 
és la reinversió constant dels beneficis, cosa que, juntament amb un en-
deutament externequilibrat, ha permès expandir el negoci sense gaires 
dificultats. Val a dir que el pernil s’ha d’encarregar amb dos anys d’ante-
lació, per la qual cosa la tresoreria ha de tenir present que el proveïdor 
cobra bastants mesos abans que Andreu pugui vendre el producte a les 
seves botigues. El risc, doncs, en aquest negoci és més elevat i reque-
reix una planificació financerarigorosa.

Operacions. Com ja s’ha dit, a mesura que el negoci anava evolucio-
nant, hi havia una estratègia clara. Es tractava d’anar disminuint l’oferta 
de cada família de productes per centrar-se en aquells que tenien més 
sortida i així treballar amb productes de rotació alta, un factor importan-



23MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL ANDREU XARCUTERIA I TASTETS

tíssim per maximitzar l’eficiència dels processos d’aprovisionament i de 
venda. A més, es va intentar anar eliminant intermediaris en la cadena 
de valor per tal d’obtenir uns marges comercials més elevats i un servei 
més directe. 

L’empresa disposa d’un únic magatzem que està ubicat a Sabadell, des 
d’on es du a terme la distribució de la mercaderia. Hi ha tres tipus de 
processos de distribució de les mercaderies entrants: el primer con-
sisteix a rebre la mercaderia i enviar-la directament a les botigues; el 
segon, a rebre les mercaderies, posteriorment desossar-les, envasar-les 
al buit i distribuir-les a les botigues; finalment, el tercer procés es realitza 
en una sala blanca on, un cop rebut el pernil, es fileteja i es fan sobres 
de pernil per vendre directament a les botigues.

Quan es va intentar dur a terme el servei a domicili, es va haver de pla-
nificar una nova estratègia de vendes, ja que necessitaven nou gènere, 
vehicles i rutes a realitzar. A mesura que la cartera de clients a domicili 
anava creixent, s’anava complicant la planificació i la rendibilitat, cosa 
que va fer que s’abandonés aquest servei.

Palanques i frens de creixement
Hi ha hagut algunes decisions durant la història de la companyia que 
n’han impulsat més o menys el creixement. Unes decisions o una ma-
nera de fer les coses que, sens dubte, han determinat el camí seguit i el 
que encara queda per recórrer. A continuació, s’ordenen les palanques 
de creixement per ordre d’importància:

- L’encert de L’illa Diagonal va ser, sens dubte, un canvi i un im-
pulsor estratègic clau per a l’èxit de Xarcuteries Andreu. L’illa 
Diagonal, juntament amb el bon saber fer de la companyia, va 
proporcionar una imatge de marca tant cap als clients com cap a 
les altres empreses, tant del sector com no, que va ser clau per al 
desenvolupament del negoci cap a altres sectors de Barcelona. 
El creixement i el gran èxit d’aquest centre comercial ha proporci-
onat encara més impulsos al negoci.

- Comertia, l’associació catalana de l’empresa familiar del comerç, 
volia adquirir dotze locals i realitzar una campanya de dinamit-
zació de la zona comercial d’aquests locals al Mercat de Santa 
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Caterina de Barcelona. Finalment, només van ser cinc els locals 
disponibles; no obstant això, Andreu Xarcuteria i Tastets va tenir 
l’oportunitat d’obrir la primera botiga al carrer. Les condicions van 
ser molt interessants, ja que es disposava de l’oportunitat d’ad-
quirir el local en qüestió, cosa que els va permetre fer proves 
quant al format comercial, que havia de ser diferent dels del cen-
tre comercial.

- El fet d’intentar cada vegada més apropar-se al proveïdor princi-
pal, saltant-se intermediaris, ha comportat una reducció del preu 
final, sense oblidar que el producte és de màxima qualitat. Per 
tant, ha estat molt important donar el màxim de valor afegit als 
clients, sempre amb la millor relació qualitat-preu.

- Entendre com a creixement de la companyia no només el fet 
d’obrir botigues, sinó aprofitar al màxim la rendibilitat de les boti-
gues que es tenen, així com anar canviant la ubicació d’algunes 
àrees a la botiga d’acord amb les necessitats dels clients. Això 
permet treure el màxim partit als comptes de resultats per generar 
més ingressos en un negoci en què és necessari invertir en pro-
ducte a dos anys vista.

Els frens que han fet alentir la marxa del negoci o que han estat una 
barrera per créixer més ràpidament són els següents:

Manca de personal professional. Els treballadors d’Andreu Xar-
cuteria i Tastets són personal amb qualificació i aptituds per ven-
dre per sobre de tot. Quan era necessari o es creia convenient 
obrir una nova botiga, es necessitava nou personal. L’empresa ha 
tingut sempre força problemes per trobar treballadors adequats. 
És de vital importància no trencar aquesta imatge de marca cre-
ada, pel fet de contractar personal que no dóna el servei desitjat. 
El fet que és necessari treballar els dissabtes fa que una part dels 
sol·licitants inicials ja no estiguin disposats a complir l’horari del 
negoci, sobretot gent jove, cosa que dificulta el procés de selec-
ció i fa augmentar la rotació de treballadors.

Les dificultats d’accés al crèdit als darrers anys, com a conse-
qüència de la crisi econòmica. Ha estat un altre factor que ha fet 
minorar la marxa de la companyia. Cal recordar que, per obtenir 
pernil ibèric de gla, és necessari encarregar el producte amb dos 
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anys d’antelació, cosa que requereix un finançament a més llarg 
termini. Això ha provocat que no es disposés de tot el capital que 
s’hauria volgut per créixer més ràpidament.

Manca d’estructura. El creixement sempre s’ha dut a terme d’una 
manera informal; és a dir, sense plans d’expansió ni informes de 
consultories externes. A causa d’això, no hi ha hagut una estruc-
tura empresarial prou articulada per respondre amb celeritat a les 
oportunitats de negoci que el mercat oferia.

Reptes de futur
En situacions de bonança econòmica és quan el bon empresari ha de 
projectar el seu negoci cap al futur, avançant-se a identificar els canvis 
del nou entorn i els moviments de la competència, per tal de desenvolu-
par les estratègies d’expansió més adients. D’aquesta manera, Andreu 
contempla el futur immediat amb tranquil·litat, per bé que cal prendre un 
seguit de decisions. Les més importants són les següents:

Expansió a centres comercials a cel obert: amb l’adequat for-
mat comercial a peu de carrer ja consolidat, és necessari conti-
nuar amb aquesta inèrcia i anar planificant ja les possibles alter-
natives i la viabilitat de continuar creixent en centres comercials 
de cel obert.

Consolidació i expansió fora de Catalunya: a partir de la presèn-
cia actual al mercat de la xarcuteria catalana, encara és necessari 
acabar de consolidar-se tant a la ciutat de Barcelona, on seria 
interessant obrir alguns establiments més a peu de carrer, com 
en altres poblacions. En ciutats com Lleida, Tarragona i Girona 
—on és present però pretén reforçar la implantació— i en altres 
poblacions. Un cop aconseguida aquesta consolidació, seria in-
teressant expandir-se fora de Catalunya on tot i que hi ha força 
competència, amb un rigorós pla d’expansió el mercat espanyol 
ofereix moltes possibilitats, que sumades al coneixement adquirit 
pel negoci durant aquests anys ho fa econòmicament interessant.
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Teleservei: tot i que es va abandonar en el passat per la dimensió 
i la complexitat que adquiriria el procés, seria un repte interessant 
plantejar-se recuperar aquest servei, que de principi funcionava 
adequadament. Amb una planificació adequada, seria possible 
gestionar i fer eficient un servei que podria ajudar encara més a 
expandir la companyia per Catalunya.

Servei en línia: aprofundiment en el servei en línia.



Culinarium
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Culinarium 

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (mitjana anual) 

 2005 2.297.131,20 € 18  5 124.402,30 €

 2006 2.420.768,68 € 18  5 164.067,83 €

 2007 2.819.219,44 € 18  5 341.691,70 €

 2008 2.807.615,29 € 21  6 232.340,30 € 

 2009 3.173.433,73 € 21  6  381.562,16 €

La Montse Robinat està neguitejada anant de Tàrrega, on té la seva 
oficina, a Granollers. A Granollers tenia previst obrir un nou punt de ven-
da de Culinarium, el setè. Falten pocs dies i vol revisar personalment 
tots els detalls de manera que traspuïn clarament la imatge corporativa 
que encarna el que vol del negoci. Mentre condueix el cotxe camí de 
Granollers, escolta a la ràdio una notícia que li reafirma el que ella in-
tuïa fa temps, quan va iniciar el camí de Plat Preu cap a Culinarium, i 
més sovint als darrers mesos arran de la crisi econòmica de 2008. Diu 
el locutor que, a conseqüència de la crisi, les famílies es queden més 
a casa i hi realitzen activitats que abans feien fora de la llar. Aquesta 
tendència de la qual parlen a l’emissora significa que la cuina, els estris 
i tot el que l’envolta s’ha convertit en una peça cobejada de la casa, 
per cuinar, per mostrar als amics i familiars, per utilitzar-la a bastament i 
ser un nou element de prestigi de la unitat familiar. Conseqüentment, la 
Montse Robinat esbossa un somriure quan visiona mentalment tots els 
racons del nou establiment de 300 m² a Granollers. “L’he encertat —diu, 
i segueix, fent un acte d’humilitat—, crec que l’he encertat amb el nou 
model de negoci”. Si a la tendència a convertir-se en un espai important 
de la casa, s’afegeix la revolució gastronòmica que han desfermat els 
grans restauradors catalans i espanyols, no té cap dubte que cada cop 
es necessitaran més estris de disseny i de qualitat.
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El recorregut de Casa Delfín a Plat Preu 
i d’aquest, a Culinarium 
Culinarium és un espai dedicat a la cuina; un nou concepte de botiga 
que ofereix tota mena d’articles professionals i domèstics relacionats 
amb la cuina i la taula. Com a tal, neix l’any 1996 sota un altre nom i una 
altra imatge; això no obstant, la seva història va molt lligada a la de la 
seva empresa germana, Casa Delfín. Casa Delfín fou fundada l’any 1863 
al centre de Tàrrega per Delfí Elias i Roig. A l’inici, Casa Delfín es va 
establir com una botiga de productes per a la llar que proveïa una gran 
part de la població de la comarca, de la qual, Tàrrega n’és la capital. 
Amb el pas del temps es va consolidar com una bona botiga de la ca-
pital de l’Urgell. Per Casa Delfín van anar passant diferents generacions 
de la família. Primer de tot va ser l’Antonio, que va succeir el creador. 
Aquest va iniciar l’expansió del negoci cap al proveïment al sector de 
l’hoteleria. El relleu generacional el va ocupar el seu nét, en Francisco, 
que es va posar al front del negoci familiar. Aquestva iniciar una major 
projecció en el mercat de l’hoteleria, duent comercials al carrer per po-
der cobrir totes les demandes dels clients de la zona. Actualment, els 
qui dirigeixen la corporació són la cinquena generació, conformada pels 
germans Jordi, Montse i Delfí. L’últim dels germans, Delfí, és el que es 
dedica específicament al sector de l’hoteleria i ha fet créixer el negoci 
fins a donar-li dimensió estatal, especialitzat en la distribució de produc-
tes per a l’hoteleria, que és el negoci que porta el nom de Casa Delfín.

Paral·lelament al creixement i evolució de Casa Delfín, secció que només 
es dedica al proveïment a l’hostaleria i comercialitza a través de comerci-
als, l’any 1996 neix una nova empresa, Plat Preu, que obre punts de ven-
da directa per als hotelers en el territori català. Aquests punts de venda 
no només són especialitzats per a l’hoteler, sinó que també es dirigeixen 
al gran públic; el negoci es comença a diversificar. L’any1996 s’inaugura 
Plat PreuLleida; el 1999 s’inaugura Plat PreuSabadell; el 2000 obre Plat 
PreuTarragona; Plat PreuTerrassa, en el 2003 i, un any més tard, s’inaugu-
ra Plat PreuMataró. 

L’any 2008, els germans que conformen la cinquena generació s’adonen 
que el projecte no funciona tal com ells desitjaven i veuen la necessitat 
de fer un restyling a la marca. Per donar-hi resposta, es crea Culinarium, 
que substitueix l’antic Plat Preu. Neix, doncs, un nou concepte de botiga 
que ha d’adaptar la seva imatge de marca, reorganitzar les botigues i 
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oferir al client una nova selecció de productes, més acurada i adient amb 
les seves necessitats. A més, Culinarium passa a dedicar-se totalment a 
servir el gran públic i deixa a Casa Delfín la tasca de servir l’hoteler. Cada 
empresa s’especialitza en un sector. 

No obstant això, la filosofia que hi ha darrere la nova imatge segueix 
sent la mateixa de sempre: botigues que s’adapten a les necessitats 
de la cuina actual. I dins de tota aquesta transformació s’inaugura el 
desembre del 2008 el primer Culinarium a Reus. Es segueixen mante-
nint les mateixes botigues, però des d’aquest moment sota el nom de 
Culinarium, excepte el punt de venda de Tàrrega, que només es dirigeix 
al gran públic però conserva el nom de Casa Delfín ja que té un gran 
poder a la capital.

Montse Robinat està al capdavant de Culinarium, tot i que les decisions 
es consensuen entre els tres membres de la cinquena generació, els 
quals tenen tasques directives també en les altres empreses del grup. 
D’aquesta manera, és la líder de la nova empresa i impulsa tot el procés 
de canvi cap a l’actual model de negoci, i s’encarrega de la política de 
compres, la selecció de les ubicacions dels nous punts de venda i les 
obertures: “faig la meva feina per ambició personal, no per raons fami-
liars”, diu Robinat. 

El nou model de negoci 
Culinarium ha passat de ser una botiga generalista dedicada a la llar 
a ser una botiga especialitzada en parament de la cuina i de la taula. 
Les botigues actuals tenen la mateixa identitat corporativa, excepte la 
botiga de Tàrrega, que segueix amb el nom de Casa Delfín i amb més 
productes que als altres punts de venda. Totes les botigues tenen uns 
300 m² i s’ubiquen dins dels centres urbans, en indrets on el trànsit de 
persones sigui alt. Treballen amb més de tres mil referències, incloent-hi 
producte propi dissenyat per ells. Tot això adreçat a oferir al client ob-
jectes premium i específics del parament de la taula i la cuina de forma 
molt personalitzada.

Anteriorment era un negoci més enfocat a una estratègia de preu i que 
s’orientava tant a hotelers com al gran consumidor; en canvi actualment, 
a causa de la visió de la gerent, la firma s’orienta a una estratègia de 
qualitat adreçada al gran públic en general. Culinarium ven un producte 
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premium; el producte senzill no els interessa. Disposen el seu produc-
te per categories i tenen diferents rangs de qualitat, però sempre dins 
d’uns paràmetres de qualitat premium. Explica la gerent: “Oferim pro-
ductes de qualitat professional al millor preu, amb la finalitat d’estalviar 
diners, temps, espai i guanyar eficiència a l’hora de gestionar la casa”. 
Culinarium presenta una nova imatge de botiga amb un disseny propi, 
on comprar és tan fàcil com anar al supermercat. Una imatge pràctica i, 
alhora, càlida, actual i moderna. 

Aquesta nova orientació del negoci és conseqüència de voler focalitzar-
se només en els productes de cuina i taula i ser experts en aquest sec-
tor, i oferir al client un tracte personalitzat i un gran coneixement de tot el 
seu inventari. Per poder competir en el mercat actual han especialitzat 
el seu negoci i han reduït així el seu mercat de referència. Culinarium 
es dirigeix a un públic molt ampli que l’únic requisit que ha de complir 
és tenir un mínim d’interès per la cuina i per la seva llar; per tant, el seu 
públic és molt variat. Tenen des de la mestressa de casa, parelles joves i 
singles que volen equipar la cuina, persones a qui agrada cuinar i volen 
tenir les darreres novetats, fins a qui vol fer un regal pràctic i original. No 
obstant això, consideren que Culinarium es vol dirigir a tota aquella per-
sona que respongui al perfil que li agradi la cuina i vulgui tenir productes 
premium i innovadors.

A continuació analitzarem l’evolució o fets rellevants de les diferents àre-
es de l’empresa de Culinarium.

Màrqueting. L’àrea de màrqueting sofreix una evolució durant la vida 
del negoci. En un principi estava orientada a producte, i cercava el vo-
lum per poder oferir bons preus als clients sense tenir massa en compte 
les seves necessitats. A mesura que s’ha anat implantant el nou concep-
te de negoci, l’orientació ha anat evolucionant cap al client. Pel que fa 
a la publicitat directa, es realitzen diferents campanyes al llarg de l’any 
a través de fullets repartits a domicili. D’aquesta manera, els informen 
del que poden comprar i de les característiques dels productes perquè 
quedin satisfets amb la seva compra. 

L’empresa disposa al punt de venda d’un 30% de producte de tempora-
da, que és el que fa que el client accedeixi a la botiga, i és un element 
promotor en les diferents accions de màrqueting. Un producte de tem-
porada és aquell que es posa de moda derivat de les necessitats de 
cada temporada. Per exemple, la introducció dels nous contenidors per 
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al transport de menjar, que facilita que les persones puguin endur-se a 
la feina el seu propi menjar i estalviar-se diners. 

Segons Robinat, la selecció del producte es converteix en un factor clau 
d’èxit, de la qual cosa es dedueix la importància del Departament de 
Compres. Esdevé cabdal la presència a fires per identificar els millors 
productes i dissenys; tasca, d’altra banda, que realitza personalment.

Dins del punt de venda s’utilitzen diverses tècniques, com sessions in-
formatives on s’ensenya al client com funcionen determinats productes, 
però també els plafons informatius i cartells s’encarreguen de publicitar 
el producte i donar informació al client de la seva utilitat. Alhora, el per-
sonal de la botiga es pot considerar com una altra eina de màrqueting, 
ja que una de les seves tasques és anar informant els clients quins pro-
ductes té Culinarium i oferint noves solucions a les seves necessitats.

Amb la de Granollers són set botigues, totes al Principat. L’expansió 
l’ha fet en forma de taca d’oli des de la matriu de Tàrrega, instal·lant-se 
en poblacions properes i avançant en direcció a Barcelona. D’aquesta 
manera, aprofita les economies d’escala en la distribució i emmagatze-
matge. El pla d’obertures preveu instal·lar-ne una en poblacions de més 
de 50.000 habitants, ja que aquest consideren que és el nombre mínim 
necessari perquè funcioni el model de negoci. Actualment estan estudi-
ant implantacions a Vilanova i la Geltrú (comarca del Garraf), Manresa 
(comarca del Bages) i Barcelona (comarca del Barcelonès), i els princi-
pals punts d’interès a la ciutat Comtal són les zones de Gran de Gràcia, 
Fabra i Puig i Carretera de Sants. En aquests barris els estudis de camp 
detecten el perfil de client més adient per a la firma i es poden trobar 
locals d’uns 300 m² a un preu assequible. Abans de fer la tria d’aquestes 
ubicacions, es va estudiar acuradament quines podien ser les ubicaci-
ons més bones per al tipus d’establiment; si els interessava més estar en 
un centre comercial, a prop d’un mercat o al centre de la ciutat.

Recursos Humans. Robinat té un perfil basat en l’experiència adquiri-
da en el seu negoci, ja que ha dedicat gairebé tota la seva trajectòria 
professional al negoci familiar. Ha realitzat diversos cursos de formació 
empresarial, però ella no es postula com una persona amb grans co-
neixements teòrics, sinó que treballa des de la pràctica del dia a dia 
de la botiga. Actualment, té dues ajudants directes que li porten tota la 
comptabilitat de l’empresa i les qüestions organitzatives i una altra per-
sona que l’ajuda en l’styling i l’aparadorisme de les botigues. El personal 



34 MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL CULINARIUM

de les botigues està integrat per una persona responsable i venedores, 
totes elles dones.

Montse Robinat té clar que “si no crees equip, tens un maldecap”, per 
això últimament està intentant crear un bon equip en el qual delegar 
tasques ja que, fins ara, ella ha d’estar damunt de tot. No obstant això, 
diu que no li resulta gens fàcil trobar professionals que puguin treballar 
amb visió holística les diverses àrees de l’empresa en aquest procés de 
canvi. Per ella, la clau és crear un equip potent i dinàmic. Per tant, està 
creant al voltant seu un grup de persones que seran responsables de 
diferents seccions, com, per exemple, l’estilisme de les botigues, per 
tal de poder fer créixer el negoci. De moment encara no té clar quina 
estructura organitzativa vol donar a l’empresa; no obstant això, creu que 
seria interessant comptar amb les àrees de finances, màrqueting, com-
pres, logística i recursos humans per tal de poder donar una empenta al 
futur creixement tenint una estructura adequada. 

Respecte als recursos humans, val a dir que Casa Delfín, l’empresa mare, 
li facilita no només el seu espai de les oficines centrals a Tàrrega, sinó que 
posa a la seva disposició part de la plantilla per a necessitats puntuals. 
Normalment compta amb l’ajuda de persones del departament de dis-
seny, per a disseny de botiga i productes, i persones del departament de 
finances i compres, que integren la central de compres. No tenen intenció 
de variar aquesta estructura fins que Culinarium disposi d’una estructura 
autònoma potent adequada a les seves necessitats de creixement.

Logística. A l’hora de donar l’impuls a l’empresa i decidir-se a oferir als 
clients el producte més competitiu en preu, es va oblidar el sobrecost 
que produïa el magatzem i es tenia estoc excessiu de moltes referènci-
es. Quan Robinat va agafar el comandament de l’empresa, una de les 
seves prioritats va ser portar un control exhaustiu del magatzem, per tal 
de poder ser competitius en qualitat i oferir al client un bon preu amb 
una bona qualitat. No obstant això, el magatzem que utilitza Culinarium 
és el magatzem que té Casa Delfín, un d’únic i centralitzat a Tàrrega.

Casa Delfín no opera a través de punts de venda sinó que dirigeix la 
seva operativa a través de comercials. Ajuntant ambdós volums poden 
aconseguir més poder de negociació i consegüentment més facilitats 
tant de finançament com de proveïment. El servei de logística consisteix 
en la comanda de productes per part de les encarregades de botiga a 
la central de compres de Casa Delfín i el posterior repartiment per part 
d’aquest dues vegades per setmana. Aquesta estratègia facilita que to-



35MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL CULINARIUM

tes les botigues puguin comptar en tot moment amb l’estoc suficient de 
productes per a la exposició i venda.

Finances. El creixement de Culinarium ha estat finançat a través de 
recursos propis i recursos aliens. L’empresa no té cap problema per 
accedir a fonts de recursos aliens ja que té una sòlida estructura patri-
monial al darrere que garanteix la seva activitat. Per tant, podem dir que 
és una empresa bastant conservadora pel que fa a l’endeutament i que 
basa el seu creixement en el fet de poder comptar amb fluxos de caixa 
suficients per finançar les noves operacions.

Mercat de referència i factors d’èxit
Definit el model de negoci de Culinarium i el target al qual es dirigeix, 
podem establir el mercat de referència. A l’interior de l’empresa no tenen 
la sensació que hi hagi grups semblants que ataquin el mateix mer-
cat, encara que val a dir que existeixen competidors molt similars que 
operen en les distintes poblacions tant a l’Estat espanyol com a escala 
internacional. De moment, ningú els ha copiat directament el model de 
negoci, encara que podem identificar diferents establiments que oferei-
xen els mateixos productes o productes semblants que donen resposta 
a les mateixes necessitats dels clients. Els competidors de Culinarium 
els podem agrupar de la manera següent: 

- Empreses petites amb només presència en una localitat, com poden 
ser ferreteries o botigues per al parament de la llar. Aquí podem 
trobar dos tipus de competidors diferents: uns de directes, que són 
tots aquells que estan assentats en les mateixes localitats que Culi-
narium, però també uns competidors indirectes, que són tots aquells 
que s’assenten en localitats on Culinarium no té presència però que 
són relativament a prop.

- Empreses mitjanes amb presència al territori català on Culinarium té 
establiments, com pot ser COFAC i Casa Viva. 

- Empreses grans generalistes amb presència nacional o internacional: 
és un altre tipus de competència, més indirecta, que bàsicament són 
tots aquells establiments que cobreixen les mateixes necessitats que 
Culinarium però alhora moltes d’altres, i es presenten normalment sota 
la figura de gran magatzem. És el cas d’El Corte Inglés o Leroy Merlin. 
Aquesta competència es situa únicament en poblacions més grans.
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Els factors clau d’èxit de l’empresa són el suport familiar com a eina 
de coneixement i com a eina de proveïment de productes i de facili-
tats financeres; l’experiència profunda del sector que tenen la directora 
i el seu equip; l’especialització i la diferenciació del negoci; el trasllat 
d’operar en un entorn de preu barat a premium, treballant fortament el 
valor afegit a través de l’enfortiment de la marca i l’atenció al client, i 
l’atenció tan directa i personalitzada que donen als punts de venda. 
Potser aquest és un concepte més vinculat al comerç tradicional que no 
pas a les grans superfícies, però el mantenen com a element peculiar 
en un establiment gran de 300 m². Cal saber atendre el client, oferir-li 
informacions tècniques clares, però sense atabalar-lo. Aquesta atenció 
personalitzada només s’adquireix coneixent profundament el producte, 
la seva traçabilitat: sent-hi expert. D’aquesta manera, poden recopilar 
informació, conèixer les últimes tendències, i això també els serveix de 
pauta i d’orientació a l’hora de fer els seus propis dissenys. És una forma 
molt útil d’estar al dia en tot el relacionat amb el sector, i és una empresa 
que es mou molt per tenir la informació el més aviat possible.

FORTALESES
- Línia de productes de gamma premium 

específics del sector del parament de la 
taula i la llar en moment d’expansió de la 
demanda

-  Grup familiar que dóna suport a 
l’expansió i ofereix sinergies

- Gestió familiar del negoci que provoca 
un grau d’implicació molt alt en la bona 
marxa de la companyia

- Bona gestió patrimonial i financera que 
permet la constant innovació i creixement

DEBILITATS
- Manca d’un equip professional adequat 

per dur a terme el procés d’expansió 
d’una forma més professional i eficient

- Manca d’una estructura empresarial 
independent de Casa Delfín, 
suficientment àmplia, per absorbir sense 
problemes el creixement del negoci

- No associar la seva irrupció al mercat 
amb el moviment dels restauradors 
mediàtics

- Poca presència a Internet

AMENACES
- Possibilitat de creixement de nova 

competència, sobretot els grans 
magatzems i category killers del sector

- Risc de no adaptar-se als nous entorns 
a causa de la manca de membres de 
l’equip directiu

OPORTUNITATS
- Demanda creixent de productes gurmet
- Penetració a la resta del mercat 

espanyol i internacional
-Reducció del preu dels locals gràcies a 

la punxada de la bombolla immobiliària
- Creixement de nous canals de 

distribució com ara Internet, si es saben 
aprofitar

- Possibilitat de crear marques pròpies 
de prestigi

- Possibilitat de constituir franquícies
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Entrebancs i palanques de creixement
El principal entrebanc per a Culinarium és trobar ubicacions adequa-
des per obrir nous locals i seguir el pla de creixement en forma de taca 
d’oli. La dificultat rau en el preu dels lloguers dels locals que responen 
a les necessitats de l’empresa per crear un punt de venda. L’alentiment 
del mercat immobiliari va a favor, però la dimensió de Culinarium no li 
permet negociar amb els llogadors preus tan interessants com les grans 
multinacionals als llocs més cèntrics de les poblacions. No obstant això, 
aquest entrebanc es pot convertir en oportunitat: cercar de forma més 
acurada la ubicació on instal·lar-se i defensar el preu que està disposat 
a pagar establint aliances a mitjà i llarg termini amb els llogaters. El fet 
és que en aquest període de crisi econòmica no s’ha aturat l’expansió.

Un altre dels entrebancs amb què topa Culinarium a l’hora de realitzar la 
seva expansió és la dependència del magatzem centralitzat a Tàrrega. 
Això els significa un obstacle ja que no obren punts de venda en locali-
tats que són més atractives per al seu negoci perquè el cost de proveï-
ment és massa elevat. Per tant, seria recomanable que quan Culinarium 
arribés a un cert volum de negoci es plantegés de crear un magatzem 
en una altra ubicació per poder proveir en el temps necessari i el cost 
apropiat punts de venda fora del radi actual d’operacions. El nombre mí-
nim de botigues a partir del qual podrà obrir altres magatzems i pensar 
en la seva expansió és de deu.

Alhora, també trobem un equip massa reduït que no ajuda que el negoci 
pugui mirar més endavant i prendre més riscos i poder créixer a un ritme 
més accelerat. Si l’empresa comptés amb responsables de diferents 
àrees funcionals, es podrien aconseguir objectius més ambiciosos.

La palanca més destacada és la capacitat de créixer sobre la base d’un 
50% a través de fons propis i l’altre 50% a través de l’apalancament. Val a dir 
que utilitza al màxim possible els crèdits d’institucions oficials com l’Institut 
de Crèdit Oficial. La solidesa patrimonial del grup familiar garanteix aquest 
sistema de finançament i facilita l’evolució de cadascun dels negocis.

El seu pla d’expansió consisteix a obrir dues botigues durant el 2010, i la 
seva idea és doblar el nombre d’establiments de què disposen en qua-
tre anys, o sigui passar a tenir dotze botigues el 2013. D’altra banda, la 
nova imatge de la marca i el canvi del nom es va realitzar alhora perquè 
fos una marca més internacional i no requerís traduccions; per tant, no 
es descarta la internacionalització de la marca, però són plans a molt 
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llarg termini ja que en primer terme volen assegurar la seva presència 
en el territori i veuen la necessitat de comptar amb bons professionals a 
l’hora de sortir fora.

Cal incloure entre les palanques el gran ajut patrimonial del grup fami-
liar, que potencia i suporta el creixement de Culinarium i dóna tranquil-
litat financera i logística a l’expansió.

A més a més, el fet que la firma compti amb una directora que ha dedi-
cat tota la vida a treballar en aquest sector dóna una gran seguretat; les 
mancances d’un suficient equip professional les cobreix la pròpia Montse 
Robinat. Quan s’opera en un sector tan específic, és necessari comptar 
amb persones que coneixen en profunditat tots els detalls que l’integren 
per tal d’oferir als clients el que ells esperen que l’empresa tingui.

Reptes de futur
Els principals reptes de futur són els següents:

- Trobar la dimensió adient amb el model de negoci. Tant pel 
que fa a l’equip professional, el nombre de botigues i l’equilibri 
logístic, sense que això entorpeixi l’expansió. 

- Crear un equip professional. Exclusiu per a Culinarium diferent 
de la resta del grup familiar. Sense aquest pas, serà difícil fer més 
notòria la marca i mantenir el ritme de creixement planificat. Prefe-
reixen, de moment, anar creixent a poc a poc i deixar la internaci-
onalització per quan puguin fer el salt. No descarten, encara que 
no s’ho han plantejat, donar el format de franquícies en un futur 
per accelerar la expansió.

- Innovar constantment. Per tal d’adaptar-se millor a les necessi-
tats del seus clients i diferenciar-se de la competència, de manera 
que no pugui ser replicat enlloc el model de negoci.

- Refermar el factor clau de l’atenció al client. Projectant a la 
dimensió de 300 m2 la mateixa qualitat de servei, de professio-
nalisme, de capacitat d’informar i de personalització que al petit 
comerç. Aquest esperit ha de liderar la imatge corporativa. Per 
aconseguir-ho, es necessita formar constantment el personal, en 
tècniques i actituds, per tal que sàpiga realitzar demostracions de 
producte i assessorar en tot moment el client.

- Obrir-se a Internet. En aquest sentit, creuen necessari una pre-
sència en el Web 2.0, bàsicament en una botiga virtual, per tal de 
donar a conèixer la marca a un públic molt més divers.



Farggi
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Farggi

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (mitjana anual) 

 2005 -  -  -  - 

 2006 40.000.000 €  300  75  2.500.000 €

 2007 45.000.000 € 380  81  2.800.000 €

 2008 51.000.000 €  450  87  3.300.000 € 

 2009 68.500.000 €  550  91  5.500.000 €

“Els meus fills em van trucar des dels Estats Units per explicar-me que 
allà tenien un gelat que encaixava molt bé amb la nostra filosofia. Ens vam 
decidir a anar-los a veure, i ens vam plantar a Häagen-Dazs per proposar-
los una aliança d’empreses. Volíem col·laborar amb ells, ajudar-los i que 
ens ajudessin. Però gairebé ni ens van escoltar, així que vam decidir fer-
ho nosaltres sols. Vam decidir fer-ho sense la seva ajuda. Podem dir que 
en aquell moment va néixer Farggi”. D’aquesta manera resumeix Jesús 
Farga els orígens de l’empresa amb seu a Barcelona que va fundar i pre-
sideix, i que el 2009 va fer un salt qualitatiu en quedar-se per una banda 
la fàbrica de Frigo, que estava en mans de la multinacional Unilever, i per 
una altra banda la firma de pastisseria congelada Dachy.

Jesús Farga tenia la seva pròpia xarxa de pastisseries i un petit nego-
ci de gelats i pastissos congelats quan el 1991 va descobrir els gelats 
nord-americans “sense aire”, elaborats a base de productes naturals i 
amb trossets petits. “Valia la pena fer-ho”, sempre diu Jesús Farga. Du-
rant sis mesos, l’empresa Farga va intentar desenvolupar una fórmula 
pròpia i no se’n va sortir fins que van contractar un tècnic nord-americà 
perquè els ajudés. Quasi vint anys després de trucar a la porta de l’em-
presa nord-americana, Farggi té 91 establiments a tot el món, estableix 
acords internacionals per expandir-se a l’Àsia i competeix amb Häagen-
Dazs per liderar el mercat de gelats premium a Espanya. Alhora, disposa 
d’una planta de producció pròpia molt ben dimensionada per expandir-se  
–l’antiga d’Unilever del Poblenou de Barcelona–, que li ha permès aban-
donar les obsoletes instal·lacions de Montgat. Tot a base de constància, 
treball i excel·lència. 
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El món, les idees i la pràctica
“El món és de les persones que tenen idees i les posen en pràctica”, 
diu Jesús Farga, que el 1957, després d’acabar un curs de pastisseria a 
Lleida, es trasllada a Barcelona per dedicar-se als negocis de l’alimen-
tació. La perenne curiositat i obsessió per la qualitat el porten a obrir el 
seu primer establiment a la ciutat comtal, el qual aviat es convertiria en 
un punt de referència en la pastisseria selecta. De mica en mica, Jesús 
Farga comença a ampliar la seva xarxa de pastisseries, i entre els anys 
1965 i 1970 aconsegueix obrir dos establiments addicionals, un d’ells 
molt cèntric, a l’avinguda Diagonal, a tocar del passeig de Gràcia. 

Només cinc anys després, el 1975, inaugura la primera fàbrica de gelats 
i pastissos a la ciutat de Badalona, en unes instal·lacions de 1.500 m2 i 
800 m3 de fred. Aquesta obertura era la constatació que l’empresa havia 
fet un pas endavant en el seu plantejament estratègic: s’integrava ver-
ticalment de manera industrial per tal d’ampliar l’àmbit del seu negoci; 
vendria a altres pastisseries, però alhora ho faria també al canal Horeca; 
i feia un pas que marcaria definitivament l’empresa, ja que començaria 
a produir conjuntament pastissos i gelats amb la marca Farggi. Va ser 
l’any 1992 quan els fillsde Jesús Farga (Margarita, Eduard, Lluís i Elena), 
que estaven estudiant als Estats Units, van poder conèixer el concepte 
de gelat sense aire que Häagen-Dazs estava llançant al mercat nord-
americà. Es tractava d’un gelat d’una altíssima qualitat. Un gelat que 
creava un nou segment dins el mercat, el premium, i que podia de-
senvolupar-se tant als Estats Units com a l’Estat espanyol. El rebuig de 
l’empresa d’origen novaiorquès va fer que es plantegessin la possibilitat 
de començar el negoci per ells mateixos.

L’any 1993 naixien les botigues Farggi, de l’empresa de gelats de l’em-
presa Farga, amb la clara voluntat de desenvolupar el segment dels 
gelats premiumper ser degustats en un entorn exclusiu i agradable. Era 
important, per tal de rendibilitzar els punts de venda, intentar desesta-
cionalitzar les vendes. Al contrari del que passa a gran part dels paï-
sos europeus, a l’Estat espanyol les vendes de gelats es concentraven 
aleshores en els mesos d’estiu. Farggi havia d’obrir el ventall dels seus 
productes perquè es consumissin al llarg de l’any, de manera que els in-
gressos permetessin cobrir els costos de la nova dimensió de l’empresa 
i en financessin l’expansió. D’aquesta manera, a partir de l’excel·lència 
del gelat, l’empresa va incorporar noves referències amb el mateix criteri 
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de qualitat: batuts, cafè, sorbets, gofres, creps, xocolates, pastisseria, 
brioixeria, sandvitxos…

L’obertura de la primera botiga de Farggi va ser tota una declaració d’in-
tencions. Al bell mig del passeig de Gràcia barceloní. El missatge era clar 
i contundent: premium i amb voluntat de lideratge. L’expansió va ser força 
ràpida. Des d’un bon inici es va utilitzar la fórmula de la franquícia, ja que 
facilitava la ràpida expansió i minimitzava els riscos financers. A finals 
de la dècada de 1990, per tal de poder assegurar un bon servei, es va 
crear una xarxa de distribuïdors per a tot el territori espanyol, el Principat 
d’Andorra i l’Amèrica Central, en concret a Cuba i Puerto Rico. Aquesta 
xarxa estava formada per quinze centres distribuïdors que donen suport 
a la xarxa de botigues, com es veu en el quadre següent. 

El creixement de Farggi es caracteritza per una inversió constant en 
R+D+i per tal de consolidar-se com una de les primeres firmes del país 
en el seu segment.

Font: Grup Farga
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Actualment el Grup Farga es troba dividit en dues grans divisions: Farga 
Hostelería & Catering i Farggi.

- Farga Hostelería & Catering és l’encarregada de gestionar les set 
botigues i restaurants que Farga té actualment (sis a Barcelona i 
una a l’aeroport del Prat). De mica en mica, la divisió ha intentat 
augmentar les línies d’ingressos, i ara focalitza gran part dels seus 
esforços en el desenvolupament del càtering o servei d’àpats per 
trencar amb la limitació d’un negoci propi de la venda al detall: 
els punts de distribució. Donat que el reconeixement de la marca 
Farga és molt elevat, que s’associa a un sòlid posicionament de 
qualitat i que disposa alhora d’una clientela molt fidel, es donen 
les condicions òptimes per obrir el negoci al càtering. 

- La divisió Farggi es divideix en dues gran àrees: la industrial, que 
factura 33 milions d’euros, i la de venda al detall, que factura 24 
milions d’euros. L’àrea de venda al detall fa referència a les 91 
botigues que l’empresa té (ja sigui en règim de propietat o bé 
en règim de franquícia) arreu del món. Aquesta és la línia en què 
l’empresa pretén créixer de manera sostinguda en els propers 
anys, ja que tant la competitivitat del seu producte com les possi-
bilitats dels mercats fan que es tracti d’una gran oportunitat.

De tota manera, per impulsar el creixement en l’àrea de venda al detall 
cal dimensionar-se correctament i disposar de les infraestructures ade-
quades. Sense una fàbrica que pogués suportar un gran creixement, 
era inviable plantejar-se l’opció de créixer. 

Font: Grup Farga
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Pel que fa a la divisió industrial, podem diferenciar-hi tres subàrees: Ho-
reca, Fabricació per tercers i Alimentació. Pel que fa al canal Horeca, 
Farggi ha aconseguit convertir-se en un proveïdor de referència en pas-
tisseria congelada per a les cadenes de menjar ràpid (aeroports i auto-
pistes), així com a per empreses d’un volum important. Actualment, el 
grup disposa de 40 distribuïdors, dels quals el de Barcelona és propi. 

L’àrea d’Alimentació fa referència a la venda de producte a distribució 
i a canals d’impuls sota la marca Farggi. Així, els productes Batonets o 
Tubs s’inclouen dins aquesta àrea.

La positiva evolució de la divisió industrial (Horeca i Alimentació) i les 
possibilitats de creixement de la venda al detall van fer que de mica en 
mica es quedessin petites les instal·lacions que l’empresa tenia a la po-
blació de Montgat. Cap a l’any 2006 es va assentar la idea que neces-
sitaven unes instal·lacions més grans. En aquest punt van aprofitar una 
situació molt concreta de la competència per dimensionar-se de manera 
ràpida i eficient. Unilever pretenia deslocalitzar la seva fàbrica situada 
al Poblenou de Barcelona desplaçant la fabricació a un país en vies de 
creixement. Davant del previsible tancament, Farggi va decidir fer una 
oferta a Unilever per quedar-se la fàbrica i part de la plantilla que havien 
d’acomiadar (85 dels 268 treballadors). 

En aquest punt, i aprofitant la pressió dels empleats d’Unilever que ana-
ven a ser despatxats, van aconseguir involucrar l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) per fer una bona oferta a l’empresa fabricant de Frigo. 
D’aquesta manera Farggi va aconseguir adquirir la fàbrica i alhora con-
vertir-se en proveïdor de Frigo, ja que fabricaria per a l’empresa durant 
els cinc anys següents. 

Farggi es convertia així en el primer fabricant europeu de pastissos ge-
lats i congelats per volum, i pot arribar a fabricar 25 milions de litres de 
gelat a l’any. Amb aquest potencial, ara sí, Farggi es pot plantejar crei-
xements molt més ràpids: exportacions i obertures de botigues a l’Orient 
Mitjà, a Corea i a Malàisia.

Mercat de referència 
Curiosament, el consum de gelats a l’Estat espanyol és dels més baixos 
d’Europa. Tot i ser un país càlid, de llargs estius i que rep més de cinquan-
ta milions de visitants estrangers durant els mesos de més calor, el con-
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sum total de gelat per habitant és baix, de l’ordre dels 300 milions de litres 
anuals, és a dir, uns 7,46 litres per habitant de mitjana. Només cal veure el 
rànquing de consum per països, com es mostra en el quadre següent:

El valor de mercat dels litres de gelat consumits a l’Estat espanyol puja 
a 1.275 milions d’euros, que a poc a poc es van desestacionalitzant dels 
mesos d’estiu, ja que augmenten les vendes corresponents al període 
novembre-març. 
Els diversos canals en què es reparteix aquest mercat són els següents: 

- Canal Impuls. Consum que es realitza fora de la llar, exceptuant 
aquell que es realitza en els restaurants.

- Canal de Portar a Casa. Tots aquells gelats que es compren en 
supermercats i en hipermercats per ser consumits a la llar.

- Canal Restauració. Consum en gelateries i restaurants.
El més destacable del mercat espanyol és que el pes de cada canal 
és pràcticament idèntic, com reflecteix el quadre següent. Aquest fet 
contrasta amb el que s’esdevé en altres països europeus, on el canal 
“portar a casa” té molt més pes que no pas els altres dos.

Consum de gelat per càpita

1 Nova Zelanda 26,3L
2 Estats Units 22,5L
3 Canadà 17,8L
4 Austràlia 17,8L
5 Suïssa 14,4L
6 Suècia 14,4L
7 Finlàndia 13,9L
8 Dinamarca 9,2L
9 Itàlia 8,2L
10 Espanya 7,5L Font: The Latest Scoop, 2000 Edition, 

Int. Dairy Foods Assn.

Distribució del consum de gelat

Font: AEFHelados
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El segment en el qual competeix Farggi és el segment premium, que 
representa al voltant del 23% del volum total dels gelats a l’Estat espa-
nyol, és a dir, un volum total de 293 milions d’euros. Aquest segment es 
caracteritza perquè els productes s’elaboren amb nata fresca de prime-
ríssima qualitat i amb una menor quantitat d’aire, i són, per tant, gelats 
més cremosos i densos per a l’elaboració dels quals solen utilitzar-se 
fruites i ingredients naturals, com ara galetes, brownies i fruita seca.

Els grans operadors dins d’aquest segment són Häagen-Dazs, Farggi i 
Ben & Jerry’s.

Häagen-Dazs. Pertany al grup General Mills, companyia líder a nivell 
mundial en la producció i comercialització de productes alimentaris. Ac-
tualment Häagen-Dazs és present en 53 països amb més de 750 boti-
gues. A l’Estat espanyol lidera el segment amb 96 botigues. La primera 
botiga que va obrir va ser a Mallorca, l’any 1992, i la segona a la Rambla 
de Catalunya, a Barcelona. El leitmotiv de l’empresa és la recerca cons-
tant de la qualitat. Els gelats no tenen conservants, additius ni colorants. 
En les seves botigues, Häagen-Dazs ven gelats de 24 sabors diferents i 
ofereix alhora una col·lecció de pastisseria i altres complements. 

Ben & Jerry’s. Va arribar de la mà d’Unilever coincidint amb el patrocini 
de la Cow Parade, que li va donar molt rellevància. L’any 2002 la marca 
instal·la una planta a Hellendoorn (Holanda) per fabricar-hi els gelats 
que es consumirien a tot Europa. Per tant, tots els gelats que es consu-
meixen a l’Estat espanyol provenen d’aquesta fàbrica. Aquesta marca 
és reconeguda per uns valors corporativistes marcadament ecològics, 
per la qual cosa ha reclutat un bon nombre de voluntaris per a Jornades 
de Condicionament d’Ecosistemes. A Espanya ocupa el tercer lloc en el 
rànquing de cadenes de gelateries, tot i que la seva primera botiga la 
va obrir l’any 2002 en el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona. 
Actualment tenen un total de 33 botigues i el seu pla d’expansió a l’Estat 
espanyol, que és molt agressiu, es basa en el model de la franquícia.

Els factors d’èxit del model de Farggi són bàsicament els següents: 

- Exquisidesa. Farggi sempre ha apostat pels productes de màxi-
ma qualitat. Ofereixen productes de luxe: gelats, brioixeria, pas-
tisseria de saló de te, servei d’àpats... 

- La fórmula del capital risc. El capital de Farggi sempre ha estat 
familiar, amb l’excepció dels set anys (de 1997 a 2003) en què el 
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grup d’inversió britànic de capital risc 3i va comprar el 32% del 
capital de Lacrem, empresa que gestiona la cadena de gelateri-
es Farggi. L’any 2003 la família Farga va recuperar el 100% del 
capital. El grup 3i ha col·laborat amb èxit en el llançament i la 
consolidació del negoci i en la professionalització de la gestió.

- Creixement conservador. La sortida de 3i de l’accionariat no ha 
fet variar l’estratègia de creixement de la companyia. En els últims 
anys el grup ha saltat al mercat portuguès, on ja té 14 gelateries. 
Per continuar creixent, tant a Espanya com a l’estranger, té previst 
obrir cada any una botiga pròpia i entre vuit i deu establiments 
franquiciats. L’objectiu és arribar als 100 establiments, una fita 
que quan va entrar 3i es volia assolir molt abans, cosa que de-
mostra que el ritme d’obertures s’ha portat a terme de manera 
més pausada del que s’havia projectat inicialment. L’estratègia de 
Farga es basa en un creixement conservador. “No volem fer grans 
salts, ni fer res que no puguem digerir”, explica Jesús Farga.

- Distribució àmplia. A més de les gelateries, on també se servei-
xen productes de pastisseria, el grup opera en els canals d’ali-
mentació i hostaleria. Així, Farggi té acords amb 300 establiments 
d’alimentació i subministra els seus productes a 15.000 restau-
rants i cafeteries. També té acords amb companyies com Cinesa 
o FNAC per disposar de punts de venda a l’entrada d’aquests 
establiments. Aquesta política de distribució li permet assolir un 
creixement anual de les vendes d’entre el 7% i el 8%.

El nou model de negoci
L’any 2007 prop de 9,5 milions de clients van visitar les botigues Farggi, 
la qual cosa significa que es va produir una rotació acumulada molt im-
portant. A dia d’avui, Farggi representa la gelateria i cafeteria moderna i 
és alhora l’únic productor de gelat premium de l’Estat espanyol, cosa que 
li permet obrir botigues en les millors ubicacions, independentment de la 
seva accessibilitat. La botiga representa un espai perfectament ambientat 
per gaudir d’una marca decantada cap a la qualitat i l’excel·lència dels 
seus productes. Farggi ha arribat a aglutinar el 40% del mercat, quan el 
nombre dels seus establiments en representa només una tercera part. 
Els establiments Farggi no són tan sols gelateries, sinó també cafete-
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ries modernes, sòbries i elegants on es pot degustar un assortiment 
de productes de la mateixa qualitat que els gelats. D’aquesta manera 
s’aconsegueix desestacionalitzar el compte d’explotació i augmentar la 
rendibilitat global del negoci. 

De cara al futur l’objectiu de Farggi és expandir-se a tota l’Europa oc-
cidental, al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà. A Espanya el pla d’expansió 
consisteix en obrir 150 establiments fins al 2012. 

Palanques i frens del creixement 
La principal palanca de creixement ha estat la coherència de la propietat 
al llarg de la història pel que fa a la qualitat i a la innovació constant, amb 
la voluntat de fer-ho millor. Farggi no es pot entendre sense les botigues 
Farga, i les botigues Farga no es poden entendre sense la personalitat 
de Jesús Farga. Aquesta coherència la continua ara la nissaga familiar, 
ja que els fills s’han incorporat a la gestió en els llocs més destacats de 
l’organització. 

Els valors del grup Farga són sòlids i es reflecteixen en totes les activitats 
que duen a terme: excel·lència, inquietud, observació i recerca constant 
de les noves tendències per aplicar-ho al servei i als productes.

Respecte als principals frens, l’empresa sempre ha considerat que la 
seva dimensióli ha impedit competir de manera efectiva amb grans em-
preses com Häagen-Dazs o Unilever, amb la manca de recursos per a 
publicitat, per assumir inversions de producció o bé per créixer de ma-
nera ràpida amb una xarxa de botigues pròpies que se’n deriva. 

FORTALESES
- Estratègia ben definida
- Capacitat de creixement
- Gestió

DEBILITATS
- Internacionalització

AMENACES
- Nous competidors
- Crisi econòmica i producte premium

OPORTUNITATS
- Creixement del mercat
- Mercats asiàtics



50 MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL FARGGI

Reptes de futur
L’evolució de Farggi ha estat molt positiva, fins al punt que s’ha convertit 
en la principal empresa espanyola en producció de gelats premium. El 
creixement ha estat constant, i la dimensió actual facilita el ritme d’ex-
pansió que l’empresa s’ha proposat, sobretot arran de l’adquisició de 
la planta d’Unilever, que li permetrà absorbir durant bastants anys el 
creixement de la producció de gelats que necessitaran les futures bo-
tigues. Un altre aspecte que afavoreix la tranquil·litat a l’empresa és la 
successió en la gestió per mantenir l’essència de l’empresa.

Els aspectes que Farggi es planteja de cara al futur són els següents:

- Accelerar el creixement internacional. És important millorar la 
rapidesa d’implementació en altres països. Possiblement arribar a 
acords amb empreses màsterfranquiciadores podria ser una so-
lució per reduir aquests terminis. La competència de Farggi és 
multinacional i ha de competir amb les mateixes armes.

- Adaptar el model de la botiga a l’estranger. La botiga de Farggi res-
pon perfectament a una societat com l’espanyola, on el consum de 
gelats és molt estacional. En altres països la botiga s’hauria d’adap-
tar a les característiques del país. Aquesta adaptació a altres països 
facilitaria la tasca d’aplicar-la posteriorment a l’Estat espanyol, per 
tal d’ampliar el consum més enllà de la temporada d’estiu.

- Posicionament emocional. Fins avui el posicionament de Farggi 
és molt sòlid (qualitat) però molt racional davant de competidors 
com Ben & Jerry’s, que comencen a associar-se amb un sèrie de 
valors emocionals que van més enllà de productes concrets.



La Creu Blanca
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La Creu Blanca

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (mitjana anual) 

 2005 4.566.830 € 46  11  408.432 € 

 2006 4.891.616 €  45  11  310.724 €

 2007 4.925.874 € 47  11  532.008 €

 2008 4.479.408 €  48  11  385.015 € 

 2009 4.263.653 €  48  11  317.380 €

La família Nebot havia començat a gestionar l’òptica La Creu Blanca 
de Reus en la dècada de 1950. Durant trenta anys els clients l’havien 
percebut com una òptica diferenciada pel producte i per la qualitat del 
servei. En la dècada de 1980 es van plantejar un primer creixement 
per tal de seguir els seus clients allà on aquests decidien fer les seves 
compres. Però va ser l’any 2005 quan l’empresa va iniciar el salt, per 
tal de no quedar engolida per les multinacionals que es feien presents 
en tots els mercats i per les múltiples competències. L’escenari era di-
ferent, però també molt desafiador: competència molt agressiva, grans 
conglomerats amb ofertes promocionals, augment de les franquícies, 
guerra de preus, etc. Es perfilava una situació en la qual calia assolir 
una dimensió òptima, no pas per entrar en una guerra de preus, sinó per 
aconseguir el volum necessari per diferenciar-se com una opció basada 
en el valor i en la qualitat. La seva no seria la batalla per obtenir clients 
a base de promocions 2 x 1.

Traslladar-se allà on va el client
L’any 1914 obria les seves portes l’òptica La Creu Blanca al carrer de 
Monterols, de Reus. A partir de la dècada de 1950 l’empresa va passar 
a mans de la família Nebot, que l’ha liderat fins als nostres dies. Amb 
una sòlida implementació a la capital del Baix Camp, va notar una certa 
reducció de les vendes quan, a mitjans de la dècada de 1980, Reus va 
patir una certa decaiguda enfront altres poblacions tarragonines que 
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havien començat a obrir centres de salut. Abans, els ciutadans de la Ri-
bera d’Ebre, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, aprofitaven els 
seus desplaçaments a Reus per fer-hi aquelles compres més esporàdi-
ques, com podien ser les ulleres. Quan ja no van haver de desplaçar-
se fins a Reus per fer-se una revisió periòdica, van cercar el proveïdor 
d’ulleres a la seva pròpia població. I per tant, la facturació de l’òptica 
La Creu Blanca se’n va ressentir. Davant d’aquest situació, la família 
Nebot decideix anar a buscar nova clientela. Si els clients no van a La 
Creu Blanca, La Creu Blanca anirà a buscar els clients. Aquesta prime-
ra expansió es va saldar amb l’obertura de quatre establiments a les 
comarques tarragonines: a Valls, Móra d’Ebre, el Vendrell i Tarragona, 
respectivament.

L’experiència va ser molt positiva, ja que més enllà de situar-se allà on 
els clients decidien fer la seva compra, l’empresa va poder beneficiar-se 
d’un cert dimensionament: volum per negociar amb proveïdors, major 
pes de la marca, etc. També van sorgir, però, els primers problemes, 
causats per la dificultat de gestionar diferents centres alhora. A finals 
de la dècada dels noranta, amb la bonança econòmica, es va alterar 
l’equilibri del mercat de les òptiques per un creixement desmesurat de 
l’oferta. Així, mentre el volum de les vendes anava paral·lel a l’evolució 
de l’economia (amb un creixement d’un 3% anual), el nombre d’òptiques 
es multiplicava de manera desmesurada. Els 6.400 centres que hi havia 
l’any 2003 a tot l’Estat espanyol es van convertir en 9.716 el 2008. És a 
dir, en cinc anys l’oferta havia crescut el 50%, mentre que les vendes 
havien tingut un creixement acumulat del 17%.

Aquest procés no és gratuït en cap mercat. Davant d’un creixement tan 
gran de l’oferta, les empreses han de competir per preu si es volen 
mantenir en el mercat. I com és lògic, es perd marge, i per tant s’intenta 
reduir el cost de la matèria primera per poder ser més agressiu en les 
ofertes, etc. La competència ofereix 2 x 1, les segones ulleres a 1 euro, 
qui dóna més! Hi ha un altre problema afegit: l’increment dels punts de 
venda pot arribar a tensionar els recursos humans de les empreses. És 
a dir, si en cinc anys els punts de venda creixen un 50% i es necessiten 
per tant òptics optometristes per als centres, això significa que aquests 
aniran molt més buscats i que seran per tant més escassos i més cars. 

El 2008 es va arribar al màxim d’òptiques a l’Estat espanyol, amb 9.716 
establiments, una quantitat molt superior a la mitjana europea, en un 
context d’una població bastant estable i una despesa en ulleres per 
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habitant inferior a l’europea: 150 euros en el cas d’Espanya contra 290 
euros del cas europeu, segons dades de Fedao. Fins a cert punt, po-
dria pensar-se que el comportament del mercat espanyol es podia as-
semblar al que havia registrat el mercat japonès durant la dècada dels 
vuitanta. És a dir, un creixement desmesurat de l’oferta en un mercat 
madur, atret per les altes rendibilitats. Els operadors preexistents que es 
posicionessin com a garants de la qualitat i del servei podrien quedar-
se en el nínxol, però aquells que no fossin capaços de fer-ho entrarien 
en una dinàmica de guerra de preus que erosionaria profundament els 
marges comercials.

Aquesta orientació cap a la devaluació de l’equipament òptic va provo-
car que la facturació mitjana dels establiments d’òptica caigués en pi-
cat. En cinc anys l’enfonsament va arribar en molt casos a una reducció 
del 33%. En el cas japonès es va veure que la situació va acabar sent 
irreversible, ja que els principals criteris de compra d’un equipament 
òptic al Japó, segons la Gob Japan Research, són els següents:

1. Disseny de la muntura 100%
2. Preu baix 82,8%
3. Ulleres lleugeres 67,2%
4. Pes de les lents 55,7%
5. Forma de la lent 36,2%
6. Protecció UV 32,3%
7. Servei rebut a l’òptica 29,3%

El preu apareix en segona posició, per damunt de nombrosos criteris 
d’elecció. 

Davant d’aquesta situació, la família Nebot podia o bé seguir la dinàmi-
ca del mercat, molt perillosa, o bé buscar el seu popi camí. Un camí que 
a l’actual gerent de l’empresa, Josep Ramon Nebot, li agrada explicar 
en termes nàutics: “Tots nosaltres som un vaixell i tenim molt clar quin és 
el port d’arribada: dimensionar-nos i conèixer els nostres clients per po-
der apostar decididament per la qualitat. Podem virar una mica segons 
les circumstàncies, però sense desviar-nos d’aquest objectiu”.

La recerca del nínxol de mercat significava poder adaptar de mane-
ra decidida tots els processos i característiques de l’empresa a aquest 
nou rumb. El creixement serà per tant la conseqüència lògica d’aquest 
plantejament. Als establiments existents se n’hi van afegir quatre més 
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per tal de tenir una presència molt més intensa a gran part de les co-
marques tarragonines. A part dels tres establiments de Reus, el bressol 
de l’empresa, s’hi van afegir els establiments del Vendrell, Móra d’Ebre, 
Tarragona, Valls, Ulldecona i els dos de Tortosa.

Mercat de referència i dura competència 
Les vendes d’òptica de consum van pujar a 2.970 milions d’euros l’any 
2009, segons la consultora DBK, la qual cosa significa una caiguda 
d’aproximadament el 9% respecte a l’any anterior. Aquesta evolució 
s’explica per la conjuntura desfavorable de l’economia. Respecte al 
2010, s’espera que es mantingui l’evolució negativa, però de manera 
més suau, i no serà fins al 2011 quan s’esperen números verds en la 
venda de productes òptics a Espanya. 

A Espanya, el 45% de la població té problemes de visió i això signifi-
ca que 20 milions de persones fan servir ulleres o lents de contacte. 
La despesa mitjana és d’uns 150 euros en solucions òptiques, un 48% 
menys que a la resta d’Europa. Per què es produeix aquesta diferència? 
Fedea ho atribueix al fet que a l’Estat espanyol les ulleres s’utilitzen com 
a element reparador, mentre que a la resta d’Europa responen més aviat 
a una qüestió estètica.

Si analitzem el mercat per productes veurem que les ulleres convencio-
nals continuen liderant la despesa (43% del global), seguides per les ulle-
res de sol (24%) i per les muntures (24%), segons la consultora GFK.

Percentatge de despesa òptica a Espanya

Font: GFK
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Font: Guia franquicies 2008. 
Tormo & Asociados

Si comparem els resultats de producte amb altres països europeus, po-
dem veure les oportunitats que hi ha a l’Estat espanyol, sobretot quan es 
confirma la ràpida penetració de les lents de contacte. Val a dir que aug-
menta una certa indiferenciació del producte a nivell espanyol, a mesura 
que aquest es deixa portar per les promocions i pel factor preu.

Pel que fa als operadors del mercat, hi ha una forta tendència a la con-
centració, amb un increment de la dimensió de les empreses i una dismi-
nució del nombre d’actors independents, pel fet que el mercat es troba 
en una fase de maduresa. Els missatges que s’han fet arribar des del 
mercat és que la clau era unir-se per poder sobreviure i per poder estar 
al corrent de les últimes tendències. 

Si analitzem un establiment tipus, podem veure que la facturació se si-
tua al voltant dels 230.000 euros, i que cal fer una inversió de 123.000 
euros per poder obrir un establiment.

Comparant aquestes dades mitjanes podríem veure que els establi-
ments de La Creu Blanca requereixen una major inversió, pel fet que 
són establiments més grans, però que d’altra banda assoleixen xifres 
de facturació superiors.

Dades mitjanes del sector per establiment 

Inversió  123.376 € 

Facturació  230.538 € 

Dimensions del local 67,86 m² 

Nombre d’empleats  2,65 

Despesa òptica comparada en diversos països europeus

Font: GFK
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Actualment el mercat de la distribució està concentrat en diferents nivells: 

- Òptiques independents.

- Establiments especialitzats, com Sun Planet, en ulleres de sol.

- Grans empreses amb xarxes de franquícies.

- Grups d’imatge. Grups que comparteixen una estratègia de co-
municació o que tenen una imatge comuna, com Opticalia o Fe-
deropticos. 

- Grups de compra.

Els grups de compra són agrupadors de demanda, l’objectiu dels quals 
és poder negociar millors preus amb els proveïdors, mentre que els 
grups d’imatge comparteixen no tan sols el poder de compra, sinó tam-
bé una imatge corporativa comuna que els permet diferenciar-se de la 
majoria d’empreses independents. Entre els grups de compra desta-
quen CECOP o CIONE, mentre que entre els grups d’imatge destaquen 
Opticalia o Federopticos.

Una mica menys de la meitat del mercat ho copen els grups multinaci-
onals, mentre que els independents en tenen encara més de la meitat, 
però estan perdent posicions. Com hem comentat, la situació de guerra 
oberta de preus constants porta les empreses a minimitzar el servei i a 
concentrar els seus esforços en promocions que redueixen el tiquet mitjà 
i que per tant disparen el costos percentuals. Els grans tenen més possi-
bilitats d’aguantar, per la major capacitat d’obtenir economies d’escala.

Les grans marques del mercat no es diferencien per producte, ja que 
pràcticament totes venen el mateix. De fet, la comunicació corporativa 

Font: Tormo & Asociados

Quota de mercat
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i promocional és semblant, i les botigues s’assemblen les unes a les al-
tres com dues gotes d’aigua. Tot es redueix a les promocions i als preus 
més agressius per captar públic en productes de molt baixa qualitat i en 
productes bàsics.

Nou model de negoci 
L’any 2005 La Creu Blanca va haver de repensar el negoci. La dinàmica 
del mercat resultava molt perillosa, i havia de prendre una decisió sobre 
cap a on volia anar i com volia posicionar-se. La decisió estratègica va 
basar-se en aquests tres grans pilars: qualitat, servei i innovació.

Sense pressa però sense pauses, volien trobar un nínxol propi entenent 
molt bé les necessitats dels clients i desenvolupant les eines necessàri-
es per seduir-los, el factor clau per a una òptica. El focus de la diferenci-
ació per a La Creu Blanca era una experiència de compra. 

D’aquesta manera, el 2005 La Creu Blanca decideix fixar un nou rumb 
estratègic basat en un creixement econòmic sostingut per aprofitar les 
oportunitats del mercat a partir d’un major volum, cosa que comporta la 
necessitat de definir unes formes d’operar tant internament com exter-
nament. L’estratègia posaria el producte davant del preu, cosa que no 
vol dir que en algun moment puntual no s’utilitzi algun tipus de promo-
cions. Sens dubte, esdevenia indispensable assolir un major volum de 
vendes per poder aconseguir una estructura de costos més competitiva 
i eficient. És a dir, es tractava d’arribar a un cert llindar de volum que 
permetés augmentar la rendibilitat i per tant ser més competitiu en un 
mercat molt agressiu. 

Algunes de les àrees funcionals van patir un canvi important davant la 
nova situació. 

Màrqueting i logística. Així, per exemple, es va crear un equip de màr-
queting per tal de transmetre el nou posicionament i la proposta de valor 
que es feia als consumidors. La logística també va haver d’adaptar-se, 
tot i que la major part dels consums i dels productes els distribueixen 
directament els proveïdors. 

Recursos Humans. En augmentar el nombre d’establiments, un dels 
punts més problemàtics que va haver d’afrontar Josep Ramon Nebot 
va ser l’àrea dels recursos humans. L’alta demanda de professionals 
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d’aquells moments encaria els costos laborals, i aquests professionals 
no eren substituïbles, donat que eren un factor clau per poder desen-
volupar eficientment la nova estratègia. Les grans cadenes estan des-
dibuixant la tradicional figura del venedor; així, l’estructura de les seves 
botigues es basa en l’exposició del producte en panells, i en el fet de 
despatxar aquests productes, i no pas d’aconsellar els clients o de ven-
dre’ls els productes. En el cas de La Creu Blanca, en canvi, la infor-
mació, el consell, l’atenció personalitzada són el més important. El nou 
concepte de negoci de La Creu Blanca exigia que es recuperés la figura 
del venedor, com a professional que inspira confiança, que aconsella, 
que informa..., i que per tant, enriqueix de manera decisiva el procés de 
compra. Aquest és el factor competitiu diferencial de La Creu Blanca, i 
per tant s’havia de cuidar, dedicant-t’hi temps i recursos.

A partir de la certesa que aquest aspecte era el més important, la famí-
lia Nebot va treballar decididament en l’àrea de recursos humans per 
definir els nous processos interns i detectar habilitats i capacitats entre 
els treballadors i els treballadors potencials. El mistery shopping o simu-
lació de compra i els panells de control van ser unes bones eines per 
assegurar una qualitat constant en el servei que s’oferia a la botiga.

Addicionalment, l’any 2009 es va llançar el nou format de botiga, que 
pretén sintetitzar els nous valors, el posicionament, “el rumb” al qual es 
refereix Josep Ramon Nebot. Un nou format de botiga innovadora amb 
varietat, amb atenció personalitzada i amb un alt component estètic. Un 
lloc orientat a millorar l’experiència de compra del client amb espais que 
ajudin a fer que s’hi senti millor.

Producte. Finalment, es va oferir una línia de producte propi, Eyo a per-
sonal expression, i col·leccions pròpies exclusives sobre la base del 
coneixement del que demana el client, per oferir-li un producte exclusiu. 
Més enllà del propi producte, l’empresa s’ha preocupat d’establir una 
producció limitada. És a dir, intenta no tenir les mateixes ulleres que 
pot tenir la competència per tal d’evitar la fàcil comparació de preus. 
D’aquesta manera es potencia aquell producte amb una distribució més 
limitada.

Eyo parteix del propòsit d’integrar-se en la identitat de les persones que 
l’escullen i de ressaltar la personalitat de l’individu, amb la voluntat que 
aquest producte l’ajudi a expressar els seus propis valors.



61MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL LA CREU BLANCA

Entrebancs i palanques 
en el procés de creixement
Josep Ramon Nebot reconeix que el creixement ha estat òptim per di-
mensionar-se correctament, si bé “de vegades no analitzes amb prou 
detall les oportunitats dels establiments que se’t presenten. Hi ha una 
necessitat tan imperiosa de créixer que es pot cometre un error i obrir 
algun establiment que posteriorment s’ha de tancar si el que realment 
vols és augmentar la rendibilitat de l’empresa”. Obrir o tancar, quan hi ha 
un procés d’expansió en marxa a bon ritme com el de La Creu Blanca, 
es qüestió d’anar afinant. 

Les palanques que es van fer servir per créixer van ser bàsicament quatre: 

- Una marca reconeguda a les comarques tarragonines amb un 
posicionament molt clar.

- La possibilitat de disposar d’un finançament intern. 

- L’experiència de gestionar òptiques durant molts anys i diver-
ses generacions.

- Un rumb i un objectiu corporatiu molt clars. 

Pel que fa, d’altra banda, als entrebancs més importants, han estat els 
següents:

- La dificultat de gestionar uns recursos humans molt especialit-
zats en una situació d’alta rotació. 

- La dificultat del placement, és a dir, la decisió sobre on obrir 
una botiga. 

DEBILITATS
- Recursos limitats
- Gestió dels recursos humans

AMENACES
- Indiferenciació del mercat
- Caiguda dels marges

OPORTUNITATS
- Expansió de la marca
- Venda en línia
- Franquícies

FORTALESES
- Estratègia ben definida
- Capil.laritat i volum
- Experiència del consumidor
- Línia pròpia Eyo
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Reptes de futur
L’empresa té el convenciment que amb la introducció del nou model de 
negoci ha fet un pas definitiu. La consolidació del model requereix un 
creixement continu que garanteixi l’aplicació a les botigues del servei al 
client tal com ha estat definit. L’expansió a la zona d’influència de Reus 
ha significat una dominació de tot aquest mercat, però l’empresa pot 
ampliar-se a altres punts de Catalunya i, en fases posteriors, més enllà, 
a altres punts de l’Estat espanyol i de la resta d’Europa, ja sigui a través 
de botigues pròpies o de botigues franquiciades, aquesta és una qües-
tió que de moment no s’ha plantejat. L’objectiu és obtenir les mateixes 
economies d’escala que els grans competidors, i que li han de permetre 
seleccionar millor l’oferta, crear les seves pròpies marques i, sobretot, 
poder convertir l’espai de venda en una experiència de relació personal 
i de confiança entre el venedor i el comprador.

En aquest sentit, apareixen diverses àrees de millora:

- Incloure una àrea d’assessorament estètic dins els establi-
ments. Això reforçaria l’experiència de compra, i permetria dife-
renciar-se en termes de qualitat de servei d’una competència que 
l’única variable que té en compte és el preu. 

- Analitzar la possibilitat de vendre Eyo per Internet, però mai 
a altres botigues d’altres marques. Independentment del volum 
de vendes addicionals que això podria aportar, es reforçaria el 
missatge de qualitat de la marca i, de retruc, l’exclusivitat de La 
Creu Blanca. 

- Treballar en la fidelització dels clients a través d’Internet. Els 
clients de La Creu Blanca visiten l’òptica un o dos cops a l’any. 
És a dir, l’experiència del consumidor és molt positiva, però és 
escassa. Si l’empresa aconseguís ampliar els contactes amb els 
clients podria fidelitzar-los molt millor, i Internet podria ser un ca-
nal idoni en aquest sentit.



Plusfresc
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Cas Plusfresc

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (mitjana anual) 

 2005 97.000.000 € 695  64  - 

 2006 113.000.000 €  808  67  -

 2007 127.000.000 € 917  69  -

 2008 133.000.000 €  939  69  - 

 2009 131.000.000 €  900  68  -

Plusfresc és una cadena de supermercats, originària de Lleida, que ha 
anat creixent fins a tenir més de 65 establiments, adaptant contínua-
ment el seu model de negoci a les necessitats de l’entorn immediat. La 
inquietud dels fundadors per viatjar els ha portat a impregnar-se d’idees 
d’arreu del món que els han permès ser grans innovadors. Plusfresc va 
ser pionera en l’aplicació a l’Estat espanyol del màrqueting electrònic.

En els seus inicis, quan el fill del fundador, Rafael Pujol Solanes, residia 
a Alemanya i va tornar per fer-se càrrec del negoci familiar, va importar 
les formes de fer d’aquell país i varen ser un clar èxit per a l’empresa. 
Aquest canvi va consistir en implantar el model de Plus Discount. Poste-
riorment, va adaptar el sistema de targeta de fidelització del client, im-
portat també del nord d’Europa. Aquesta innovació tecnològica va servir 
per aprendre els hàbits de compra del client i poder-li presentar ofertes 
i promocions dissenyades exclusivament per al seu perfil. 

Quan toca la loteria
L’empresa va ser fundada per Rafael Pujol Sala, de caràcter inquiet i em-
prenedor, que gràcies a un modest premi de loteria, va poder comprar 
una petita botiga de queviures i productes de drogueria anomenada Mo-
motombo, ubicada davant del despatx de l’agència de transportistes de 
Lleida, el punt de màxima concentració de comerços d’aliments a l’èpo-
ca. Aquesta botiga és l’origen de l’entramat d’establiments actuals. En 
els seus inicis, el format de botiga era diferent de l’actual; els productes 
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estaven disposats darrere un taulell on el mateix Rafael Pujol i la seva mu-
ller, Carme Solanes, atenien personalment cadascun dels clients. Durant 
la Guerra Civil, a causa dels bombardejos, la botiga es va traslladar a un 
altre centre neuràlgic, sense parar l’activitat en cap moment.

Als anys cinquanta es va iniciar el creixement de l’empresa per mitjà de la 
diversificació. La nova activitat va ser un èxit, ja que el senyor Pujol es va 
convertir en el primer venedor a l’engròs que venia productes per unitats 
als botiguers. El creixement del negoci majorista va permetre l’obertura 
d’un magatzem dedicat al comerç a l’engròs amb uns trenta treballadors.

Als anys seixanta, l’expansionisme econòmic a Espanya li va permetre 
fer un canvi estructural de l’organització de la botiga, i la va adaptar com 
al primer autoservei de la zona sota la denominació de Supermercat 
Pujol. De primer moment, la clientela trobava el nou format molt estrany i 
pensava que no funcionaria,perquè la gent robaria molts productes. No 
obstant això, poc temps després de l’obertura,el nou format va triomfar. 
Paral·lelament a aquesta nova estructura, es va incorporar a la firma An-
toni Oncins, que pertany a l’altra branca familiar. El supermercat va anar 
creixent paral·lelament al creixement de Lleida, i va obrir dos punts de 
venda nous, on també es venia carn i verdura, productes frescos. L’any 
1969 s’incorporà a l’empresa Rafael Pujol Solanes, fill del fundador, per 
ajudar Antoni Oncins. L’empresa es trobava en situació delicada a cau-
sa d’un creixement massa ràpid finançat amb crèdits bancaris. A més, 
va deixar de ser competitiva en la venda a l’engròs a causa de l’aparició 
de cadenes de supermercats amb les respectives centrals de compra. 
L’any 1970 es va constituir la societat Supermercados Pujol, SA (SUPSA), 
que es va concentrar en la venda de productes d’alimentació.

La crisi es va superar fent una renovació del model de negoci. Es va 
implantar el servei discount, que té el seu atractiu en els preus baixos 
―moda importada també de l’Europa central. Per afrontar el canvi de mo-
del, es va modificar la denominació. En endavant, el negoci es diria Plus 
Discount. Es va abandonar totalment la venda al major i es va substituir 
per l’obertura de franquícies de Plus Discount. El 1978 es va consolidar 
el nou concepte, i aquell any es van inauguraren dotze punts de venda. 
Immediatament, es va modernitzar la gestió interna de l’empresa, va pas-
sar a formar part del Centre de Càlcul de Lleida i es va integrar tota la 
informació en bases de dades en ordinadors; per tant, aquest procés va 
permetre un ús més eficient i unes previsions de venda millors.
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El nou model de negoci s’anava consolidant però, de sobte, arran del 
desembarcament a Lleida del primer hipermercat de Pryca, la facturació 
de Plus Discount va caure el 10%. Era l’any 1986. I contra la multinacional 
francesa, no s’hi podia. Calia tornar a repensar l’empresa. Per sobreviu-
re, es va realitzar un estudi de mercat que va consistir en més de tres-
centes entrevistes i diverses dinàmiques de grup. L’estudi va impulsar 
una estratègia de diferenciació enfront de Pryca, potenciant la proximitat 
per la compra a peu, el tracte personal i els productes frescos. La imatge 
de l’empresa es va tornar a canviar per la de Plus, i va reflectir, d’aquesta 
manera, l’orientació cap al servei al client. Paral·lelament, va continuar 
l’expansió i es va crear la central de compres Selex Ibérica per poder 
competir amb els hipermercats que començaven a poblar les ciutats.

El nou concepte de Plus exigia més espai de botiga i un disseny més 
modern per tal de desmarcar-se de l’ambient fred dels hipermercats. 
L’any 1991 es va inaugurar el primer punt de venda amb la nova imatge, 
i se’n van obrir quatre més de cop aquell any. Amb aquesta darrera re-
novació, neix Plusfresc tal com es coneix actualment. A partir del 1995 
se n’accelera l’expansió i s’orienta cap a Barcelona. El 1996, gràcies a 
una forta inversió en tecnologia, s’introdueix la targeta de client, i és la 
primera firma que implementa el sistema en el territori català. La targe-
ta de fidelització del client permet a l’empresa conèixer els hàbits de 
compra dels clients de cada botiga i facilita les accions de màrqueting 
específiques per als diferents perfils que apareixen segons els hàbits 
de compra. Paral·lelament es desenvolupa el sistema de repartiment a 
domicili, que permet potenciar un tracte més directe i de qualitat al cli-
ent. Fruit d’aquestes innovacions tecnològiques és l’obtenció del Global 
Electronic Marketing Award pel millor programa de màrqueting electrò-
nic, premi atorgat als Estats Units. 

L’empresa segueix evolucionant i adaptant els nous estils de compra. Es 
creen diverses fórmules comercials noves:

- Sunka, un nou tipus de supermercat que ofereix la possibilitat de 
desconnectar de l’atabalament quotidià. És un nou punt de venda 
amb la marca de Sunka, amb una distribució diferent que els altres, 
que permet que el client gaudeixi de la compra i el procés sigui 
relaxant. És un punt de venda que avui en dia serveix per introduir 
innovacions i provar-ne l’èxit davant el gran consum. Plusfresh.com, 
supermercat virtual que permet la compra per Internet, és un nou 
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canal de comercialització que actualment no compta amb gaire 
suport ni utilització per part del client. 

- Nousformats de Plusfresc que incorporen aparcament dins de 
centres urbans. S’intenta que tots els punts de venda nous tinguin 
aparcament; no obstant això, no tots els punts de venda tenen 
aquesta característica.

El nou model de negoci
Supermercats Pujol té, avui, 68 botigues i més de 900 treballadors pre-
sents només en territori català. Posseeix una estructura centralitzada a 
Lleida. Els supermercats Plusfresc són o bé gestionats directament per 
la cadena o bé gestionats en règim de franquícia. No existeix cap tipus 
d’aliances amb altres empreses, però pertanyen a diferents associaci-
ons i blocs per tal d’estar actualitzats amb les evolucions del mercat. 
Aquestes associacions, com poden ser les de comerciants de les po-
blacions amb presència física, permeten que Plusfresc estigui al corrent 
de tots els successos i es pugui adaptar a nous entorns que poden 
sorgir per les noves regulacions locals.

Plusfresc té supermercats oberts en règim de franquícia. És un sistema 
ideal per a gent emprenedora que vulgui portar una botiga d’alimentació 
pròpia sota l’ensenya de Plusfresc i amb els seus productes d’estoc, i 
permet una expansió més ràpida del negoci, ja que és el franquiciat qui 
inverteix majorment. Plusfresc s’associa amb el franquiciat per reduir-li 
el risc de negoci i transmetre-li la seva experiència en la gestió dels 
supermercats. S’ocupen de tot allò relacionat amb el proveïment, el màr-
queting i la informàtica del punt de venda, de manera que el botiguer pot 
concentrar-se en allò més important per fer créixer les vendes: el servei 
al client. Aquest règim s’ha desenvolupat preferentment en poblacions 
petites, on una família té un local i la vocació d’invertir uns diners (uns 
200.000 € de mitjana) i dedicar-se al món del comerç. És habitual que 
la mateixa família porti la botiga. No s’opta pel model de franquícia en 
localitats grans, ja que, en aquestes, normalment hi ha més competèn-
cia i s’estableixen botigues més complexes (amb peixateria, carnisseria, 
etc.) en què és més necessari controlar i assegurar uns estàndards de 
qualitat i servei.
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Els valors de Plusfresc es basen en el compromís amb el dret del client 
i el col·laborador, el compromís amb la qualitat de producte i el compro-
mís amb l’entorn. Per això es considera una empresa catalana compro-
mesa en la promoció de la llengua, que etiqueta els productes, retola 
les botigues i fa publicitat en català, i que s’assegura que es respecti el 
dret dels clients a utilitzar la llengua oficial que desitgin quan comprin 
als diferents punts de venda.

El finançament del creixement es basa en partides pròpies de flux de 
caixa, que es destinen tant a remodelar les botigues existents com a 
crear-ne de noves. 

Plusfresc és una empresa altament professionalitzada. L’equip directiu 
és extern a la família, tot i que encara hi és present, malgrat que de 
manera professionalitzada, per encarregar-se de dues àrees funcionals: 
l’àrea de comunicació i la de responsabilitat social de l’empresa (RSE). 
L’empresa es configura en departaments operatius i en departaments 
de suport. L’organigrama de l’empresa està conformat per un director 
general (Xavier Esquerda), que depèn del president (Rafael Pujol) que, 
alhora, depèn del Consell d’Administració. L’empresa es distribueix en 
les àrees funcionals següents: Direcció de Compres de Frescos, Direc-
ció de Compres de Secs, Logística, Màrqueting i Vendes, Recursos Hu-
mans, Sistemes d’Informació, Administració i Finances, Comunicació, 
Responsabilitat Social de l’Empresa i Qualitat. 



70 MODELS D’EXPANSIÓ COMERCIAL PLUSFRESC

A continuació analitzarem l’evolució o els fets rellevants de les diferents 
àrees de l’empresa.

Comunicació. És una àrea de nova creació, ja que, en el passat, forma-
va part del departament de vendes i, a causa del procés de creixement i 
d’adaptació de nous models, han vist necessari integrar l’àrea en aquest 
departament. Hi ha dues maneres de realitzar comunicació: a partir de 
fullets repartits al punt de venda i a través de la pàgina web, on el client 
també pot realitzar la compra. A la pàgina web es pot trobar tota la in-
formació corporativa i les accions que du a terme Plusfresc; no obstant 
això, és una eina molt estàtica que ha de ser desenvolupada i permetre 
a l’usuari una interacció més directa amb l’empresa.

Compres. Plusfresc forma part de la central Euromadi, que és el princi-
pal grup de compres del mercat espanyol en alimentació, amb un 22% 
de quota de mercat. Està associada a EMD, la central europea de com-
pres més important. Pertànyer a la central de compres suposa un avan-
tatge per a Supermercats Pujol per tal de poder créixer com a empresa 
independent i per poder negociar preus amb unes condicions millors. 
Per això, com més volum de mercat aconsegueixi tenir Plusfresc, més 
poder de negociació tindrà, i podrà obtenir millors condicions contrac-
tuals i més avantatges enfront dels competidors. 

Proveïdors. La relació que tenen amb els proveïdors és de proximitat i 
de llarga durada, per tal de ser fidels als seus valors i contribuir a la pros-
peritat del sistema comercial al territori lleidatà, i perquè el client realment 
valora aquestes accions. En aquest sentit, hi ha proveïdors que han anat 
creixent paral·lelament al creixement de Plusfresc; per tant, han contribuït 
activament a fer créixer el comerç a Lleida. Plusfresc compta amb molts 
proveïdors i molt variats: en total, al voltant d’uns 200 per tal de com-
pletar l’assortiment. No obstant això, en productes frescos mantenen un 
proveïdor de referència per a cada línia (p. ex., de pollastre, de porc, de 
xai, etc.). En comptes de canviar-los sovint per obtenir un preu barat, les 
aliances a llarg termini i el clima de confiança afavoreixen el manteniment 
de la qualitat i la millora constant. 

Un dels signes d’identitat de Plusfresc és el suport als productors ali-
mentaris locals. Volen facilitar el contacte comercial entre els clients i la 
producció del seu entorn més proper. Aquesta política de proveïment es 
concreta en:
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- Preferència per comprar fruita i verdura directament a pagesos 
lleidatans, en les èpoques en què hi ha producció local. 

- El peix fresc el compren directament als pescadors del port de 
Tarragona, Cambrils i Torredembarra.

- Promoció de l’oli d’oliva de la Cooperativa de Llardecans, de la 
qual són el principal client. Cada any presenten la campanya de 
l’oli nou, que ha aconseguit incrementar molt la compra d’oli d’oli-
va verge per part dels clients. 

- Suport als fabricants locals de Lleida i del Bages, tant grans com 
petits. Exemples: Bodegues Raïmat, de Lleida; Embotits Esmet, 
d’Albesa; Embotits Bi-her, de Balaguer; Embotits Obach, d’Olia-
na; vins de la Cooperativa d’Artesa de Segre; coques de recapte 
del Forn Castellví, de Lleida; formatge i mantega del Cadí, de la 
Seu d’Urgell; llet Copirineo, de la Pobla de Segur; torrons Roig, 
d’Agramunt; Xolís del Pallars, d’Isona; sopes Perla del Segre, de 
Pont; gelats Glas, de Lleida; formatge fresc El Pastoret, de Sant 
Guim; cafès La Seu, de Lleida; mel Alemany, d’Os de Balaguer; 
fruits secs Puigdellívol, de Torrebesses; Bodegues Roqueta, de 
Manresa; mongetes de Castellfollit del Boix; conserves Estany, de 
Fonollosa; conserves Ferrer, de Santpedor; formatges Canadell, 
de Santa Maria d’Oló, i cava Gibert, d’Artés.

Responsabilitat Social de l’Empresa. Igual que fa 75 anys, Supermercats 
Pujol continua sent una empresa lleidatana, arrelada a la ciutat, i amb la 
voluntat de continuar al capdavant del comerç d’alimentació a Lleida; per 
això, vol mantenir i col·laborar a potenciar les infraestructures i el medi am-
bient local. Les seves accions es poden resumir en els punts següents: 

- Campanyes d’ajuda humanitària. Plusfresc ha destinat alguns 
anys el 0,7% de la facturació d’una setmana a una causa huma-
nitària. Així mateix, Plusfresc retira el menjar sobrant i el lliura a 
diverses ONG menjar abans que aquest caduqui.

- Patrocini esportiu. Supermercats Pujol ha patrocinat durant cinc 
temporades l’equip de bàsquet PlusPujol Lleida, que milita a la 
lliga LEB, i ha donat suport a aquest projecte esportiu que està 
plenament consolidat en l’elit de l’esport estatal. Anteriorment ha-
via patrocinat el club d’hoquei patins Lleida Llista Blava i l’equip 
d’handbol femení de l’Associació Lleidatana quan militava a la 
divisió d’honor.
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- Respecte pel medi ambient. Gairebé han eliminat del tot el repar-
timent de fulletons de publicitat a les bústies, cosa que suposa 
un gran estalvi de paper. Fan servir paper reciclable a les secci-
ons de carnisseria i peixateria, que permet separar el paper del 
plàstic. Disposen de contenidors especials per tornar les piles 
usades i paguen al client 5 cèntims d’euro per cada pila tornada 
quan en compra de noves. Recullen tots els cartrons i plàstics de 
les caixes on hi ha els productes i els lliuren a un gestor autoritzat 
per al seu reciclatge. Als municipis que apliquen la recollida se-
lectiva de residus orgànics, han estat pioners a implantar-la a les 
botigues. Promocionen la venda de productes ecològics i de pro-
ducció integrada, especialment en les seccions de fruita i verdura 
i de pa. Plusfresc és membre del Fòrum Ambiental Agenda 21 de 
l’Ajuntament de Lleida. Finalment, Supermercats Pujol, SA, estan 
adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides perquè la seva 
finalitat de conciliar l’interès empresarial amb l’interès col·lectiu 
era un compromís històric de l’empresa. 

- Recursos humans. El creixement de l’empresa porta a l’expansió 
de la plantilla. A fi d’aprofundir en els valors propis i en els cri-
teris de diferenciació del grup, es realitzen plans de formació i 
d’avaluació de la competència per tal de millorar i establir un bon 
grau de professionalització a l’hora d’atendre el client. Segons 
el director general de l’empresa, Xavier Esquerda, “un bon clima 
laboral és imprescindible, ja que si el treballador està ben tractat, 
implementarà el mateix comportament cap al client”. En definitiva, 
els recursos humans, i en particular la formació, han concentrat 
bona part dels esforços de l’empresa.

- Logística. La logística ha estat un obstacle al creixement, ja que 
els calen espais d’emmagatzematge més grans per tal de proveir 
els punts de venda que ja hi ha i els que es vulguin crear. L’últim 
cop que es van veure amb la necessitat d’ampliar el magatzem, 
van plantejar-se traslladar-se o ampliar els locals. Van trobar un 
magatzem al costat de l’anterior i van ampliar l’espai. A més, van 
implementar noves tecnologies per gestionar el magatzem. L’ac-
tual, situat a Lleida, dóna resposta a tots els punts de venda. No 
obstant això, aquest punt d’emmagatzematge no és suficient per 
potenciar l’expansió cap a d’altres territoris. 
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- Innovació. Plusfresc ha estat pioner a l’hora d’introduir en el mer-
cat català la targeta de client, la compra per Internet i la creació 
de punts de venda adaptats a les necessitats actuals, com la bo-
tiga Sunka, un punt de venda creat per a un públic objectiu espe-
cífic (persones estressades) que els serveix, indirectament, per 
provar les innovacions abans d’implementar-les a tota la cadena. 
Plusfresc intenta diferenciar-se a través de la utilització de noves 
tecnologies, com ara la targeta de fidelització electrònica, que 
facilita el coneixement del client. A més, el sistema de compra 
permet a l’empresa saber quins són els productes que cerca un 
client amb un perfil concret i focalitzar-se especialitzant-se i ofe-
rint millors condicions que altres competidors. 

Mercat de referència i factors d’èxit 
Plusfresc són supermercats de proximitat, amb una sala de vendes de 
200 a 1.100 m2, en funció de la dimensió del mercat on s’ubiquin. El seu 
objectiu és atendre les necessitats de compra diària i setmanal d’ali-
ments i productes per a la llar, oferint una experiència de compra mo-
derna, centrada en productes frescos i enfocada al servei al client. El 
lema «Et sortirà bé» reforça la proposta de garantia total per al client: 
sortirà satisfet del producte i del servei. Per tant, els punts diferencials 
actuals de Plusfresc són la qualitat (tant de producte com de servei) i la 
proximitat (per la compra diària i el tracte humà).

A causa de la llarga història de la cadena, conviuen diversos dissenys 
de supermercats Plusfresc, que s’actualitzen progressivament. El format 
més desenvolupat en aquests moments es pot apreciar a la botiga de 
l’avinguda de Barcelona, a Lleida, on la distribució de prestatgeries i 
passadissos està més orientada a oferir una resposta fàcil i directa a allò 
que vol comprar el consumidor.

Els competidors de Plusfresc es poden classificar entre competidors 
amb presència nacional (Mercadona, Carrefour o Eroski) i competidors 
amb presència local (peixateries, fruiteries i carnisseries), ja que se situa 
com a líder en proveïment de frescos i com a supermercat amb presèn-
cia als centres urbans i amb atenció al client molt personal i familiar. 
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Entrebancs i palanques de creixement
Un dels handicaps que afronta l’empresa és el de seguir creixent i man-
tenir el tracte humà amb els stakeholders de l’empresa. 

Una de les primeres palanques que trobem són les polítiques de re-
cursos humans. Per tal d’evitar que es perdi la relació propera amb les 
persones, s’han formalitzat polítiques proactives, per no perdre valors i 
evitar riscos. Una qüestió que importa molt és el tracte humà, tant amb 
els clients com amb els col·laboradors: “hem de tractar-nos com a per-
sones i no com a números; és una cosa que es reflecteix en els nostres 
valors d’empresa”, diu Rafael Pujol.

Alhora, també és una palanca de creixement la imatge de marca, reco-
neguda a la comarca i al territori català, que permet expandir el negoci 
comptant amb un gran suport per part del nou consumidor, ja que confia 
en la marca.

Finalment, una altra palanca amb la qual compta Plusfresc és la de l’alt 
nivell de professionalització de l’empresa, que permet desenvolupar 
idees i propostes de creixement amb més facilitat i amb un nivell de 
consecuciómés alt.

Hi ha però, un problema relacionat amb les economies d’escala. Plus-
fresc és competitiu en preu i gaudeix d’un bon posicionament i reco-

FORTALESES
- Gran prestigi aconseguit a la demarcació 

de Lleida i expansió a Catalunya
- Gran diversitat de productes i compromís 

amb els productes de la zona
- Formació específica dels treballadors
- Compromís de la família amb el negoci i 

implicació de forma professional

DEBILITATS
- Manca afrontar la presència a l’Estat 

espanyol com a fase prèvia de la 
internacionalització

- Empresa de menor tamany a les altres 
del sector i en conseqüència economies 
a escala menor

AMENACES
- La tendència al low cost pot reduir la 

presència dels clients als establiments 
que no tendeixin a preus molt baixos

- Alt nivell de globalització i de poder en la 
negociació de les grans superfícies

- Risc de no poder absorbir la demanda 
creixent del mercat amb les actuals 
infraestructures

OPORTUNITATS
- Aplicar noves formes de distribució i 

innovacions tecnològiques
- Demanda creixent de productes 

ecològics i productes de la terra
- Penetració a la resta del mercat 

espanyol i internacional
- Venda en línia
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neixement per part dels consumidors, especialment els lleidatans, però 
el seu dimensionament, petit en relació amb el de les grans cadenes 
que operen per tota Catalunya i per Espanya, provoca que les seves 
economies d’escala siguin menors i, en conseqüència, els fa ser menys 
eficients en alguns processos, atès que han de fer el mateix que les 
grans cadenes però amb un volum de vendes menor. Tot i així, Esquer-
da considera que “els obstacles t’ajuden a reinventar-te; tens el risc de 
morir si no et reconverteixes contínuament”.

Reptes de futur
Un cop assolida una dimensió més que suficient, una productivitat per 
botiga exquisida i una ràtio de treballadors per botiga adequada, el rep-
te de l’empresa consisteix a mantenir el valor diferencial que ha adquirit 
al llarg de la vidaenmig de la crisi econòmica. Per a això cal seguir inno-
vant per mantenir-se atractiu o diferent per al client. El fet que s’hagi sa-
but adaptar sempre a les noves condicions del mercat i hagi reaccionat 
millorant la posició anterior esdevé una experiència valuosa en aquests 
moments.

L’any 2010 el nombre d’establimentsno s’ha ampliat; només s’han realit-
zat algunes reformes en les instal·lacions ja existents per tal de ser cauts 
en moments de crisi. Però, per a l’exercici de 2011, han previst seguir 
amb l’expansió: “els anys de crisi són anys per consolidar el balanç, per 
conservar-se una mica i mirar cap al futur”.

Evidentment, i per la senda de creixement pròpia que ha dut a terme 
l’empresa, la internacionalització ni tan sols es planteja. Sí que es plan-
tegen, en canvi, continuar el procés de creixement per Catalunya i, en 
el futur, si s’escau, per la resta d’Espanya. Això es deu, tal i com apunta 
Xavier Esquerda, “a que el sector del retail té un component molt local”. 





Señor 1961
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Señor 1961

 ANY  FACTURACIÓ  EMPLEATS ESTABLIMENTS  EBITDA
   (mitjana anual) 

 2005 10.105.307,14 € 58  8  385.319,84 € 

 2006 10.599.253,80 €  65  8  284.933,85 €

 2007 11.304.342,21 € 65  8  333.810,21 €

 2008 10.605.313,09 €  64  8  271.034,68 € 

 2009 9.615.990,31 € 61  9  297.544,86 €

Havia estat una sastreria de tota la vida a Manresa. Ara ho continua 
sent, però no tan sols a Manresa, sinó en altres poblacions, entre elles 
Barcelona. Ha expandit geogràficament el seu model de negoci de roba 
clàssica i moderna amb la més alta qualitat italiana, el casual més enci-
sador, vestit a mida i prêt-à-porter. Señor és una ensenya de roba que es 
diferencia clarament respecte de la competència per la seva exclusivitat 
al servei dels qui es volen vestir bé.

Roba formal, roba informal
Era l’any 1961 quan Josep Maria Ribas i Ignasi Prunés van inaugurar la 
primera botiga Señor, al carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, un establi-
ment dedicat exclusivament al món del vestit per a l’home. Tot i que s’hi 
venien productes complementaris com ara camises, corbates, abrics, 
etc., el timó del negoci era la sastreria a mida. “Des del començament ja 
es va veure que el servei de sastreria a mida tenia un nínxol de mercat 
i una gran acceptació entre els veïns del Bages”, relata Josep Maria Ri-
bas, fill del fundador i gerent actual de l’empresa. Així doncs, l’èxit dels 
productes de sastreria industrial a mida fa que, ben aviat, l’afluència de 
clientela augmenti considerablement, fins i tot de fora de la localitat. Un 
únic punt de venda no és suficient per donar cobertura a la demanda 
generada i per això, de seguida a principi dels seixanta, s’obre una se-
gona botiga al carrer del Born, també a Manresa.
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Als anys vuitanta, amb l’entrada de la segona generació a l’empresa 
familiar i la consolidació de Señor en el sector de la moda per a home al 
Bages, la firma manresana aposta per ampliar divisions dins de la ma-
teixa empresa: la moda per a dona. En aquest sentit, l’any 1982 s’obre el 
primer establiment Señor per a moda femenina. Ara bé, tal com explica 
Ribas, els canvis no queden aquí: al final dels vuitanta neix SG4, una 
línia de botigues pròpia amb una selecció de grans marques afins al pú-
blic jove, amb una imatge totalment independent de la de Señor. “SG4 
ens permet atendre un públic més jove –home i dona– i seguidor de les 
tendències en moda”, assegura Ribas.

Tanmateix, la divisió que han exportat fora de la Manresa natal ha estat 
la de vestits a mida, és a dir, l’ensenya dedicada exclusivament a la 
moda per a home i de sastreria a mida. Segons Ribas, això és degut al 
fet que “és en aquest aspecte on som forts i el que ens aporta valor com 
a marca, fins al punt d’esdevenir el nostre segell d’identitat”.

Als anys noranta, Señor té un reconeixement que arriba més enllà de 
la seva demarcació i àrea d’influència i, “per tal de donar una atenció 
més bona als clients”, aposta per obrir punts de venda fora del Ba-
ges. El primer pas és Terrassa (1992), principalment perquè es registra 
un increment important de compradors de la zona del Vallès. “Un cop 
consolidada l’opció vallesana, ens permet fer el gran salt a Barcelona”, 
afegeix el directiu manresà. I, concretament, el 1996, Señor s’estableix 
al passeig de Gràcia, “un dels carrers comercials més reconeguts in-
ternacionalment”. Aquest va ser un dels reptes més importants per a 
l’ensenya manresana, ja que amb l’adquisició del local del passeig de 
Gràcia s’exposava a Barcelona, a Catalunya i, per extensió, a la resta 
del món, ja que el públic que el freqüenta és d’arreu. Sens dubte, aquest 
va ser un dels moments més decisius i que va representar un punt d’in-
flexió per a Señor. I, novament, prova superada.

Això fa que el 2003, seguint amb aquesta línia d’expansió, Señor inau-
guri un segon establiment a la Ciutat Comtal, aquesta vegada a la Via 
Augusta, “més pensat per al públic que viu i treballa en aquesta zona 
de Barcelona”, assenyala Ribas. El darrer pas d’expansió pel que fa a 
punts de venda va ser el 2009, amb l’obertura d’un establiment a Bada-
lona, amb el qual es vol donar cobertura a la clientela de la demarcació 
del Maresme, que els darrers anys ha augmentat notablement.
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Señor té en l’actualitat set botigues, situades a Manresa, Terrassa, Bar-
celona i Badalona, i també una plataforma logística, ubicada a Manresa, 
des d’on es gestiona la selecció i el control de tots els productes per 
distribuir-los a les botigues, a banda de les botigues de la línia SG4, 
aquestes només a Manresa.

Mercat de referència i factors clau d’èxit
Tant el sector tèxtil en general com la sastreria en particular han patit 
molts canvis els últims anys, ja sigui per les importacions d’empreses 
asiàtiques o per la tecnificació dels processos que abans eren arte-
sanals i ara industrials. Tot això ha creat una reordenació del mercat 
que ha provocat canvis en els models de negoci: alguns no han pogut 
aguantar la pressió competitiva i altres han trobat oportunitats de negoci 
on semblava que no n’hi havia.

En el sector de la sastreria hi ha empreses que han evolucionat i n’hi ha 
d’altres que no. Les que no han evolucionat cap a un model de negoci 
modern i adaptat als temps actuals corren el risc de quedar-se estanca-
des, ja que el seu valor afegit més gran és la confecció artesanal dels 
vestits, que és quasi una obra d’art. No obstant això, els serà molt difícil 
competir amb l’oferta de producte i amb el servei ofert per les que sí que 
s’han modernitzat, com és el cas de Señor.

Els principals competidors de Señor 1961 són:

En l’àmbit nacional i internacional:

Armani Collezioni, Emporio Armani, Cerruti, Hacket London, Bur-
berrys, Ermenegildo Zegna, Mango, Celio, El Corte Inglés, Inditex- 
Zara, etc.

En l’àmbit català:

- Grup Vidal: és una cadena de botigues dedicades a la moda que 
té els orígens a Badalona l’any 1903. Actualment, tenen tres línies 
de botiga: moda multimarca home, moda multimarca dona i moda 
juvenil. Disposen de 24 punts de venda repartits per tot Catalu-
nya: Vidal Home, Selecta Vidal, Dama, Boutique-3, Draps, Vidal 
Dona, Okey, Black Out i Marc Crew.
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- Botigues Nobert Font, IF Home, Custo Barcelona.

- Centres Comercials (degut al seu poder de captació de públic, 
sobretot en moda): L’Illa Diagonal, La Maquinista, Gran Via, Gran 
Via 2, Glòries, Bulevard rosa, El Triangle, Pedralbes Centre, Ofertix, 
Parc Comercial Barna Sud, El Centre de la Vila, etc.

- Sastreria Campfaso, Sastreria Brioni o Milano.

- Outlets físics i virtuals, com ara La Roca Village o Privalia.

En l’àmbit de Manresa i en altres poblacions:

- Joan Soler: és una botiga amb 50 anys d’història situada al centre 
de Manresa, especialitzada en moda per a home, tant moda es-
port com vestits d’home i també de cerimònia i nuvis. Durant tots 
aquests anys s’han posicionat com una botiga de referència a Man-
resa, treballant sempre amb les millors firmes de moda masculina.

- Iglesias Moda, de Manresa.

- Altres sastreries típiques a peu de carrer que encara fan el servei 
de sastre d’una manera molt artesanal.

- Botigues de moda que venen roba elegant, pantalons i americanes.

- Marques italianes que estan entrant amb força al mercat de l’elegàn-
cia amb productes d’alta qualitat.

En qualsevol negoci que ha subsistit al llarg dels anys, hi ha diferents fac-
tors que es mostren com els més significatius en la consecució dels objec-
tius empresarials fixats per la companyia. Aquests factors podríem dir que 
són les bones pràctiques de l’empresa, els punts forts que li han fet obtenir 
bons resultats: els factors clau d’èxit. Els de Señor són els següents:

La tradició més la tecnologia. Haver mantingut l’essència de la 
sastreria tradicional però adaptant-la als temps actuals, on la tec-
nologia més avançada i les últimes tendències en moda són total-
ment necessàries per al consumidor. Aquesta combinació entre el 
que és tradicional i el que és modern els ha fet distingir-se de la 
resta d’empreses que ofereixen productes de vestir.

El servei. En el món de la sastreria exclusiva sempre ha estat molt 
important l’atenció especial al client, ja que es tracta d’un produc-
te molt personal i de gran rellevància que es duu en ocasions es-
pecials. Per això, des que es va fundar, Señor sempre ha procurat 
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tenir el millor servei al punt de venda, de manera que el client rebi 
un servei professional i personal, tant en el fet d’aconsellar-lo per 
escollir el millor vestit com en la confecció a mida. Una vegada 
comprat el producte, el client ha de tenir la sensació que s’ha em-
portat més valor afegit del que s’esperava inicialment. Aquesta és 
la filosofia de l’empresa Señor 1961.

La relació qualitat-preu. El negoci sempre s’ha diferenciat de ca-
denes com ara Zara per oferir un producte de qualitat procedent 
d’Itàlia, tant per les marques com per les primeres matèries. Tot i 
aquesta alta qualitat de producte, el control de despeses ha faci-
litat uns preus molt assequibles. D’aquesta manera, el mercat ha 
sabut apreciar aquesta relació entre qualitat i preu i ha mantingut 
una alta fidelitat a la marca.

El procés industrial altament tecnificat. La companyia ha de-
senvolupat un software propi que està connectat a les màquines 
de tall de les fàbriques, on reben directament les ordres de la 
botiga. Tot això, convertit en un procés estàndard industrialitzat, 
fa que hagin estat capaços d’estandarditzar un procés que abans 
no ho era, amb la disminució de costos i l’augment d’eficiència en 
processos que comporta.

El valor. Es tracta de saber detectar les necessitats dels clients 
i, sobretot, saber-les transformar en una solució de valor per a 
aquest client. Per exemple, la base del negoci: saber transformar 
una sastreria tradicional en una botiga amb els últims productes 
del mercat, amb una relació qualitat preu elevada, sense perdre 
la roba a mida. Un altre exemple serien els vestits fets per a ju-
gadors de bàsquet, minusvàlids o nens: qualsevol d’aquests col-
lectius té unes necessitats específiques i diferents entre si que 
Señor ha sabut solucionar. També ha dut a terme la col·lecció 
de cerimònia per a ocasions especials, on els clients troben els 
productes més selectes i els complements més adequats per als 
esdeveniments que tant els importen.
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El nou concepte de negoci
Per assolir aquest concepte de negoci, el grup familiar ha realitzat un 
canvi estratègic important.

Màrqueting. L’empresa podria semblar que està enfocada a un seg-
ment de mercat molt específic i acotat, però en realitat no és així. No es 
condiciona ni per paràmetres d’edat ni de sexe ni de nivell d’ingressos, 
simplement interessa tota aquella persona que vulgui vestir bé i elegant, 
amb el valor afegit que s’ho pot fer a mida. Sí que és veritat que alguns 
productes són de gamma alta, però en principi l’empresa no segmenta 
per cap altre factor que no sigui voler vestir elegant. És a dir, l’estil.

Producte. La base de Señor sempre ha estat els vestits per a home: 
americana, pantalons, camisa i corbata. Ara bé, durant els primers anys 

DEBILITATS
- Manca d’un pla específic d’expansió per 

a dur a terme el procés d’una forma més 
professional, eficient i ràpida

- Amb una estructura empresarial més 
definida es podria absorbir, sense 
problemes, el creixement del negoci 
sense haver d’anar pas a pas

- Necessitat de formar als empleats, fet 
que implica temps i recursos. La inversió 
que requereix frena un creixement més 
ràpid de l’empresa

AMENACES
- Manca mà d’obra qualificada per 

oferir un servei diferencial respecte la 
competència

- La crisi econòmica com a factor de canvi 
en el comportament dels consumidors 
que passen a la cultura del low cost en 
detriment dels productes d’alta qualitat

- Gran poder i pes en el mercat 
d’empreses com Inditex, líders en el 
mercat, que poden afectar a tot tipus 
d’establiments

FORTALESES
- Gran prestigi aconseguit a Manresa, 

fet que li ha facilitat l’expansió cap a 
Terrassa, Barcelona i Badalona

- Marca pròpia del negoci d’alta qualitat 
que li ha donat un gran prestigi i 
reconeixement

- Coherència estratègica en les decisions i 
polítiques de l’empresa

- La gestió familiar del negoci provoca un 
alt nivell d’implicació

- La botiga com a eina fonamental 
de contacte amb el client i de 
retroalimentació amb aquest per oferir 
solucions a les seves necessitats 
concretes

OPORTUNITATS
- Plantejar la viabilitat d’oferir els 

mateixos serveis en la venda en línia
- Irrompre en el món 2.0 per incrementar 

el boca-orella que tants clients ha 
comportat gràcies a les recomanacions 
d’amics, coneguts i familiars

- Possibilitat d’ampliar la quota de 
mercat i la penetració en nous mercats 
on els clients tenen unes necessitats 
encara no cobertes

- Incursió en la resta del mercat espanyol
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també es venien complements com ara barrets o bufandes. El que sí 
que ha variat durant aquests anys és el nombre de marques. L’any 2005 
es crea la marca Señor Class, marca pròpia de la companyia, d’origen 
italià, amb l’objectiu d’oferir una gamma de productes de més alta qua-
litat. Dins d’aquesta gamma de productes d’alta qualitat, hi havia dife-
rents marques d’alta gamma de la moda de vestir i de la marca Señor 
Class. Finalment, es va crear la col·lecció Cerimònia, una col·lecció tant 
de vestits com de complements dedicada a acompanyar el client en les 
ocasions especials on sempre es vol quedar bé: una selecció diversa 
i especialitzada que va des de les opcions més clàssiques i elegants 
fins a les línies més d’avantguarda. També es toca alguna varietat més 
d’esport, però és simplement un afegit a la gamma de productes del 
total de la botiga.

Disposició de l’establiment. La distribució dels punts de venda no ha 
variat substancialment des dels inicis, simplement hi ha hagut canvis 
en la distribució de la botiga o separació per zones a causa de la intro-
ducció de noves tecnologies. El que sí que cal destacar pel que fa als 
punts de venda és la creació de la marca SG4, una marca orientada a 
la dona i a la gent jove, una mica allunyada de la sastreria però amb les 
tendències més elegants del mercat.

Preu. Els vestits elegants sempre comporten una alta despesa per l’alta 
qualitat dels teixits i la confecció. Tot i així, en aquests casos l’important 
és saber si la relació qualitat-preu d’allò que s’ha comprat és bona, i això 
és una cosa que Señor treballa molt: oferir una qualitat tant en producte 
com en servei més elevada del que es paga. O dit d’una altra manera, 
més elevada del que s’espera.

Promoció. No hi ha una gran inversió en publicitat i comunicació fora 
de la botiga. Es confia molt en què el mateix negoci, pel seu bon funci-
onament, provoca una comunicació boca-orella entre els consumidors. 
L’empresa aconsegueix que els clients fidels i contents parlin bé i acon-
sellin la gent que té la mateixa necessitat. D’aquesta manera és com 
el negoci ha aconseguit un creixement força destacat. En un futur, es 
planteja la comunicació en el mateix sentit, però aplicant-hi les noves 
tecnologies, com ara el Web 2.0, on les persones interactuen i donen 
la seva opinió sobre les marques i les empreses i on qui busca consell 
sobre algun tipus de producte el troba.
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Recursos humans. Els recursos humans són considerats un factor cru-
cial per al bon funcionament de l’empresa. A causa de la manca de 
personal professional i format degudament en el món de la sastreria i la 
moda per a home, van optar per crear un model de formació interna dels 
empleats. És la pròpia empresa la que, un cop contractat un treballador, 
per mitjà de classes pràctiques, transmet els coneixements necessaris 
per ser capaç de donar als clients el servei que Señor requereix. El que 
es vol evitar des de la companyia és que un client que vingui de fora 
tingui més coneixements del món de la moda i l’elegància que el treba-
llador de la botiga.

Finances. La companyia sempre ha tingut un creixement a base de 
finançament intern, a través dels beneficis generats per l’empresa rein-
vertits en ella mateixa. De finançament extern, n’hi ha, però és tan baix 
que ni es considera. Señor sempre ha optat per créixer a poc a poc, a 
causa de l’estructura familiar i de la necessitat que té de formar els em-
pleats, fet que li resta recursos econòmics.

Operacions. Podem diferenciar tres tipus de processos de l’empresa:

- Confecció a mida: es compren tubs de tela enrotllats que van a 
parar a la secció de tall, on esperen les ordres de fabricació per 
anar tallant les peces a la mida indicada segons l’encàrrec. Tot 
això comporta tot el procés addicional d’aprovisionament de pri-
meres matèries com ara botons, fornitures, etc. 

- Producte a la botiga: es tracta d’un procés d’aprovisionament di-
recte del producte final a les botigues. Per fer aquests encàrrecs 
cal anar a fires o a passarel·les de moda, per tal d’establir contac-
tes i veure les noves tendències de la pròxima temporada.

- Confecció de la marca pròpia: es tracta de fer els vestits de la 
marca Señor Class a les fàbriques de Manresa. Amb les prime-
res matèries italianes i el know how que l’empresa ha aconseguit 
durant aquests anys, es crea un producte d’alta gamma per a un 
segment de consumidors que exigeix la màxima qualitat.

Palanques i frens del creixement
Hi ha diferents factors que han fet impulsar l’empresa i que l’han ajudat 
a créixer i a aconseguir una quota de mercat cada vegada més àmplia. 
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Són els següents:

- La gran presència a Manresa i el prestigi aconseguit a la ciutat on 
es va fundar han catapultat Señor a altres ciutats, com ara Barce-
lona o Terrassa. Aquest fet de no sortir a fora per expandir-se fins 
que no es té controlat el mercat local ha estat un factor que ha do-
nat fortalesa a l’empresa per afrontar amb garanties el creixement 
i l’expansió futurs.

- Tot i tenir ja productes de molt bona qualitat, va ser un gran en-
cert crear una marca pròpia. En comptes de fer com la majoria 
d’empreses, que busquen un proveïdor asiàtic que els vengui el 
producte barat per aconseguir avantatges de cost i poder vendre 
el producte a un preu baix i ampliar el ventall de productes oferts, 
Señor va optar per proveir-se de producte de la més alta qualitat 
i així oferir un plus als clients, una gamma exclusiva d’alt valor. 
D’aquesta manera, i juntament amb les col·leccions Señor Class i 
Cerimònia, on els clients troben tota mena de productes elegants 
per a les seves celebracions especials, s’ha donat un prestigi i 
una imatge de marca, que ha convertit Señor en el referent en el 
mercat de vestits d’home.

- La comunicació boca-orella ha estat un factor clau per a l’em-
presa en termes de publicitat i d’imatge de marca. Els clients de 
Señor, amb un nivell de satisfacció alt tant amb el producte com 
amb el servei rebut a la botiga, han anat aconsellant, durant anys 
i durant generacions, familiars, amics o coneguts. Aquest ha estat 
un factor clau que l’empresa ha sabut impulsar amb el simple fet 
de treballar cada vegada més la qualitat del servei, donar al client 
més valor afegit del que s’espera i, sobretot, saber detectar les 
necessitats ocultes dels clients que arriben a la botiga perduts i 
que en surten molt satisfets.

Igual que hi ha factors que impulsen una companyia a créixer, també 
n’hi ha que han minorat la marxa del negoci. Aquests factors, que s’han 
de tenir en compte, són els anomenats frens al creixement:

- El fet d’estar centrada en un mercat exclusivament català, i a cau-
sa de la situació de crisi tant de Catalunya com d’Espanya, provo-
ca que l’empresa no tingui altre remei que intentar ajustar costos o 
buscar nous forats en el mercat i esperar les oportunitats que els 
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altres van deixant. Si es donés el cas que treballés també a esca-
la d’exportacions o amb punts de venda fora de l’Estat, l’impacte 
d’aquesta crisi en el negoci seria, si més no, menys crítica.

- La dificultat de trobar personal qualificat: s’està perdent la feina 
dels sastres, que quasi són artistes, ja que els relleus generaci-
onals no estan interessats a aprendre aquest ofici. Per tant, com 
ja s’ha comentat en un apartat anterior, l’empresa ha de realitzar 
formació interna als seus treballadors, i això comporta haver d’in-
vertir-hi temps, personal i recursos econòmics.

- Tot i el creixement per mitjà de finançament intern, sempre en algun 
cas cal ajuda externa (bancs i caixes). Evidentment, amb la situació 
actual de falta de liquiditat, no és fàcil aconseguir el finançament 
necessari per continuar creixent, i això és un factor que clarament 
frena el desenvolupament.

Reptes de futur 
Els principals reptes de futur d’aquesta empresa manresana són:

- Mantenir-se i subsistir en un mercat en plena evolució i que, a 
causa de la pressió competitiva, els canvis en l’entorn i els canvis 
de valors, cada vegada anirà fent desaparèixer les companyies 
que no estiguin preparades per aguantar això.

- Expandir-se fora de Catalunya, però sempre pas a pas. Actual-
ment, l’empresa es troba en procés de reordenació dels proces-
sos informàtics i, seguidament, l’any que ve celebrarà el cinquantè 
aniversari. Per tant, abans d’anar fora del territori català, s’han de 
dur a terme algunes tasques i, sobretot, cal acabar d’instaurar-se 
a tot el territori català, principalment a les capitals de província.

- Ser presents a la xarxa, sobretot en espais Web 2.0, que propor-
cionen un gran valor i ajuda als clients i una gran eficiència en la 
captació de clients a empreses com Señor. Precisament, per a l’any 
que ve, el 2011, s’està preparant alguna iniciativa en aquest sentit.
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L’estratègia
LES CONDICIONS PER AL CREIXEMENT DE L’EMPRESA COMERCIAL

Josep-Francesc Valls
catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE

1. Introducció
En el sector comercial, a la botiga tradicional, la pressió competitiva ha 
crescut en els darrers temps com a conseqüència de:

- La presència creixent d’agents internacionals i locals que ocupen 
la plaça en tots els formats de la venda al detall en cadascun dels 
quadrants que apareixen en creuar el nombre de categories i el 
nombre d’unitats emmagatzemades per categories (quadre 1). 
Això significa que el petit comerç no competeix només amb les 
botigues del propi ram, sinó que ho fa amb tots els formats més o 
menys similars, més o menys allunyats.

Font: Pròpia a partir de Sachon, 2010

Quadre 1: Formats de venda al detall: on som
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- El comportament erràtic dels consumidors, cada cop més híbrid 
i camaleònic, que prova una mica de cada gamma i format, se-
gons el moment, segons la funció de consum que desenvolupa i 
també segons la dinàmica dels preus. Aquest consumidor afina el 
que compra en funció del pressupost que s’ha fixat, i per tant és 
més racional, encara que també deixa una part de les decisions a 
l’impuls. Ara es comporta com un lowcostista, ara fa una despesa 
d’alta gamma, i fins i tot ambdues decisions es prenen en un ma-
teix acte de compra. Es passeja pel multiformat, es decanta per 
les ofertes, realitza adquisicions més petites, compra només allò 
que ha vingut a comprar i li costa més decidir-se. Tot això després 
d’haver seleccionat en cada format el que creu més oportú, sense 
establir gaires lligams de fidelitat, ja que demà pot prendre les 
decisions a l’inrevés. Addicionalment, mentre el 39% de la po-
blació espanyola declara comprar fonamentalment marques de 
fabricant i el 26% marques de distribuïdor, al 35% per cent li és 
indiferent i compra marques o bé d’un tipus o bé de l’altre segons 
el moment i l’oportunitat (quadres 2a i 2b).

Quadre 2a: Consumidor híbrid i camaleònic

Font: ICOB-ESADE, 2010
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- L’exigència de baixos preus per part dels consumidors europeus 
en general, com a gran tendència de la primera dècada del segle 
xxi, que es fonamenta en la indispensable reducció dels costos.

- El comerç electrònic, que posa a l’abast dels internautes, és a dir, 
de tota la població, una informació exhaustiva i permanent sobre 
l’assortiment i sobre els preus, la qual cosa atrau el client cap a 
les novetats i la diferenciació i el fa més exigent. Addicionalment, 
la venda en línia facilita els costos més baixos.

- La pèrdua de poder de negociació del comerciant dins la cadena de 
valor de la distribució, en la mesura en què surten reforçats aquells 
agents amb més dimensió, siguin fabricants o distribuïdors.

Per sobreviure dins aquest escenari forçosament més competitiu, els 
comerciants s’han de replantejar el negoci per adaptar-lo als nous re-
queriments del mercat. Obliga també aquest replantejament estratègic 
a modificar la dimensió del negoci? A mesura que creix la competència, 
la revisió del nombre d’establiments de l’empresa esdevé un objectiu 
destacat en el plantejament estratègic, no sigui cas que el conserva-
dorisme acabi expulsant l’empresa fora del mercat. Un de cada quatre 
comerciants catalans, enquestats dins una mostra de 283 per Innova-
Comerç, consideren que la dimensió òptima del seu negoci només es 
podrà determinar sobre la base del creixement, del dimensionament del 
nombre actual d’establiments (Informatiu Comerç, 2010); el 40% afirmen 
que volen prendre immediatament aquesta decisió; i el 55% ho projec-
ten a llarg termini. Si bé hi ha, doncs, una certa clarividència sobre la 
necessitat de créixer com a condició sine qua non per a la pervivència 
del negoci, no és tan clar en canvi el camí que cal prendre. Quan respo-

Quadre 2b: Repartiment de la compra (2009)

Font: Kantar Worldpanel, 2009
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nen sobre quins són els condicionants per créixer, més de la meitat dels 
comerciants, el 56%, afirmen que no saben com fer-ho; el 47% declaren 
que els manca preparació i el 31% consideren que la manca d’equip és 
la principal dificultat. En relació amb els aspectes financers, la proporció 
més elevada de la mostra, el 60%, considera que la manca de recursos 
propis és l’entrebanc més destacat. 

El redimensionament del nombre d’establiments és quelcom que està a la 
ment dels comerciants. Sorgeixen nombroses barreres que frenen l’inici 
del procés, però alhora destaquen un seguit de palanques impulsores que 
cal tenir presents, tal i com va quedar palès en els resultats de l’autodiag-
nosi feta pels comerciants durant les jornades d’InnovaComerç 2010:

- L’oportunitat d’ocupar l’espai comercial que han abandonat els que 
estan tancant la seva botiga en temps de crisi.

- El lideratge de l’emprenedor.

- L’esperonament per millorar la gestió de l’empresa comercial.

- L’associacionisme territorial i sectorial, tant representatiu com dels 
múltiples serveis.

Sigui com sigui, els comerciants són conscients de la necessitat de re-
inventar el seu negoci per sobreviure i del fet que aquest procés inclou 
necessàriament revisar-ne també la dimensió i cercar aquella que faci 
sostenible el negoci a llarg termini.

2. Cercant la dimensió comercial necessària
“El canvi actual, intens, constant i, en molts casos, inassolible, fa que vis-
quem desorientats i perduts en un món cada cop més difícil d’entendre… 
De fet, assistim a canvis socials de gran magnitud i de conseqüències 
imprevisibles” (Carrión, 2009: 53). Només hi ha una manera de competir 
enmig d’aquest escenari de canvi: introduint les innovacions més per-
durables. Com es copsen les innovacions perdurables? Primerament, 
seguint la concepció de Schumpeter sobre les innovacions destructives 
creatives (Schumpeter, 1950), es tracta de procedir al desaprenentatge 
per part de tota l’organització, que és una de les dificultats més destaca-
des que sorgeixen; i, en segon lloc, cal reinventar el concepte de nego-
ci, i això inclou revisar profundament la cultura, l’estratègia, el model de 
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gestió, el coneixement, els sistemes d’informació, les infraestructures, el 
capital i la relació amb tots els grups d’interès de l’empresa. 

S’imposa, doncs, el canvi estratègic integral en les empreses comer-
cials. Val a dir que a les pimes, en la majoria dels casos, tant aquest 
procés de desaprenentatge com la majoria dels processos innovadors 
posteriors els acaben realitzant en solitari els mateixos empresaris; 
gran part dels que han iniciat aquest apassionant recorregut confirmen 
aquesta solitud, apaivagada pel suport de l’entorn familiar.

Amb aquesta mentalitat, es pot afrontar el procés estratègic (quadre 
3). Snow considera un seguit de palanques sense les quals no es pot 
iniciar el procés de créixer profitosament. En té en compte les següents: 
l’existència de fons de finançament suficients per al recorregut i opor-
tunament disposats quan es requereixi; la redacció d’un full de ruta fo-
calitzat en un pla d’expansió que concentri tots els esforços i recursos; 
la projecció dels fluxos de caixa de manera compassada a mesura que 
avança el pla, que exigeix imaginació i rigor en l’ús del capital; i final-
ment, fer-se ajudar externament, ja que el camí és llarg (Snow, 2007).

Quadre 3: Cercant la dimensió comercial necessària

Establiment de la posició inicial: avaluació de les eficiències i de les ineficiències 
de l’empresa

Lideratge del projecte

Exploració de l’oportunitat

Proposta de model de negoci sostenible, reinvenció: core business del producte 
i de l’atenció al client, característiques, format comercial, ubicació, dimensió de 
la botiga, relació amb el client, elements de diferenciació, factors clau d’èxit, 
avantatges competius

Pla d’expansió del nombre d’establiments a 5 anys i definició de les necessitats

- Polítiques de màrqueting, producte, preu, comercialització fora de 
línia i en línia, comunicació i disseny de la botiga i de la marca

- Planificació de l’equip directiu i dels recursos humans

- Incorporació de la innovació permanent

- Requeriments de tecnologies de la informació

- Replantejament de les compres i de la relació amb els proveïdors

- Desenvolupament de la logística i la distribució pel 
redimensionament de l’empresa

- Definició de l’escenari financer, aliances

- Control de gestió i fixació dels indicadors
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2.1. La posició inicial i el lideratge

El primer pas consisteix a establir clarament la posició inicial de l’empre-
sa. És a dir, a conèixer el balanç entre les eficiències i les ineficiències 
generades. D’una bona anàlisi interna i de l’entorn haurien de sorgir ní-
tidament les febleses i les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de 
l’estructura empresarial, una primera diagnosi dins la qual es configuri 
una proposta preliminar de redimensionament. 

El segon pas consisteix a afrontar la qüestió del lideratge del projecte. 
Es consideren cinc dominis diferents que acompanyen l’emprenedor en 
el seu camí cap a l’èxit (Shane i Venkataraman, 2000): 

- Les fonts d’oportunitats, que cal analitzar atentament per 
seleccionar-ne les més viables.

- Els processos de descoberta, que cal seguir amb rigor.

- L’avaluació constant de les opcions. 

- La presència d’oportunitats i l’explotació de les més atractives.

- I els individus que descobreixen, avaluen i exploten tota aquesta 
mercaderia innovadora. 

El promotor del canvi ha de mentalitzar-se que ha de passar el més 
aviat possible d’actuar en solitari a treballar en equip, i que ha de deixar 
totes aquelles funcions operatives menys productives per assumir totes 
les funcions directives. Es tracta d’un punt que en la majoria dels casos 
requereix el suport formatiu o de coaching de l’emprenedor. Aquest su-
port, però, no consisteix només a preparar el promotor perquè desen-
volupi la idea de negoci, dirigeixi el projecte i sigui capaç de repensar 
l’empresa. Tan important com aquesta faceta del lideratge és la inte-
gració dels equips directius en la tasca, la qual cosa converteix en una 
funció estratègica la incardinació progressiva del talent necessari per a 
l’expansió i la definició de les responsabilitats de cadascú. L’empresari 
ha de passar de ser ell qui actua amb l’ajut dels col·laboradors a una 
direcció participativa, en la qual cada membre del seu equip directiu 
desenvolupi un rol determinat que ell coordina, anima i adreça. Talent 
familiar –amb la successió sempre ben plantejada– i talent del mercat, 
plegats al servei d’un objectiu d’expansió.

El procés innovador que impulsa el canvi estratègic requereix l’agilitat 
dels recursos humans en les habilitats següents: coneixements, aptituds, 
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flexibilitat, intel·ligència emocional, capital relacional i, per tant, acurats 
processos de selecció per part de les firmes de cerca de talents per iden-
tificar el millor talent per a cada situació. En les primeres fases del canvi, 
les organitzacions reclamen que els equips directius desenvolupin múl-
tiples rols, la qual cosa exigeix sempre sistemes més flexibles de treball 
(Messersmith i Guthrie, 2010). Malgrat això, s’ha d’accelerar al màxim el 
pas a estructures molts més especialitzades i de complexitat organitza-
tiva, en què el talent sigui molt més univalent i encapçali cadascuna de 
les tasques. En resultarà sens dubte una estructura molt més burocràtica, 
però comportarà alhora l’acceleració del procés de canvi.

Excepte Farggi i Plusfresc, que són les empreses amb més dimensió i 
que ja han professionalitzat àmpliament el seu equip directiu, la resta de 
casos estudiats –Andreu Xarcuteria i Tastets, Culinarium, La Creu Blan-
ca i Señor 1961– es debaten en la fase en la qual el promotor ho és tot i 
té la necessitat de crear un bon equip directiu que encara no arriba.

2.2.  L’oportunitat i la definició del nou model de negoci sostenible

El tercer pas és el de l’exploració de l’oportunitat, que s’ha d’entendre 
com el moment, l’espai o la disponibilitat de satisfer determinats benefi-
cis per als clients gràcies al desenvolupament de nous productes, ser-
veis o processos o a la modificació d’alguns de ja existents. Una oferta 
renovada i més atractiva assegura la pròpia clientela i facilita la identi-
ficació de nous espais físics o virtuals on instal·lar-se, més enllà de la 
botiga primitiva, per captar-ne de nova. D’on sorgeixen les noves idees 
de negoci? Hi ha sis fonts d’innovació per a les empreses: els laboratoris 
d’idees i d’aplicacions; els propis empleats; els usuaris; les anàlisis de 
la competència; la subcontractació de les idees; i la innovació oberta i 
participativa (Segarra, 2010). 

Els comerciants poden utilitzar totes aquestes fonts, i sobretot la darrera, 
que és la més completa, però gràcies a l’experiència que els proporcio-
na la relació constant amb els clients els resulta més fàcil obtenir noves 
idees de negoci per aquesta via que no pas per una altra. Aquesta font 
directa dels consumidors i usuaris es complementa amb l’anàlisi de la 
competència i les visites permanents als llocs i països més innovadors. 
Els promotors dels casos estudiats han begut fonamentalment d’aques-
tes fonts. D’altra banda, la conjuntura actual sempre serà la principal 
font d’innovació i el receptacle on dipositar-la, atenent sempre als canvis 
que vagin sorgint per poder interpretar-la millor que la competència i per 
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ser els primers a satisfer les noves necessitats. D’aquesta manera, po-
dem trobar fonts d’inspiració per a la innovació adaptant vells productes 
a les noves necessitats i embolcallant-los amb atributs contemporanis; 
transposant el valor d’abans a l’actual; reposicionant-nos; fent un replan-
tejament parcial o més ampli; reduint costos i preus; migrant totalment 
cap a un altre producte nou per a un vell mercat o per a un nou mercat. 
Juntament amb això, es poden creuar un seguit de variables com ara 
especialista/generalista, organitzat/no organitzat, actiu/passiu, virtual/
presencial, personal/interpersonal, de segment o de nínxol, i s’obtindran 
noves idees de negoci que poden acabar desenvolupant-se amb èxit.

El quart pas consisteix a definir el nou model de negoci sostenible. Cal 
considerar quatre eixos d’innovació bàsics per desenvolupar els nous 
models de negoci: en productes i serveis; en processos; en persones 
i organitzacions i en models de relació (Alba, 2009). En la majoria dels 
casos, els comerciants que reinventen el seu negoci i el redimensionen 
aprofundeixen en la mateixa activitat econòmica a la qual s’ha dedicat 
històricament la família; així, el 97% dels comerciants de la mostra men-
cionada afirmen que l’expansió la faran en el mateix sector (Informatiu 
Comerç, 2010). Les raons d’aquest arrelament en el que els és propi cal 
trobar-les en el fet que són coneixedors de l’activitat que duen a terme 
i hi veuen possibilitats perquè hi ha reflexionat en profunditat. Aquest 
és el cas de Josep Andreu, gerent d’Andreu Xarcuteria i Tastets, que 
ha passat de tenir una parada d’olives farcides al mercat de Sabadell 
a crear xarcuteria selecta i un espai de degustació entorn al pernil de 
gla; aquesta és la configuració contemporània del que abans podia ser 
la venda d’olives farcides. També és el cas de Montse Robinat, gerent 
de Culinarium, que ha acabat per especialitzar-se creant una cadena 
de productes de cuina i parament de la taula. O el cas de Rafel Pujol i 
Solanes, president i conseller delegat de Plusfresc, que sense deixar de 
ser fidel a Lleida s’ha situat a l’avantguarda de la distribució passant per 
fases successives, com ara el gran descompte o hard discount, fins a 
convertir-se en l’actualitat en un reeixit establiment de productes frescos 
de proximitat que s’ha expandit per bona part de Catalunya. O el cas de 
Josep Maria Ribas, conseller delegat de Señor, que continua fent roba 
clàssica i moderna per a home a Manresa però que ha obert botigues 
en diferents poblacions, entre les quals Barcelona. O el cas de Josep 
Ramon Nebot, administrador de La Creu Blanca, que gràcies a l’expan-
sió ha tingut èxit en un posicionament mitjà-alt quan l’òptica ha adoptat 
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en la seva totalitat una política de preus low cost i que fins i tot ha estat 
capaç de crear una marca pròpia d’ulleres. O el cas de Jesús Farga, 
president de Farggi, que ha crescut horitzontalment i verticalment en el 
món dels gelats i la pastisseria treballant directament amb el client però 
també en el canal Horeca. 

El denominador comú d’aquests nous models de negoci és que mostren 
un seguit d’avantatges competitius que els permeten guanyar una nova 
posició en el mercat. Aquests avantatges tenen a veure amb la millora 
del poder de negociació amb tots els grups d’interès, per:

- les economies d’escala que faciliten l’accés a proveïdors altra-
ment impensables, saltant-se alguns intermediaris de la cadena 
de valor dels quals abans eren captius. A part dels millors preus, 
el que guanya el comerciant és l’opció de decidir en cada moment 
amb quin partner s’associa, una central de compres i serveis, un 
grup ad hoc de compres, una actuació en solitari amb una massa 
crítica important. Aquesta opció li permet tractar d’igual a igual 
qualsevol productor de primera o de segones marques; 

- la capacitat de seleccionar millor l’assortiment i de centrar-se en 
aquelles referències que li ofereixen una major rendibilitat;

- la millora en el servei, en l’atenció al client, en l’assessorament, 
en el servei postvenda i en altres aspectes, que configuren de 
manera molt més estricta els continguts de valor que promet la 
proposta de valor; 

- l’oportunitat d’oferir determinats serveis complementaris que en la 
situació anterior el comerciant no podia oferir;

- el desenvolupament de marques pròpies, que permet al comer-
ciant ampliar l’assortiment i per tant ampliar la clientela i penetrar 
més profundament en el mercat;

- la major notorietat i reputació i l’expansió de la marca al servei 
d’altres productes de la cartera i d’altres negocis;

- la selecció rigorosa dels punts de venda en aquells indrets que 
estan a prop dels seus clients en el cas d’establiments físics; en 
el cas dels virtuals, la instal·lació d’una plataforma orientada als 
clients, que promogui la interacció comunicativa i la reputació, i 
no només orientada a les vendes;
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- l’oportunitat d’establir aliances amb aquells agents interessants 
del mercat;

- l’accés a fonts de finançament altrament inaccessibles.

El nou concepte de negoci disposarà dels recursos necessaris per pre-
sentar al client la proposta de valor de manera permanent, clara i lúdica. 
I inclou el producte i els serveis incorporats; el disseny, les dimensions i 
la ubicació de la botiga; i la relació amb el client abans, durant l’acte de 
compra i en la fase de postvenda.

2.3. El pla d’expansió

El cinquè pas és la redacció i posada en marxa del pla d’expansió, en el 
qual s’inclou el nombre d’establiments que es preveu obrir, en règim de 
propietat o de franquícia, en els propers anys, i la definició de totes les 
necessitats. Es tracta de projectar el nou concepte de negoci a tots els 
establiments que es vagin obrint segons el pla definit. El que acabarà 
marcant el ritme de l’expansió és l’encert de les decisions preses; així, en 
el moment en què hi hagi desajustaments o incompliments de les expec-
tatives, cal ser prou àgil per introduir ràpidament les correccions necessà-
ries per redreçar la situació, si és possible, o bé tancar sense esperar. 

En la posada en pràctica del pla, tots els desenvolupaments han d’anar 
compassats: 

- amb el concepte de negoci, des del primer moment;

- amb l’equip directiu que cada fase requereix i amb la resta d’emple-
ats necessaris;

- amb la selecció rigorosa dels proveïdors que la nova dimensió pro-
jectada permet tenir;

- amb els requeriments tecnològics i tècnics, que cal haver previst 
i desplegat prèviament i entre els quals destaca la presència a In-
ternet amb la garantia de provocar la interrelació amb els clients; 

- amb les aliances que cal establir en cada fase per aprendre 
en cada moment dels partners i obtenir recompenses win-win. 
Per exemple, gràcies a la nova dimensió, Farggi ha estat capaç 
d’establir aliances estables amb la multinacional nord-americana 
Häagen-Dazs, quan 20 anys enrere aquesta ni l’havia rebut com 
a conseqüència de la petita dimensió de l’empresa gelatera;
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- amb els recursos financers, sempre tan sensibles, però més ara 
en el moment del desplegament, fase crítica en la qual adquirei-
xen el protagonisme. Val a dir que totes les empreses analitzades 
en els casos han pogut créixer gràcies a les característiques fi-
nanceres següents:

1. La solidesa patrimonial familiar anterior a l’expansió, que els ha 
permès escometre les tensions de la tresoreria durant el període.

2. La utilització creativa dels fluxos de caixa al servei de les des-
peses del redimensionament.

3. La credibilitat davant les institucions financeres, que els han 
donat suport en l’apalancament. Fins al 2007 això va coincidir en 
un període d’abundància de crèdit a molt bon preu. El creixement 
per endeutament va accelerar el procés, però també hem pogut 
constatar que arran de les restriccions creditícies s’ha alentit el 
pla d’expansió. Sí que cal explorar per als propers anys altres 
fonts de finançament, com ara els family offices, que estan ad-
quirint més protagonisme; els fons d’inversió, que si bé no s’han 
desenvolupat a bastament envers el sector sí que hi aporten flu-
xos fluids de capital; i el sector públic, més avalista que una altra 
cosa i altament burocratitzat pel que fa a les polítiques actives 
d’impuls, amb l’excepció d’alguns impulsos particulars.

La decisió de franquiciar o no i en quina proporció dependrà del propi 
concepte de negoci; la disponibilitat financera també hi té alguna cosa a 
dir, però el fet de decantar-se cap a la franquícia no hauria de ser només 
conseqüència de tenir un major capital. 

Tots aquests desenvolupaments compassats als quals ens acabem de 
referir han d’anar d’anar acompanyats d’una aposta per la innovació 
permanent; altrament es poden diluir els avantatges competitius actuals 
i el model pot ser emulat fàcilment per la competència..

2.4. La internacionalització

En analitzar els sis casos dels models d’expansió comercial, constatem 
el següent:

- Farggi ha adquirit una dimensió nacional, amb presència en tot el 
territori de l’Estat i un enfocament cap a la internacionalització.
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Quadre de Mercats dels sis casos

GRUP FARGA

- Plusfresc ocupa el territori català amb alguna botiga a la Franja, a 
l’Aragó, pel fet de ser limítrofa amb Lleida.

- La resta –Señor 1961, La Creu Blanca, Culinarium i Andreu Xarcute-
ries i Tastets– han iniciat un camí de creixement intermedi, amb pre-
sència a demarcacions que van des de les comarques gironines 
(Andreu Xarcuteries i Tastets), Barcelonès (Señor 1961), municipis 
amb densitat de població mitja/alta (Culinarium) o comarques del 
Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre (La Creu Blanca).

L’expansió d’aquests grups empresarials és comarcal o provincial en 
la majoria dels casos, i quasi tots obren a la demarcació de Barcelona. 
Creixen per seguir els seus clients. Un d’ells, Culinarium, declara que ha 
tingut l’oportunitat d’obrir botigues a Alemanya però que ho ha deses-
timat, si més no de moment. Una imaginària matriu d’Ansoff aplicada a 
aquests casos ens dibuixaria una expansió lenta –comarcal, provincial, 
regional–, molt poca expectativa de mercat estatal i menys encara in-
ternacional; ningú no ens ha parlat, tret de Farggi, de diversificació. Per 
què? Què impediria que empreses comercials catalanes comencessin 
la seva expansió a la Catalunya Nord o a Itàlia, a Portugal o al Regne 
Unit, per posar exemples de proximitat? 
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PLUSFRESC

CULINARIUM XARCUTERIES ANDREU

LA CREU BLANCA SEÑOR 1961
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Hi ha barreres psicològiques importants, molt semblants a les de moltes 
pimes europees. Només una de cada quatre pimes comercials europe-
es, el 25%, exporten a Europa, molt per darrere de les manufactureres 
(56%), del comerç al major (54%) o del transport i les comunicacions 
(39%). La proporció de les pimes que importen és lleugerament superi-
or, el 39%, després del comerç al major (71%) i les manufactures (49%) 
(EIM, 2010). Hi ha una baixa propensió a la internacionalització en el 
sector comercial europeu, i d’això se’n ressent la part més important del 
sector. Els costos principals que declaren tant les pimes micro i petites 
com les mitjanes provenen dels preus i de l’elevat cost de la internacio-
nalització. Això significa que no poden accedir als preus internacionals 
que només els donaria la dimensió, i a més hi ha un seguit de costos 
addicionals assimilats a la internacionalització que amb l’estructura ac-
tual no són capaces d’assolir (quadre 5).

La visió monobotiga i la projecció a l’expansió comarcal o provincial 
fan que els negocis comercials siguin sostenibles a mitjà termini, però 
l‘increment de la competència global no els garanteix la sostenibilitat 
a llarg termini, perquè les multinacionals aniran sempre per davant en 
l’aplicació de quasi bé tots els avantatges competitius. Entre les reco-
manacions que la Comissió Europea fa a les pimes en destaquen les 
tres més importants: combinar la innovació i la internacionalització; no 
exportar només, sinó importar també; i desenvolupar al màxim el co-
merç electrònic (EIM, 2010).

Quadre 5: Importància de les barreres internes per a la internacionalització

Font: Enquesta 2009 sobre Internacionalització de les PIMES europees, Comissió Europea
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2.5. El comerç en línia

Si bé hem mencionat la presència de l’empresa a Internet com una con-
dició indispensable en la societat actual, val a dir que cap grup co-
mercial no pot estar absent d’aquest instrument, que facilita una excel-
lent interacció amb els clients a través de la comunicació en línia. L’ús 
d’Internet a Europa, amb una forta i creixent penetració a la majoria de 
països, forma part de l’estil de vida contemporani. No pot haver-hi una 
dialèctica entre el format físic i el virtual. Ambdós formen part del tri-
angle el vèrtex del qual és el consumidor. La botiga física i la virtual 
són passarel·les que permeten al client accedir a la informació sobre el 
producte i establir una relació directa amb la mercaderia; com més com-
plementaris siguin els dos canals, millor, més flux d’intercanvi hi haurà 
entre el client i el venedor, en benefici mutu. El client indica què demana, 
com ho vol, amb quin format, a través de quin canal i a quin preu, la 
qual cosa permet al productor/comerciant fer-se la idea del que vol re-
alment el client. Aquest acabarà decidint en cada moment on s’informa, 
on compra, on fa el pagament, si a l’espai físic o al virtual. Amputar-li un 
d’aquests canals és reduir oportunitats de satisfer-lo. Per això, en tots 
els projectes d’expansió s’ha de preveure el canal en línia no com una 
cosa més, sinó com un element intrínsec al negoci.

2.6. Els indicadors de control de la gestió

I el sisè pas és el control de la gestió, que permetrà mesurar en cada 
moment la realització del pla d’expansió i el grau d’acompliment actual 
i apuntar els graus d’acompliment futurs. D’aquesta manera, sense ob-
sessions però amb ànim de mantenir-los a la llarga, s’imposa establir el 
paquet d’indicadors que donaran suport a la gestió de l’expansió. Es 
tracta de seleccionar-los entre els indicadors següents:

- Els indicadors financers, que assenyalen com se suporta l’extensió 
i com veuen el procés els accionistes, que en la majoria dels casos 
és la família, i si aquest respon a les expectatives de la inversió.

- Els indicadors de coneixement dels clients, que mostren com 
aquests veuen la marca de l’empresa.

- Els indicadors de processos, que marquen en quins aspectes són 
excel·lents davant els clients, o quin es l’estat de la innovació.
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- I els indicadors d’aprenentatge, que fixen com creix la marca de 
l’empresa quant a creació de valor, de competències dels equips, 
dels sistemes o d’altres.

Seguint els criteris bàsics del Balance Scorecard (Kaplan; Northon, 
1996), els principals indicadors comercials en fase d’expansió relacio-
nats amb les variables crítiques d’actuació serien:

- en relació amb els resultats econòmics: evolució de les vendes, 
evolució del tiquet de caixa, pressió de proveïdors, gestió d’es-
tocs, marge brut de l’evolució de la botiga, etc.

- en relació amb els consumidors: evolució dels principals nínxols o 
segments, grau de satisfacció dels clients, fidelització, etc.

- En relació amb les activitats: consum relacionat amb preu-valor, 
atracció del full price i basics, reacció a les estratègies de màr-
queting, valor i notorietat de la marca, capacitat d’innovació, etc.

- Període de retorn de la inversió (payback), inversió per botiga, ni-
vell de rendibilitat de les tecnologies, rendibilitat per empleat, etc.

3. Conclusions
1. L’estat de la competència actual i futura en el sector comercial exi-

geix un replantejament radical de la dimensió del negoci. La per-
vivència no requereix només tenir un producte atractiu, sinó també 
adquirir el nombre òptim d’establiments que el facin competitiu.

2. El comerç al detall té grans oportunitats per créixer i per cercar la 
dimensió òptima si és capaç d’oferir, sigui quina sigui l’estratègia de 
diferenciació, d’especialització o de lideratge en preus, un seguit 
d’elements que el personalitzin clarament respecte als altres for-
mats. Es tracta de l’atenció al client, la informació, l’assessorament, 
la selecció particular de l’assortiment, la proximitat, la personalitza-
ció. Totes aquestes característiques són pròpies del petit comerç, 
que en l’expansió han de romandre com a segell d’identitat.

3. La innovació permanent és el far que ha de conduir el procés. 
Sense aquesta dinàmica, les empreses poden tenir etapes fructífe-
res d’expansió com a conseqüència d’impulsos conjunturals, però 
acaben diluint-se davant la competència que sempre innova.
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4. La internacionalització no és una etapa de creixement que cal 
assolir un cop s’han superat les etapes comarcal, provincial, re-
gional i nacional, sinó que és una etapa paral·lela a les anteriors, 
que ha d’avançar-se com més aviat millor si es vol competir en 
el mercat real, que és l’europeu, el global. La combinació de la 
internacionalització i la innovació és una de les recomanacions 
principals de la Comissió Europea.

5. La presència virtual no és només la utilització d’un altre canal de 
venda, sinó una manera intrínseca de relacionar-se amb els con-
sumidors, d’interaccionar-hi, de bescanviar. La botiga presencial 
i la virtual són formats complementaris que s’adrecen al mateix 
consumidor que opera indistintament a través dels dos formats; 
menysprear-ne un seria perdre oportunitats de relacionar-se amb 
els clients.

6. L’expansió comercial s’ha realitzat, sobretot des del 2000 i fins al 
2007, sobre la base del crèdit barat de les institucions financeres. 
En la conjuntura actual i per un llarg període, s’han d’aprofitar altres 
vies de finançament menys institucionalitzades, però igualment 
eficients. Es tracta de les family offices, dels multifamily offices, 
dels fons d’inversió més o menys especialitzats, de les múltiples 
figures que hi ha de societats d’inversió, de les societats avalistes, 
etc. Crida l’atenció la baixa especialització dels fons d’inversió en 
qüestions comercials, si n’exceptuem els grups de neorestaura-
ció, de salut i, conjunturalment, algun altre. En aquest sentit, tant 
el sector públic com el sector privat tenen una gran oportunitat 
inversora en aquest sector, que a part de la riquesa que genera 
dóna vida als centres de les ciutats i n’evita la desertització.

7. Més enllà de l’animació comercial al carrer i d’algunes reivindica-
cions relacionades amb la seguretat o amb la creació de zones 
de vianants, l’associacionisme privat euromeridional té un llarg 
recorregut de cara a configurar la sostenibilitat dels negocis co-
mercials que les ciutats contemporànies requereixen. D’aquesta 
manera, ha de liderar la renovació dels carrers i dels barris se-
guint esquemes semblants als que s’han impulsat en els països 
anglosaxons a través dels business improvement districts (BID). 
Aquests BID agrupen els esforços municipals i privats per a la 
rehabilitació dels carrers i la millora del serveis. En segon lloc, les 
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centrals de compra s’han especialitzat en els serveis financers, i 
ajuden el comerciant a adquirir si més no certes economies d’es-
cala. L’excessiva verticalització d’algunes centrals de compra, 
però, fa difícil que molts comerciants puguin formar-ne part. I, en 
tercer lloc, cal destacar la importància de les cambres de comerç 
en dos grans àmbits: el de l’estudi dels escenaris d’intervenció 
comercial i el de la formació dels comerciants.

8. Les polítiques públiques actives han estat històricament regla-
mentistes, perquè han invertit en l’ordenació comercial, sobretot 
els ajuntaments. També han estat majoritàriament subvenciona-
dores de determinades millores i reestructuracions dels comer-
ços, i avalistes de moltes operacions financeres. Ara comencen 
a fomentar tímidament la internacionalització dels comerços i, en 
algun aspecte, fan fluir cap al sector recursos econòmics públics 
al servei de la innovació. Si el sector del comerç esdevé un format 
indispensable dins l’estructura empresarial, el sector públic s’ha 
de plantejar definitivament, amb fórmules de partenariat, de do-
nar suport al redimensionament comercial dels petits comerços. 
Es tracta que un bon nombre d’empreses comercials puguin as-
solir la dimensió adequada per sobreviure amb excel·lència man-
tenint els atributs tradicionals de qualitat, com han acabat fent els 
sis models de creixement seleccionats.
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