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Representants de Mercabarna visiten la nova terminal del
Port de Barcelona 

La junta de l’Associació de Conces-
sionaris de Mercabarna (Assoco-
me) i la direcció de Mercabarna
van visitar, el 19 de novembre, la
nova terminal de contenidors del
Port de Barcelona TERCAT.
La delegació del polígon alimentari
va conèixer les avançades infraes-
tructures i els serveis logístics d’a-
questa terminal –que gestiona el
grup Hutchinson– i les oportunitats
i facilitats que ofereix a l’hora d’im-
portar i exportar mercaderies. 
A més, la delegació va aprofitar
per veure el nou Punt d’Inspecció
Fronterera (PIF), situat davant de la La delegació de Mercabarna, a la nova terminal de contenidors del Port de Barcelona

Mercabarna i Assocome, junts per liderar el Hub alimentari de
la Mediterrània

El 7 de novembre, la direcció de
Mercabarna va presentar als repre-
sentants dels empresaris de la Uni-
tat Alimentària, en el marc d’una
Junta d’Assocome, el nou projecte
que Mercabarna aspira a liderar en
els propers anys: el Hub alimentari
de la Mediterrània.
Després de diferents sessions de
treball amb el president d’Asso-
come, Joan Llonch, el director
general de Mercabarna, Josep Te-
jedo, va explicar en què consis-
teix aquest projecte estratègic
que ha de permetre a Mercabarna
seguir sent un dels principals
mercats de referència al món, i
en el qual les empreses majoris-

tes juguen un paper fonamental. 
El Hub alimentari de la Mediterrà-
nia potenciarà la internacionalitza-
ció de les empreses, el valor afegit
dels aliments a través de la inno-
vació i la transferència tecnològi-
ca, així com la comercialització
dels productes de proximitat i els
bioaliments, entre d’altres. 
Per liderar el Hub, Mercabarna
compta amb la participació directa
dels empresaris del recinte. D’a-
questa manera, s’ha creat un comi-
tè d’estratègia Mercabarna-Assoco-
me, amb diferents grups de treball,
que permetrà definir conjunta-
ment les necessitats i els objectius
comuns de futur, així com els pas-

sos necessaris per a assolir-los. 
Alguns dels temes més immediats
a tractar són, per exemple, una
campanya per potenciar la marca
Mercabarna entre els professionals
i els consumidors finals, i diferents
accions comercials en països que
poden proveir-se a la Unitat Ali-
mentària. També s’analitzaran de
forma conjunta mesures d’estalvi
energètic, d’estalvi d’aigua, millo-
res en la mobilitat dins i fora del
recinte, etc. Així mateix, se segui-
rà posant èmfasi en la formació i
en el desenvolupament de clústers,
amb l’objectiu de seguir poten-
ciant la competitivitat de les em-
preses de Mercabarna. 

nova terminal, i que disposa de les
dimensions i dels equipaments ne-
cessaris per realitzar, amb garanties

d’agilitat i eficiència, els controls
sanitaris de les mercaderies que
arriben al Port.
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Està prou motivat el teu personal?

MERCABARNA CELEBRA ELS 25 ANYS DE L’ÀREA DE FORMACIÓ

Per commemorar el seu 25è ani-
versari, l’Àrea de Formació de
Mercabarna va organitzar, el 21 de
novembre, una interessant confe-
rència sobre “Com motivar el per-
sonal d’una empresa”. 
Una quarantena d’empresaris i de
responsables de recursos humans
de companyies del polígon ali-
mentari van assistir a aquest acte,
on també es va presentar l’oferta
de cursos per al 2013.  
L’encarregada d’impartir la xerra-
da va ser Montse Ventosa, presi-
denta de la Fundación Truthmark i
directora de Sticky Culture –orga-
nitzacions de prestigi internacio-
nal en l’àmbit de la motivació–,
que va assegurar que moltes em-
preses s’ocupen poc de la motiva-
ció dels seus empleats perquè
creuen que aquest aspecte no in-
flueix en els resultats de la com-
panyia. Però, segons va dir Ven- Els responsables de formació de les mercas espanyoles, durant la reunió a Mercabarna

Unes quaranta persones van assistir a la jornada sobre motivació

tosa, això és fals, ja que un treba-
llador motivat “és més productiu
i, a més, potencia la marca de
l’empresa”. Entre els factors que
motiven, Ventosa va destacar el
saber comunicar, oferir reptes als
treballadors i crear cultura d’em-
presa, és a dir, que el personal

senti que forma part d’un projec-
te més gran.  

Intercanvi d’experiències amb d’al-
tres mercas d’Espanya

Com a part de la celebració dels 25
anys, l’Àrea de Formació també va
celebrar, el 23 de novembre, una
trobada, a Mercabarna, amb les
Mercas espanyoles que tenen ser-
vei de formació. A aquesta reunió
van assistir els responsables de
formació de Mercabilbao, Merca-
granada, Mercamadrid, Mercapal-
ma i Mercalaspalmas. L’objectiu
d’aquesta iniciativa, totalment
pionera, era que els diferents ser-
veis de formació compartissin ex-
periències i poguessin  trobar vies
de col·laboració per millorar, enca-
ra més, l’oferta de cursos i serveis
que presten a les empreses alimen-
tàries.

Mercabarna, 25 anys formant professionals 
alimentaris

Un quart de segle separa el primer curs de forma-
ció, concretament de carnisseria, que es va fer a
Mercabarna, d’allò que és avui l’Àrea de Forma-
ció, un centre especialitzat en formació agroali-
mentària, on s’han format més de 36.000 perso-
nes i s’han impartit 109.884 hores lectives.

La responsable de l’Àrea, Maite Palat, destaca que
ara l’aposta és estar encara més a prop de les em-
preses per ajustar l’oferta de cursos a les seves
necessitats concretes. A més, Palat fa una crida a
les empreses perquè no desaprofitin els recursos
que tenen per a la formació. I és que, durant
aquest any, les companyies de Mercabarna només
han usat el 55% del crèdit que tenen disponible
per a la formació dels seus treballadors. 
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Conèixer què demanen els ope-
radors del canal foodservice dels
seus proveïdors de producte
fresc. Aquest és l’objectiu prin-
cipal del cicle “Clients–Proveï-
dors foodservice” que organitzen
l’Associació Clúster Alimentari
de Barcelona –entitat que lidera
Mercabarna– i ACC1Ó, en el
marc del Clúster Foodservice de
Catalunya. 
El 15 de novembre es va cele-
brar la segona jornada d’aquest
cicle –amb una vintena d’assis-
tents–, amb la conferència del
director comercial i de màrque-
ting de Serhs Food, Miquel Mas. 
Serhs és una corporació que

presta serveis relacionats amb el
sector turístic, entre els quals
s’inclou Serhs Food, un càtering
integral basat en un sistema
propi de cuina de 5a gamma que
abasteix uns 200 centres (esco-
les, hospitals, presons, comple-
xos esportius, etc.). 
Mas va enumerar els criteris a
l’hora d’escollir proveïdors, com
la qualitat, presentació i conti-
nuïtat de producte, l’estabilitat i
competitivitat en el preu, el bon
servei, la cobertura geogràfica,
etc. Però més enllà de la relació
de compra-venda, Mas va asse-
gurar que busquen “col·labora-
dors que aportin solucions”. És a

dir, que els ajudin a innovar en
productes i processos, i amb qui
establir acords logístics, de pro-
ducció o, fins i tot, d’expansió
geogràfica.

Miquel Mas, durant la conferència a
Mercabarna 

Segona jornada de clients i proveïdors foodservice

ASSOCIACIÓ CLÚSTER ALIMENTARI DE BARCELONA

Punt Fresc aposta pels vehicles
sostenibles

Els convidats institucionals, durant la presentació dels nous vehicles elèctrics 

Impacte de la
vaga general a
Mercabarna

L’activitat habitual a Mercabarna es
va reduir considerablement a con-
seqüència de la vaga general del 14
de novembre. Només van accedir al
polígon alimentari un 33% dels ve-
hicles que ho fan normalment un
dimecres. 
L’activitat de venda va ser nul·la
per l’absència de detallistes, que
van apostar per concentrar les
compres els dies previs i posteriors
a la jornada de vaga. Al llarg de la
matinada i fins passades les 9 del
matí, els piquets van bloquejar, de
forma intermitent, els accessos a
Mercabarna. 

Aquest és l’aspecte que oferia l’entorn del
Mercat Central de Fruites i Hortalisses a les
12 del matí

El 9 de novembre, la cadena de-
tallista Punt Fresc va presentar al
seu magatzem de Mercabarna els
dos primers vehicles 100% elèc-
trics de la seva  flota de transport. 
Aquesta iniciativa mediambien-
tal, en col·laboració amb l’em-
presa Europcar, finalitzarà amb
la substitució total de l’actual
flota de la companyia per
aquests cotxes i furgonetes sos-

tenibles i lliures d’emissions de
CO2. A l’acte van assistir el con-
seller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena; el gerent
de Punt Fresc, Luis Díaz; el di-
rector territorial de Catalunya de
Europcar, Esteve Bach; així com
els presidents d’Assocome i del
Gremi de Majoristes de Fruites i
Hortalisses i representants de la
direcció de Mercabarna.
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902 011 740  + (34) 93 263 34 08
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Restaurant Les Brases
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Com et pot ajudar Internet a millorar el teu negoci?

Una vintena de gerents i responsables de màrqueting
d’empreses de Mercabarna van assistir, el 7 de no-
vembre, a la xerrada organitzada per l’Àrea de
Formació sobre les possibilitats que ofereix Inter-

net a l’hora de millorar l’eficiència d’un negoci. 
Davant la multiplicitat de plataformes i eines (webs,
Facebook, Twitter, Linkedin...) existents a Internet, el
ponent Genís Roca, soci director de Roca Salvatella
–consultora especialitzada en la transformació digital
d’empreses–, va destacar la importància de definir cla-
rament els objectius que vol assolir una empresa (ven-
dre, fer contactes, desenvolupar la marca, etc.) abans
d’apostar per estar en una plataforma o una altre.
Roca va ressaltar les possibilitats que ofereix la xarxa
a l’hora de buscar informació de forma ràpida sobre la
nostra empresa, clients, proveïdors, competència, etc. i,
també, a l’hora de localitzar i adreçar-se a grups o per-
sones específiques d’interès per a la nostra activitat.
La importància de controlar la imatge a Internet i la
necessitat de tenir cura del web de l’empresa van ser
d’altres temes que es van tractar durant la jornada.

(Per a més informació, consulteu la secció d’aques-
ta revista “El convidat”).  

Tota l’oferta de cursos per al 2013

L’Àrea de Formació ha publicat una nova edició del
“Forma’t a Mercabarna”, el fulletó informatiu on es
recullen tots els cursos que organitzen Mercabarna i
els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses i del
Peix per al 2013. 
Per al proper any, s’amplia la formació dedicada a la
innovació i la tecnologia, amb cursos dedicats a sis-
temes de gestió d’una empresa, a l’etiquetatge, l’a-
qüicultura o la producció i conservació de fruites i
hortalisses de 4a gamma. 
També es posaran en marxa nous cursos dins de l’à-

rea comercial centrats en dos àmbits amb oportuni-
tats de negoci: el foodservice i l’exportació. 
La formació en habilitats directives tindrà més prota-
gonisme amb la programació de diversos cursos dedi-
cats a millorar la motivació, comunicació i planificació
dels equips de treball. Així mateix, se seguiran oferint
nombrosos cursos en seguretat alimentària, prevenció
de riscos laborals, informàtica i llengües i cultures. 

Podeu consultar el “Forma’t a Mercabarna” a:
http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos
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El sector del peix, a la
presentació del documental 
“Ni un pez por la borda”

Representants de la direcció de Mercabarna, el
Gremi de Majoristes del Peix (GMP), el Gremi
de Peixaters de Catalunya i la Confraria de Pes-
cadors de Barcelona van ser convidats, el 6 de
novembre, a l’estrena a Barcelona del docu-
mental “Hugh’s Fish Fight”, un film on s’expli-
ca la tasca que està realitzant la campanya
“NiUnPezPorLaBorda.org”. 
L’objectiu era que els integrants del sector pes-
quer català coneguessin aquesta campanya, que
pretén sensibilitzar sobre la necessitat de can-
viar la legislació europea de pesca, que permet
que cada any es llenci al mar, a la zona del
nord d’Europa, més d’un milió de tones de pei-
xos morts. 

Per a més informació o per adherir-se a la cam-
panya: http://niunpezporlaborda.org/

Com obtenir la certificació de
pesca sostenible

Hi ha una tendència creixent entre les empreses
de la distribució alimentària a oferir als clients
productes de la pesca sostenible. 

Per això, cada cop més, demanden als seus pro-
veïdors que comptin amb una certificació que
els acrediti com a subministradors d’aquests
productes. 
Per informar a les empreses del sector del peix
de Mercabarna sobre els requisits i avantatges
d’obtenir la certificació de pesca sostenible
MSC, el 24 d’octubre, l’entitat certificadora
DNV Bussines Assurance i la consultora agroa-
limentària TQM Consulting van organitzar, a la
Unitat Alimentària, la jornada “Pesca sostenible
certificada, una porta a nous mercats i a la dis-
tribució”.
En aquest acte, es va explicar el procés que ha
de seguir un operador majorista per obtenir i
implantar la certificació MSC, que gestiona
l’organització mundial Marine Stewardship
Council. A més, van participar a la jornada
companyies que compten amb aquesta certifi-
cació i distribuïdors espanyols que ja aposten
pels productes de la pesca sostenible. 

Ecoetiqueta de pesca sostenible que gestiona l’organització
mundial MSC

Peix

Fruites i Hortalisses

Participació d’empreses de
Mercabarna a Fruit Attraction

Un total de 12 empreses del sector de fruites i
hortalisses de Mercabarna van apostar per es-
tar presents en la 4a edició de la fira Fruit At-
traction, que es va celebrar a Madrid del 24 al
26 d’octubre passats. També, van assistir-hi
com a visitants la direcció de Mercabarna i del
Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona i Província (AGEM). 

Les companyies participants van ser Bargosa,
Cultivar, Grup Gavà, Frutas Diego Martínez,
Frutas E. Sánchez, Frutas Plasència,  Frutinter,
F. Lli Orsero (Hermanos Fernández López), Nice
Fruit (Cutting’s), Nufri, Eurobanan (Morales) i
Torres. 
Aquestes empreses van aprofitar la fira per tro-
bar-se amb clients i proveïdors habituals, fer
nous contactes comercials i donar a conèixer el
seu ventall de productes i serveis entre els més
de 28.000 professionals assistents, el 18% dels
quals eren internacionals.
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Un Nadal ple de creativitat a
Mercabarna-flor

Prop de 1.800 floristes d’arreu d’Espanya van
participar, l’11 de novembre, en la 29ena edició
de les Mercademostracions organitzades per
Mercabarna-flor. Un acte únic a tot l’Estat on
s’apleguen els professionals del sector floral
(majoristes, floristes, escoles d’art floral, etc.)
per conèixer de primera mà les principals ten-
dències i novetats en moda floral i decoració de
llars i comerços per aquestes festes de Nadal. 
Les encarregades de mostrar aquestes noves
tendències van ser, com ja és habitual, les esco-
les d’art floral espanyoles. Les 9 participants
van presentar les seves propostes particulars
quant a treballs florals per al Nadal, amb un
punt en comú: l’aposta per composicions de
formes clàssiques i poc carregades, amb predo-
mini de productes procedents de la natura (pin-
yes, branques de pi, fruits secs, etc.) i retorn als
colors típics (vermells, blancs, daurats i tonali-
tats crema).
Com a novetat, durant el matí, sis de les escoles
van impartir tallers temàtics sobre ornamenta-
ció nadalenca (espelmes, boles de Nadal i cen-
tres de taula amb elements secs, entre d’altres)
amb l’objectiu que els floristes agafessin idees
per oferir als seus clients treballs originals a
bon preu. Els tallers van tenir una gran acollida

amb la participació de prop de 90 professionals. 

Els participants a la Copa d’Espanya d’Art
Floral d’AEFI, a escena

Ja per la tarda, es va fer una gran demostració
floral, en la qual hi van participar els floristes
que participaran a la Copa d’Espanya d’Art Floral
d’AEFI (Asociación Española de Floristas Inter-
flora). Els participants van elaborar originals tre-
balls nadalencs amb planta, a més d’una compo-
sició amb flor de temàtica lliure, que va servir
com a carta de presentació de cara a la Copa.
L’acte, que va aplegar uns 300 floristes, va fina-
litzar amb el sorteig de les composicions florals
entre els assistents. 

Arbres de Nadal per a tots els gustos

Com ja és tradició, les empreses de Mercabarna-
flor van competir en el concurs d’arbres de Na-
dal, decorant els avets, cedits pels Cultivadors
d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya, amb
els seus productes. Es van guarnir una vintena
d’arbres, alguns amb decoracions més tradicio-
nals i d’altres amb ornaments més innovadors
com ara cera d’espelmes, elements mecànics,
arrels, fulles, etc. Els arbres guanyadors van ser,
en el sector de la flor, l’empresa Reigmat Flor; a
Complements, Mosimoll; i en el sector de la
planta, la firma Plantas Cámara. 

Galeria d’imatges de les Mercademostracions
2012 a: http://www.mercabarna.es/mercabar-
na-flor

Flor

Aquest és un dels treballs florals nadalencs presentat a les
Mercademostracions

Uns 300 floristes van assistir a la demostració de la tarda
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Mercabarna-flor participa a l’Open
House Barcelona 

Prop de 150 ciutadans van visitar, el 27 d’octu-
bre, Mercabarna-flor, aprofitant la participació
del Mercat en l’Open House Barcelona, un festi-
val d’arquitectura que permet obrir al gran pú-
blic, de forma gratuïta, més d’un centenar d’edi-
ficis emblemàtics de la ciutat. El nivell
d’assistència va ser molt positiu, més tenint en
compte que Mercabarna-flor participava per pri-
mera vegada en aquest esdeveniment  i que era
l’únic edifici situat fora de Barcelona. Els visi-
tants van descobrir l’original façana i estructura
del Mercat i van conèixer com es realitza la co-
mercialització al major de flors i plantes fent una
passejada per l’interior d’aquest equipament.

Demostració de complements
per al sector de la pastisseria 

El col·lectiu de pastissers s’ha interessat per co-
nèixer l’oferta en complements que hi ha a Mer-
cabarna-flor. Per aquest motiu, deu empreses del
sector de complements del Mercat i Rosa Valls-
formació –amb el suport de l’Associació d’Empre-
saris Majoristes (AEM) i Mercabarna– van cele-
brar, el 14 de novembre, una demostració de
treballs amb complements per a aquest col·lectiu. 
Gràcies a aquesta jornada, els pastissers assis-
tents van veure la varietat de complements
que poden trobar en aquest Mercat i van
aprendre a fer presentacions originals i inno-
vadores, tant amb els productes que comercia-
litzen com a l’hora de decorar els aparadors dels
seus comerços i sorprendre, així, els seus clients.  

Flor

Mostra d’alguns dels treballs que es van elaborar durant la
demostració per als pastissers 

Els visitants van poder conèixer la singularitat arquitectònica
de Mercabarna-flor 

AAHHOORRAA CCOONN 1155%% DDEESSCCUUEENNTTOO 
PARA LOS PROFESIONALES DE MERCABARNA

PRIMERAS FIRMAS PARA PASAR MUCHAS HORAS DE
PIE Y EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
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l’informatiu de mercabarna

P- La seva empresa es dedica a la transfor-
mació digital dels negocis. Què vol dir això?
R- A nosaltres ens agrada dir que la transfor-
mació digital no és més que el redisseny de pro-
cessos dins d’una empresa. Es tracta que si
una companyia vol reduir costos, augmentar les
vendes, obrir-se a nous mercats o, en general,
fer les coses d’un altre manera, sàpiga que té
una oportunitat de fer-ho mitjançant les eines
del món digital.

P- Seria una evolució d’allò de si no estàs a
Internet no existeixes?
R- Sí, perquè ara seria: si no fas servir Inter-
net, no ets eficient. No es tracta només d’obrir
“paradeta” a Internet, has de saber com fer-lo
servir.  

P- I hi ha algunes unes normes bàsiques?
R- La primera, no utilitzis res que no entenguis.
Per exemple, si la teva empresa té perfil a Fa-
cebook, assegura’t que saps usar-lo.  

P- Segona?
R- No cal que ho facis servir tot. No passa res
si no tens Twitter, Facebook o qualsevol altre
plataforma. 

P- Tercera?
R- La més important: fes servir Internet si saps
perquè ho vols. Defineix els teus objectius i, a
partir d’aquí, determina quines eines d’Internet
usaràs, com les faràs servir, com t’organitzaràs...
Si no fas aquesta reflexió acabaràs fent les co-
ses per moda, perquè sinó sembla que ets d’u-
na altra generació. 

P- Però, per exemple, avui en dia sembla que
hagis d’estar sí o sí a les xarxes socials!
R- És molt comú veure grans empreses i pimes
desplegant activitat en aquesta nova Internet
social com un ànec sense cap. Sense saber ni
per què ni com i sense tenir uns resultats clars.
I, ara, se’ls ha girat feina inesperada, com ges-
tionar converses, opinions, comentaris...

P- Per tant, segons vostè, per on hauria de co-
mençar una empresa que vol desenvolupar una
estratègia a Internet? 
R- Abans de tot, redissenya els processos in-
terns de la teva empresa. És a dir, identifica i
detalla com es fa cada procés i replanteja-te’l.
La reflexió no és, què puc fer a Facebook? Si-
nó, com puc optimitzar les vendes, la gestió de
clients, els recursos humans... i, després, deci-

“La reflexió no és què puc
fer a Facebook, Twitter...”

Entrevista a Genís Roca, soci director de
Roca Salvatella, empresa consultora 
especialista en Internet  

Montse Diego Pérez

El convidat

Internet s’ha convertit en una eina més de
treball en el dia a dia de les empreses. Però,
encara que pensem que la “dominem”, la
seva complexitat i els canvis constants que
s’hi produeixen fan difícil estar al dia de to-
tes les possibilitats i oportunitats que ens
pot oferir aquest mitjà a l’hora de millorar
els nostres negocis. 
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deix quines eines hi ha a Internet per ajudar-
te a fer això.

P- Un exemple?
R- En gestió de clients. Sóc una empresa que
vull comunicar-me amb un grup de restaurants
d’una zona. A través d’Internet, primer puc acon-
seguir de forma fàcil i econòmica un directo-
ri d’aquests restaurants i, després, decidir en-
tre diferents plataformes com em relaciono
amb ells i els dono a conèixer allò que m’in-
teressi. O, per exemple, Internet també és fan-
tàstic com a eina per investigar proveïdors, clients,
la teva competència, etc.

P- I tot això sense tenir necessàriament pre-
sència a Internet?
R- Sí, que no tinguis un perfil a Facebook, no
vol dir que no l’utilitzis!

P- I això? 
R- Pots fer-lo servir per escoltar, és a dir, co-
nèixer estats d’opinió, tendències de con-
sum... El que està passant a Internet és que la
gent s’agrupa per grups d’interès. Hi ha qui ho
fa mitjançant un web, d’altres un blog o a tra-
vés de Facebook, Linkedin... La idea és saber
si a Internet hi ha algun grup que m’interes-
si, on està i com m’hi relaciono, amb quina es-
tratègia. 

P- Per tant, la seva recomanació seria no ens
tornem bojos amb les xarxes socials! 
R- Hi ha casos d’empreses que pels seus objectius
no és raonable que desenvolupin una estratè-
gia en aquestes plataformes. Actualment, Internet
està inflamat pel gra de les xarxes socials. Són
rellevants i han vingut per quedar-s’hi però jo
reivindico el web o el correu electrònic. Pot so-
nar poc modern però, de vegades, pot ser el més
eficient.

P- Què recomanaria a empreses d’un perfil com
les de Mercabarna?
R- S’hauria d’estudiar cada cas, però tenint en
compte el públic al qual s’adrecen d’entrada
jo diria que ni Facebook ni Twitter, perquè Fa-
cebook està dirigit a públic final que comparteix
interessos i oci, mentre que Twitter és infor-
mació en temps real... Això sí, poden usar les
xarxes socials com comentàvem abans, per fer

investigació de Mercat, captar opinió d’un
públic, fer accions dirigides a un segment de-
terminat...

P- Tinguis el que tinguis, sobretot, has de mos-
trar una actitud activa a Internet, oi?
R- Hi ha empreses que tenen un web o perfil
a xarxes socials i es dediquen a esperar visi-
tes. Com aquell que obre una botiga i passa el
dia esperant que entri algú. Aquesta actitud ser-
via quan eres l’única botiga del carrer, o si te-
nies un producte exclusiu o quan el carrer era
ple de gent... Això avui no serveix, i a Inter-
net tampoc. Si vols que la gent conegui algu-
na cosa de tu, has d’anar i dir-li.

“Si no fas servir Internet, 
no ets eficient” 

P- Sembla que només existeixin les xarxes so-
cials... Què passa amb les webs? 
R- La web és casa teva. És la teva targeta de
visita digital, el teu aparador. Si la tens bruta
i desendreçada tu també sembles això. I no cal
que sigui super ambiciosa. Pot ser només un qui
som i on estem, però ha de tenir informació re-
al i actual. Això és bàsic per tenir bon aspec-
te a Internet. 

P- I per tenir aquest bon aspecte, hi ha al-
guna recomanació més?
R- Has de tenir en compte com apareix la te-
va empresa a Google. Pots tenir un web molt
polit, però si els 10 resultats següents en aquest
buscador parlen de tu com a estafador, morós
o per problemes sanitaris, no serveix de res. Has
de controlar i potenciar que el més rellevant que
es digui de tu a la xarxa sigui correcte.

P- Hi ha algun criteri per mesurar si la nos-
tra estratègia a Internet té èxit?
R- Si els resultats s’ajusten als teus objectius
de negoci. Hi ha qui té l’obsessió de valorar la
seva presència a Internet pel nombre de fans
o seguidors o visites al web i això no deixa de
ser un signe d’immaduresa. Pregunta’t què
triaries, ser el club de futbol amb més fans a
Facebook o ser el que ven més samarretes?
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