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1. Biografia de Richard Welch 

Welch després de treure’s la carrera de Negocis i Marketing a la universitat de 
Liverpool John Moores, es va mudar a Londres on va crear Reverb, una 

consultora de premsa discogràfica, marketing i esdeveniments. El 2001 li van 
oferir co-manejar D-code, l’apartat de d’opinió de tendències i serveis de 
consultori de Headlight Vision. Des de el juny de l’any 2004, Welch (a Nova 

York) juntament amb Zoe Lazarus (a Londres) són els directors de Crystal, la 
divisió d’investigació de consumidors a nivell global de Ogilvy on lideren una 
xarxa de 180 “corresponsals culturals” (com anomena ella als coolhunters) 

dispersos en 35 països que periòdicament els fan arribar les noves tendències 
emergents. 

Font: www.marketing-up.com 

 

2. Logotip de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

 

Font: www.lacaixa.es 

 

3. Imatge de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

 

Font: www.google.com 

 

http://www.marketing-up.com/
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4. Imatge de la Caixa de Barcelona 

 

Font: www.google.com 

 

5. Exemple d’espais individualitzats de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: www.lacaixa.com, informe anual 2008 del grup “La Caixa” 

 

http://www.lacaixa.com/
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6. Exemple de zona d’autoservei de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona 

       

Font: www.google.com 

 

7. Exemple d’espais d’atenció al client de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona 

 

 
Font: www.google.com 

 
8. Exemple d’oficina amb utilització de cristall de la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona 

 

   
Font: www.google.com 

 

http://www.google.com/
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9. Línia Oberta, pàgina web de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 

 

Font: www.google.com 

 

10. Imatge de caixers automàtics dissenyat pels clients de la Caixa 

d’Estalvis i Pensions 

 

Font: www.lacaixa.com, informe anual 2008 del grup “La Caixa” 

 

11. Exemple de creació d’una icona de la Caixa per al mòbil 

 

Font: www.lacaixa.com, informe anual 2008 del grup “La Caixa” 

 

http://www.google.com/
http://www.lacaixa.com/
http://www.lacaixa.com/
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12. Tipus de servei que ofereixen les targetes de la Caixa 

 

Font: www.google.com 

 

13. Logotip de la Fageda 

 

Font: estudi qualitatiu realitzat per l’empresa TNS  

 

14. Principals competidors de la Fageda 

 

Font: elaboració pròpia 
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15. Imatges aspectes que ha de mantenir la Fageda 

    

Font: www.google.com 

 

16. Logotip de l’empresa Proged S.A. 

 
Font: www.google.com 

 

17. Estudis de carrer realitzat per a l’empresa Proged S.A. 

 

Font: estudi específic de l’empresa l’any 2006 
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Font: estudi específic de l’empresa l’any 2006 

 

 

Font: estudi específic de l’empresa l’any 2006 
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Font: estudi específic de l’empresa l’any 2006 

 

18. Exemple d’estudi de carrer a Internet 

 

Font: www.wgsn.com 
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19. Entrevista a la Berta Segura i a la seva ajudant Vicky 
 
- Com us vau endinsar en el món del coolhunting? Per quins motius ho vau fer? 

B- Lo meu va ser una mica per casualitat. Jo vaig estudiar Publicitat i Relacions 
Públiques, volia treballar en una agència de publicitat creativa el que se’n diu 
direcció d’art., la part més de disseny. Ho vaig provar i em vaig frustrar perquè 
després veus que aquest món de creativitat és limita molt pel breefing o per la 

demanda dels clients. Vaig provar-ho amb Relacions Públiques i tampoc em va 
matar gaire. Llavors en un estiu, així per casualitat, per treure unes peles 

extres, vaig anar a parar a una agència d’investigació de mercats.  Més 
endavant us explicaré d’on ve el coolhunting, però el coolhunting ve de la 

investigació de mercats. Molta gent pensa que és una professió, però per a mi 

és una especialització. Aquí hi ha la discussió que jo tinc amb el Daniel 
Córdoba, amb el Julio César, per a mi el coolhunting és una metodologia, és 

una eina més que et serveix per investigar. Jo vaig anar a parar a una agència 

d’investigació i vaig començar com “niña de los recados” i justament en aquell 
moment aquesta agència va voler crear una unitat d’innovació i tendències i em 
van oferir la possibilitat de que jo muntés aquest departament. El vaig tirar 

endavant fins arribar al que és avui un departament d’innovació que utilitza 
l’anàlisi de tendències com a eina per ajudar a les empreses a innovar.  
V- Lo mío es también entre casualidad y no tanto. Estudié hace muchos años 

marketing, lo abandoné en mi país y vine aquí a ver qué hacía. Empecé a 
trabajar para empresas pequeñitas que sacaban marcas y lo hacían 
inconscientemente.  Yo me ocupé de hacer la estructura antes de sacar la 

marca llamada propiamente colección de moda que consiste en sacar fotos, 
mirar lo que hay en la calle, etc. Me empecé a involucrar de ésta manera y 
ahora estoy con Berta trabajando hace menos de un año, soy junior porque 
estoy aprendiendo.  

B- Aprende muy rápido, es una “machine”. 
V- Bueno un poco. La parte del coolhunting que hago yo, ya os explicará Berta 

más adelante, pero yo también coincido con ella en que es una herramienta. Yo 
utilizo la parte de rastreo on-line, en calles, fotos... y después viene todo el 
análisis. Antes también tenia ésta duda, pensaba que el coolhunting lo 

englobaba todo y ahora veo que es una herramienta de la cual me gustaría 

especializarme más. La estoy descubriendo, me gusta mucho y a ver qué pasa.  
 
- Quin es el vostre sistema de treball diari? Què és el que dueu a sobre quan 

aneu al carrer?  
B- Abans és molt important definir què és el coolhunting. Els mitjans de 
comunicació han molt mal utilitzat la paraula coolhunting. L’han frivolitzat molt a 

la persona que va pel carrer amb una càmera de fotos, que viatja molt, que 
guanya una pasta que flipes i veient les novetats. Sembla que la feina s’acaba 
aquí però no és així, és molt més. En primer lloc, tu tens un client que té una 

necessitat i et truca perquè tu puguis satisfer aquesta necessitat. Per exemple, 
ara tenim un client que vol treure una línia de roba i no sap per on enfocar-ho, a 
qui dirigir-ho, a quin tipus de perfil, a quin tipus de gent. Nosaltres els hi 

passem un projecte d’investigació que ens ajudarà a inspirar-nos per al final 
plantejar-li una estratègia al client per treure aquesta nova línia. Aleshores 
entre elles poden haver-hi focus group, pot haver-hi coolhunters que surtin al 

carrer. Però tu quan surts al carrer a rastrejar, que és el que la gent es pensa 
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com a coolhunter, tu no surts de qualsevol manera. Tu tens un objectiu molt 
clar que és: volem treure una nova línia de roba street. Nosaltres pensem on 
podem trobar gent que vagi vestit street. Has de fer un pla estratègic d’atac, no 

pots anar a qualsevol lloc. Has de pensar la gent street  o trendy per on es mou 

(Macba, raval..)? Per quins locals va (Apolo, Razzmataz...)? Quan ho hem 
definit, fem una ruta i anem a mirar això. Això és el més important saber el que 

busques.  
V- Lo que llevamos encima es básicamente la cámara. Tienes que afinar la 
vista y los sentidos, previo el breefing que ha comentado Berta ya que así tus 

sentidos ya van focalizados a esto. Es coger la cámara y sacar fotos a todo, a 
todo el mundo y luego se analizan. Hay que tener en cuenta mil cosas, detalles. 
A mi a lo mejor una pared, un graffiti ya me está diciendo algo.  

B- Per exemple si vas al Nasty Mondays una persona estarà fent fotos sense 
parar i l’altra en canvi parlarà amb la gent i és aquesta mateixa gent la que ens 
portarà a nous llocs per on es solen moure. I vas saltant d’un lloc a un altre, de 

salt en salt. Aleshores vas fent com un mapa. El que deia la Vicky és que, és 
molt important després observar tot el material i saber descartar allò que en no 
et servirà per a res. Aquí està on hem d’aprendre a llegir, a analitzar i a treure 

el contingut.  
Per exemple l’altre dia vam fer lo del “shoot” i va ser molt divertit perquè vam 
veure quins eren els referents  per la gent, els patrons. Simplement fem un 

anàlisi global... 
V- Sí, o personas también. Se ve claramente la diferencia entre las zonas  y 
distintos  estilos. También grabamos a veces. El objetivo es captar, captar y 

después analizar.  
 
- La gent es deixa fotografiar fàcilment? 

V- A mi me pasa. Hoy mismo he perdido dos personas que me interesaban 
mucho el look que tenían y no me han dejado. Depende de la situación, por 

ejemplo el jueves por la noche estaba en el Born, sacaba la cámara y 

preguntaba si podía hacerles una foto y no pedían ni explicación ni nada. 
Después hay gente que es conciente de esto y le gusta, se sienten alagados. 
Si bien hay gente que te preguntan para que quieres las fotos o te ponen más 

impedimentos, la gran mayoría, al haber cada vez más información, es un 
alago. Muchos no saben el fin de estas fotos, pero piensan que han sido 
captados, que son moda.  

 
- Creieu que és una professió compatible amb alguna altra? 
B- No, pots fer mil coses. És el que he dit abans, no és una professió, és un 

mètode. Us posaré un exemple i ho entendre-ho molt millor. Eastpack volia 
conèixer el món del hip hop. Hi ha un festival a Barcelona  que es diu Hypnotic 
que és de hip hop, rap. Vam anar allà i vam entrevistar la gent. El que volíem 

era infiltrar-nos, en el cor, l’essència del hip hop. Els grups més importants del 
hip hop es troben a les afores de la ciutat, el Prat del Llobregat, l’Hospitalet...  
Vam veure que nosaltres no obtenir la informació que volíem simplement anant 

a parlar amb ells, perquè no ens veurien autèntiques, ens rebutjarien i no ens 
veurien honestos.  El que vam fer va ser oferir la possibilitat de que s’infiltressin 
en el seu propi grup d’amics  i ens reportessin tota la informació. El que havien 

de fer era fer fotos i recollir informació  del que passava habitualment en el seu 
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grup.  Aquesta informació nosaltres l’analitzaven.  Van aplicar la metodologia 
dels coolhunters durant dues setmanes, amb remuneració òbviament. 

Per exemple la Vicky,  també té una col·lecció de moda, dissenya i ho combina 

ajudant-me amb D-mentes. Crec que és una professió que no sempre ha 
d’estar vinculada en el món de la moda. El coolhunting és un estil de vida, és 

com tu veus el món, com reculls informació i aquesta informació tu l’apliques en 

el teu model de negoci. Gent com Bill Gates han aplicat la metodologia del 
coolhunting, és a dir, ells han intentat anar un pas més enllà i els ha portat un 

benefici en forma de negoci, vull dir, que no tens perquè treballar només en 

això. 
V- Con información que vas captando continuamente pues pueden salir mil 
ideas, o las puedes aplicar a tu negocio o a tu profesión aunque seas un 

abogado, es que hoy en día también hay marketing jurídico. Hay mil 
profesiones que se basan en el marketing, en el análisis del mercado y esto es 
una herramienta más. Y claro a mi es algo que me esta motivando muchísimo 

por toda la información que tengo. 
 
- I la metodologia del treball suposo que canvia segons el client, no? 

B- Clar, ara per exemple, aquest client que té relació amb moda doncs hem fet 
una part que era anar a casa la gent perquè ens interessava saber quina roba 
tenien a l’armari, després el que ha fet la Vicky; el “fishing” ,és a dir, sortir a 

pescar estils, després farem una guerrilla en punt de venda que vol dir que 
anem al punt de venda i mirem la gent en què es fixa, què compra, què no... i 
després fem un rastreig on-line de facebooks, myspace, etc. perquè ens 

interessava molt saber l’estil de vida de la gent. Això ens ajuda després a fer 
plans estratègics de comunicació, de publicitat, etc. 
 

- I la gent com l’escolliu? 
B- El Fernan és el personatge que s’encarrega d’escollir i sinó normalment el 
client ja et defineix quin perfil de gent vol. Llavors tu a partir d’aquí ja vas 

afinant.  
V- Y a partir del perfil captas la gente.  
 
- Creieu que els coolhunters beneficien les empreses? 
B- És molt tòpic tenir un coolhunter, sinó que és aquesta aptitud que jo et deia, 

és a dir, hi ha moltes empreses que tenen aquesta aptitud crítica, analista, 

d’estar alerta del que està passant segurament tu tindràs una capacitat 
competitiva molt millor que el teu marc competitiu perquè tindràs més facilitat  
de veure noves oportunitats de negoci. Hi ha dos tipus d’empreses: les 

empreses que innoven i les que copien. Danone innova, per exemple. I llavors 
altres empreses similars van fer un me too, és a dir, copien. Tu pots fer dues 

coses; ser un seguidor tota la vida perquè simplement esperaràs que els altres 

ho facin, tens menys riscos, saps que el producte és segur que funcionarà, 
però sempre seràs el número 2. I després hi ha les empreses que innoven, que 
són les que tenen la visió coolhunter, i si t’hi fixes, són les que lideren el 

mercat. 
 
- Pot ser que aquí hi tingui a veure la mida de l’empresa? 

V- No, es el carácter innovador de las empresas, de ir más allá. Hay 
multinacionales que son tradicionales que cuidan su volumen pero no están 
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innovando, pero hay algunas que sacan productos nuevos que son más 
pequeñas. 
B- El fet important és que les empreses grans disposen de més recursos 

econòmics i pots investigar més. Una empresa més petita no tindrà la mateixa 
capacitat. 
 

- Quins sectors creieu que són més innovadors, que tenen aquest caràcter 
creatiu? 
V- Todos; teconología, alimentación... 

 
- Perquè tothom relaciona coolhunter amb roba, i no és així... 
B- No, mira t’explico, el coolhunting neix en la industria de la moda als anys 80, 

moment on l’industria està hiper saturada. És un moment de marques que 
volen sortir al mercat competitiu i neix una figura que algú s’inventa que és la 
figura del coolhunter, que és una persona que intenta mirar què és el que està 

passant per poder aplicar un canvi en la forma de vestir; que al final en la moda 
estem parlant de diferenciació, i no d’innovació, perquè el que canvia es una 
caputxa, un botó, el color, el teixit, etc. De cop i volta les altres empreses se 

n’adonen que aquesta figura és interessant per a aplicar en altres sectors i 
negocis. Llavors en els anys 90 aquesta figura es popularitza i d’alguna manera 
del que és la moda transcendeix a altres categories. I avui en dia... alimentació, 

automoció... jo crec fins i tot que la moda és la que menys investiga.  
V- Sí, la mayoría empresas de moda cogen sus diseñadores envían a sus 
diseñadores fuera, con las cámaras de fotos, y no se gastan ni un duro. La 

moda es una cuestión mediática.  
 
- La connexió entre vosaltres i l’empresa, quina és? 

B- Hi ha de tot, el que és molt clar és que estem en un moment en que 
nosaltres no tenim crisis perquè les empreses sempre tenen un budget per 

investigació. Nosaltres al ser més petits treballem en red, no som una SL. 

Llavors jo no he de pagar seguretat social, ni lloguer de sales, per tant, jo a un 
client li puc reduir els costos que una SL cobraria. Aleshores, per una empresa 
nosaltres som hiper competitius, jo pot ser cobro un 40% menys del que 

cobraria una SL, amb la mateixa qualitat i el mateix servei. És ideal. 
V- Las empresas grandes tienen que pagar los costes por infraestructuras 
todos los meses, y ahora es un momento para los pequeñitos. 

 
- Així doncs, a una empresa li es més atractiu no tenir els coolhunters com una 

part interna de l’empresa...?  

B- Saps què passa? Que hi ha moltes empreses que estan integrant el seu 
propi departament d’investigació i llavors cauen en un punt esquizofrènic total. 
Són gent que pensen tot el dia en la seva marca, estan viciats i llavors a 

vegades és necessari que algú de fora els hi obri els ulls i els hi faci veure les 
coses tal i com són. Jo crec que estan massa contaminats, ho poden fer ells 
però jo crec que és necessari obrir-se a algú de fora i que entri aire fresc i es 

puguin donar nous punts de vista.  
V- Un punto de vista más objetivo, que puede dar alguien que no tenga puesta 
la camisa de la empresa. De hecho, yo también lo he pensando varias veces 

que no me gustaría casarme con ninguna empresa porque te vas viciando, 
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siempre estás pensando en esa marca que después ya no puedes ver la 
diferencia.  
 

- Considereu Espanya com un país a favor de l’I+D? 
B- Espanya no diria tant, jo diria Barcelona, Madrid, València i Bilbao. Nosaltres 
quan fem investigacions anem a aquestes quatre ciutats i a vegades a Sevilla 

perquè és la representant d’Andalusia. Jo crec que sobretot Barcelona és la 
que mira més cap a Europa, més cap el model internacional. Altres empreses 
internacionals tenen Barcelona com a punt interessant a mirar, Barcelona hi ha 

cultura mediterrània i des de les Olimpíades molta gent ve aquí. Hi ha també un 
punt important que és que Barcelona està fent un re posicionament de marques 
. És a dir, Barcelona primer es va llançar com una ciutat avantguarda, fashion, 

cool, moderna, etc. i ara està matitzant el posicionament. És vol presentar com 

una ciutat innovadora, tecnològicament parlant. L’ajuntament de Barcelona està 
invertint en tota la zona de la Diagonal mar fomentant i invertir en espais  

perquè la gent creativa d’Europa decideixi muntar l’empresa de Barcelona i que 
d’aquí uns anys aquesta es converteixi en un punt de referència a nivell 
europeu d’innovació. Si això passa Barcelona es multiplicarà per trenta mil 

focus de tendències. A mi francament em posa nerviosa aquesta re 
posicionament, perquè estem copiant Silicom Valley (Estats Units).  
V- La parte auténtica que me gustaba de Barcelona cuando vine ya no existe y 

con este modelo se están cargando muchas cosas que estaban dando 
autenticidad a la ciudad. Era más espontáneo. Están restringiendo cosas que 
tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, de la cultura y del arte y a mi 

me duele ahora porque no encuentro ningún graffiti bueno porque enseguida 
vienen y lo tapan y son modelos muy diferentes. Lo bueno sería encontrar la 
formula de equilibrarlo.  

 
- Per últim, volíem saber si teniu alguna experiència rellevant? 
B- El que jo ressaltaria és que per la nostra feina ens hem d’estar re inventant 

constantment, aleshores, ens hem d’inventar també metodologies noves, etc. 
perquè el món canvia molt ràpid. Fins fa res el rastreig d’Internet fins fa uns 
anys era impensable. I jo ara salto d’una pàgina en una altra, i a veure, jo mai 

utilitzaria aquesta informació de mala manera, que nosaltres tenim un codi ètic 
molt important. Jo crec que la gent no és conscient de lo exposada que està 
quan penja una foto a Internet. Jo ni de conya penjaria alguna cosa meva a 

Internet, tinc totes les meves pàgines més o menys privatitzades.  
V- Yo ahora ya he puesto que mi facebook solo lo puedan ver mis amigos. Lo 

que quiero decir que a veces no hace falta ir a la calle para ver lo que busco.  

 
- Així doncs, les noves tecnologies estan relacionades amb aquest món? 
B- Sí, les noves tecnologies són els transformadors, i cada dia hi ha noves 

coses. Jo crec que la part més gratificant de la nostra feina, al menys per mi, és 
trobar el sentiment del que és cool, una cosa tant subjectiva per les persones, 

perquè per a cada persona és diferent. 

V- Sí, es encontrar los valores y la visión de la vida. También el concepto de 
familia, la religión. Claro vas indagando con gente que no conoces y ves unas 
formas de pensar que a lo mejor te gustan, que es interesante y que no habías 

visto nunca.  
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B- Com a recomanació, us diria que aneu al Bollo, un punt calent on hi van gent 
jove de 14-16 anys que està davant del Corte Inglés. Allà és un punt de trobada 
de diferent tribus urbanes i tenen un mecanisme interessant. Dins de la plaça 

es posa cada tribu en el seu lloc pertinent, uns amb les PSP’s o música amb 
mòbils i es posen a rapejar i fent batalles.  
V- Con el tema de la velocidad yo lo he notado mucho, estuve haciendo en 

Plaza Cataluña un trabajo y ahora, después de 6 meses, he vuelto, y he visto 
que el cambio era bastante fuerte. Hay nuevas historias, nuevas maneras de 
vestir, nuevos grupos. 

 
- Deveu de tenir la ment molt oberta, no? 
B- El que has de tenir clar és que si et vols dedicar a això no pots jutjar ni tenir 

prejudicis, és molt important i a vegades no és fàcil. Has de tenir una ment 
tolerant. 
 

- Encerteu molt? Us fan cas les empreses i veieu els resultats? 
B- Normalment sí. El tema és que nosaltres els hi donem els nosaltres resultats 
i després a nivell intern tenen un equip que ha de conciliar tots els punts de 

forma negativa. Si hi ha una pota que falla, doncs no es duu a terme. Però en 
general sí que veiem els resultats.  
 

20. Entrevista a la Marta Belmonte 
 
M- El coolhunting surt del món de la moda, als anys 80 aproximadament. Surt 

de la moda, però ara per ara, més enllà del coolhunting hi ha tot un cos 

d’investigació amb el que té relació l’anàlisi de tendències. Aleshores, hem de 
tenir en compte la gran diferenciació. Nosaltres el que fem és coolhunting i a 

part jo treballo amb els temes de marca. Jo no vaig a buscar allò que és cool, 

sinó que un dels treballs possibles que puc fer es pot aplicar a gent gran, a gent  
jove, a nens, a qualsevol cosa i dins de qualsevol cosa, i que no és gens 
superficial. Hi ha 3 dimensions dins de l’anàlisi de tendències: el coolhunting, el 

món dels significats, desenvolupament i aplicació de mercat (de més a menys 
superficial). També desenvolupo processos d’innovació. El que fem amb les 

tendències, és fer un seguiment i anàlisi de tendències, veure què necessita el 
consumidor depenent de la categoria i a partir comencem sistemàticament a 
generar idees.  

 
- Com vas començar amb el coolhunting i per a quin motiu ho vas fer? 

M- Jo em considero analista de tendències, com a punt de partida. Treballava 

en la part d’investigació en un altre institut fa temps, i la veritat és que sóc 
inquieta i m’agrada descobrir coses noves. I sabia que es començava molt amb 
el tema de tendències allà on jo treballava jo aleshores, i feien un estudi en 

varis països, i jo en vaig ser la responsable. Era com un observatori de 
tendències. Aleshores és quan em vaig començar a iniciar en el món de 
tendències, mentrestant, jo començava a sentir parlar de màrqueting. I llavors 

em van trucar d’aquí per venir a formar part d’una nova unitat. Per mi l’anàlisi 
de tendències i el que comporta és el més interessant que hi ha ara per ara en 
investigació de mercats perquè permet mesurar i detectar els canvis, amb el 

qual t’exigeix un desenvolupament de metodologies noves, i llavors si t’agrada 
la innovació, com en el meu cas, doncs no t’avorreixes. És un repte important . 
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I Així és com vaig començar. Aquí porto 5 anys, i de fet, porto l’unitat amb 4 
persones més i ens dediquem a l’estudi de tendències. 
 

- Quin és el teu sistema de treball diari? La teva metodologia? 
M- Depèn del projecte i depèn de la complicació. La metodologia general del 
coolhunting està basada en tècniques etnogràfiques. És sortir al carrer a 

observar i parlar amb la gent. Això és el cos principal de la metodologia 
dedicada en concret al coolhunting. Amb això també complementem en la 

recerca de mitjans de tot tipus. El que realment és important dins del 
coolhunting i l’anàlisi de tendències és tenir un continu i general flux de 

informació, és a dir, tenir sempre un peu al carrer. Tenir un peu al cap del 
consumidor per poder veure els canvis. Dins de les tècniques etnogràfiques n’hi 

ha varis tipus; podríem fer una classificació bàsica: les espontànies i les 
planificades. La diferència és que en les espontànies no hi ha espionatge. 
  

- Penses que un analista de tendències neix per naturalesa o pot arribar a 
formar-se per exercir com a tal? 
M- Són les dues coses. Has de ser una persona molt curiosa i activa. És una 

feina que necessites que t’interessi. Necessites tenir una inquietud natural de 
saber i preguntar-te de cap a on aniran les coses; no només saber les coses 
d’ara sinó d’aquí a un futur com estaran. A banda d’això hi ha la formació; és a 

dir, necessites una formació especifica, perquè si no en tens, pots arribar a ser 
un analista “guay”, els quals no saben cap tècnica, ni tècniques de significat. 
Aleshores la formació et serveix per a analitzar, per saber què has de fer amb 

el que veus. Per saber-ho també vincular amb les necessitats del consumidor, 
el per què la gent fa el que fa; has de saber distingir entre el signe i el símbol. 
Sense formació hi ha un gran perill, és que et quedis només amb el que la gent 

fa i després tu facis una interpretació errònia i totalment subjectiva, de la qual 
segur que hi ha una gran distància entre la realitat i la interpretació.  
 

- Com funciona la relació entre vosaltres i l’empresa? Contacten elles amb 
vosaltres o al revés? 
M- Les dues coses. Hi ha clients que ens coneixen i aleshores et truquen. 

També a vegades nosaltres ens donem a conèixer a empreses que pot ser que 
siguin interessants per a nosaltres i que els puguem oferir un bon servei. 
 

- Per quin tipus d’empreses normalment treballeu? Petites? Grans? 
M- La investigació en general la tendeix a fer més aviat empreses mitjanes i 
grans, més aviat pensant en multinacionals. Les empreses petites a vegades 

no pensen que sigui necessari dur a terme una investigació; fan les coses pel 
seu propi coneixement i per la intuïció que tenen en el mercat. La investigació 
és útil tant per les empreses petites com per les grans però les grans són més 

conscients que necessiten investigació. 
 
- I el cost d’un estudi? 

M- Això va segons l’àmbit, segons els objectius, si estàs fent un estudi nacional 
o internacional, si estàs fent un estudi local com per Barcelona.  
 

- Creus que la crisi ha afectat al desenvolupament dels l’anàlisi de tendències?  
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M- Està afectant al comportament del consumidor. Tot el que són variables que 
afecten al comportament del consumidor, com ara aquesta que és forta, doncs 
fa que canviïn. De la mateixa manera que l’11 de setembre va suposar un canvi 

ben fort dins de la manera de com pensem. Igual que la crisis ens està afectant 
de la manera en la que ens relacionem amb el consum.  
 

- Consideres a Espanya com un país encoratgador en I+D? 
M- Depèn de l’àmbit i del lloc. De les capitals més importants;Barcelona, 
Madrid, València, Sevilla i Bilbao. I dins de tots aquests Barcelona i Madrid. No 

crec que Espanya sigui un país difícil per innovar però tampoc massa fàcil. 
Però deu ni do en els últims 20 anys. També he de dir que el govern podria 
ajudar una mica més. 

 
- Avantatges i inconvenients d’un coolhunter en una empresa. 
M- Jo no sóc del parer que hagis de tenir un coolhunter residente, eh! Jo crec 

que el que és interessant és contractar un grup d’investigació de tendències. I 
sobretot no tenir-lo vinculat dins l’empresa perquè sinó reps moltes influències 
de l’empresa. Això permet tenir creativitat. Que és interessant o no de tenir un 

analista de tendències? Doncs que permet tenir innovació. Un analista de 
tendències et permet arribar una mica abans, i arribar una mica abans significa 
arribar abans que la competència i tenir una relació molt forta amb el 

consumidor, i entendre el consumidor. I així en el fons formar una relació 
emocional entre el consumidor i la marca, que és el més complicat i alhora 
potent. Al final de tot és el que et fa sentir una marca. 

 
- També hi ha marques que copien... 
M- Sí, això és una altra vessant. Són marques que fan un “me too”, que 

aquestes no fan cap mena d’investigació.  
 
- Experiències rellevants. 

M- Coses interessants? Doncs el corrent de positivisme que hi ha ara; la 
recerca de felicitat que hi ha ara per a mi és molt interessant. El que més m’ha 
arribat a cridar l’atenció és com va canviar el sistema i els valors amb el fet 

ocorregut l’11 de setembre. Vosaltres com us vau sentir? Us en recordeu? 
- Jo era molt petita i no era molt conscient. 
- Jo me’n recordo que va a sortir per la televisió i poc més. 

M- Clar, doncs aleshores, estaven en un moment de materialisme molt fort i 
d’individualisme. I succeït l’11 de setembre es va produir un terrabastall 
impressionant perquè en realitat va aportar incertesa de sobte al món. Va ser 

un sentir tant fort que va portar el món de tendències a res. Aquest 
materialisme i individualisme tant salvatge que hi havia en aquell moment i es 
va substituir per un corrent d’espiritualisme i solidaritat. Com veieu, vam anar a 

parar a l’altre extrem ja que va ser un impacte molt fort. Què va passar? Que 
tothom es va sentir part d’alguna cosa. En aquest sentit, va ser quan tothom va 
sortir al carrer, tota la protesta, per la guerra d’Irak hi va haver un sentiment 

d’unitat. I què es el que va succeir amb tot això? Doncs res, perquè la guerra 
d’Irak va succeir igual i va deixar el país potes enlaire. Tothom es va implicar, 
tothom va encendre espelmes i no va servir de res. Quina va ser la 

conseqüència? La tornada al materialisme encara més fort. A mi aquell moment 
em va ajudar a entendre com funcionava una mica el món.  
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- I a partir de llavors creus que hi ha hagut algun altre impacte? 
M- Doncs la crisi actual. Estem tornant a canviar; ara hi ha la pujada de les 
marques blanques, canvis d’actituds i conductes, estalviar, anar a outlets, 

reciclar, descobrir un “bolso” meravellós encara que sigui de la temporada 
passada. Ara estem actuant d’una manera intel·ligent.  
 

21. Entrevista a l’Albert Riera 
 
- Quines metodologies utilitzeu? 

A- Quan estàvem allà al parc natural, zona volcànica, volíem fer un iogurt súper 
guapo però havíem de fer una marca. Aleshores vam fer una marca, un iogurt 
de granja, una vaqueta, però clar, havíem d’entrar al cap de la gent. Per fer 

això, no tenim pressupost  de publicitat, per tant, no fem publicitat 
convencional. Així, és més complicat. Aleshores vam fer màrqueting relacional 
(boca orella, convidar a gent a venir, etc.) que funcionen molt bé. Si ve gent va 

molt bé perquè ho veuen de prop, la gent marxa contenta i parlen entre ells.  A 
més, hi ha el factor transparència que així de debò ho veuen que realment hi ha 
vaques, que estem envoltats de natura... I després també han de conèixer el 

projecte social perquè treballem amb discapacitats i d’aquesta manera també 
ho veuen. Després també hi ha una altra acció, que és fer de relacions 
públiques: aparèixer als mitjans sense pagar (generant noticies, etc).  

 
- Què vols dir generant noticies? 
A- Sortir a la premsa sense pagar. Per exemple, tenim el personatge de 

Cristóbal Colon, que és qui ha creat la Fageda. Té una vida mot curiosa perquè 
és economista, després ha estat a la presó, és psicòleg, ha fet una empresa, 
etc. És especial. Això és una cosa que pots vendre. Així, va sortir a la 

Vanguardia. Com també una vaca que va parir trigèmins, va tenir tres cadells 
de cop i tot van sortir-ne vius. És una cosa excepcional i per això també va 
sortir a la premsa. Així, es va creant una certa ressonància, tenim un coneixent 

a la societat poc a poc. Aquest és el sistema. Clar, després, en el tema 
d’innovació de productes, és una altra història. A l’inici, el Cristóbal va mirar una 
mica per Europa els iogurts, quina oferta tenia, quins preus, etc. i se’n va 

adonar que a Espanya fa disset o divuit anys hi havia poca oferta; iogurts típics 
de Danone i tots els altres que eren molt industrials. A Suïssa i França doncs hi 
havia més productes locals. Tot partia de que amb la llet no ens en sortíem. 

Així, vam fer un derivat làctic, que es un valor afegit, i així vendríem més el 
producte. Vam pensar en formatges, ja que no té caducitat, però la veritat és 
que tothom en fa. Tothom deia que amb els iogurts ens estamparíem, perquè ja 

hi havia Danone. Però el Cristóbal va insistir ja que teníem les granges. A més, 
ell té el morro fi, feia cates a cegues, i encertava amb la proporció.  Amb aquest 
convenciment, va muntar les granges, que ara això ja no es fa. Què havíem de 

fer per a ser diferents? Doncs muntar les granges, vaques, etc. A més, el 1993, 
allà  a plaça Catalunya portava les vaques amb un remolc i tal, es vestia de 
pagès, i començava a distribuir fulletons, iogurts, i a vendre.  Així doncs al 

principi s’anava a la ciutat a promocionar-se, i ara és al revés, la gent ve a 
visitar-nos. Es va veure llavors, que tot anava tirant força bé, el que passava és 
que no teníem diners per a fer investigacions de mercat. L’única investigació de 

mercat la vam fer el 2006. Malgrat això, el que tenim clar és que hem de fer 
productes naturals, i no “griegos”, ni grans invents com fan els de Danone. 
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Busquem coses tradicionals. Clar, tu tens uns orígens, una cultura i un entorn i 
has de ser conseqüent. Si no ho ets, perds força, i el missatge automàticament 
es devalua. També has de ser coherent. La coherència té molta força, fins i tot 

a l’hora de vendre. Ara però, després de tota aquesta història ens hem plantejat 
els temes dels gelats, hem creat un iogurt nou que aquest mes que ve sortirà... 
tot i que també s’ha de dir que hem innovat molt poc. Tenim 15 productes 

diferents només, comparat amb els 100 i pico que te Danone o Nestlé, etc. A 
més, depenem també de les superfícies on distribuïm; els súpers. Clar, si ells et 
diuen “Home, aquí hi ha un segment on estaria molt bé que hi fóssiu”, doncs 

clar a partir d’aquí creem, com per exemple el iogurt enriquit de greixos “El 
Llaminer”, que també és un nou salt que hem fet. Hi ha el de maduixa, el 
natural, ensucrat, una nova família que ens permet crear un “caprici”. Amb 
l’empenta d’això hem creat doncs el que serà el packaging del que seran els 

gelats, tot i que està molt més verd. L’idea dels gelats va venir per un factor 
extern; hi havia una empresa que tancava, una cooperativa que també 

treballava amb discapacitats i ens ho vam estar mirant i era una bona 
oportunitat, encaixava.  
 

- Però aquests estudis per entrar al mercat els feu vosaltres? 
A- Amb el cas dels Llaminers tenim la TDS. Així ens fan els estudis per saber 
com està la competència, i així sabem la informació. Per crear la marca, tenim 

el Marçal Moliner.  
 
- Aquests serveis els externalitzeu? 

A- Sí. Així normalment fem estudis sobre el mercat, els principals competidors, 
etc. i no tant sobre nosaltres. Nosaltres fem diferent dels líders, perquè 
realment és el que ens diferencia. Ara tot els iogurts baixen, menys les 

marques blanques. Nosaltres doncs, ens mantenim, a pesar de la crisi. Anem 
creixent. No ens refiem eh! També estem fent reserves per si de cas. 
 

- Molt bé, doncs moltes gràcies.  
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22. Gravació d’entrevistes realitzades. 
 
 


