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Resum: El pla estratègic de reposicionament de La Concòrdia parteix de la 
creació de la nova imatge de marca de la cooperativa aprofitant el canvi de la 
seva oferta: fruites i verdures de temporada i proximitat sense tractar. A través 
d'una extensa fase d'investigació sobre les tendències alimentàries 
contemporànies relacionades amb la salut i el medi ambient, es detecta un 
abús comunicatiu a l'hora de fer ús de termes com biològic, ecològic, orgànic, 
etc.; fet que porta a la pèrdua de valor del seu significat. En conseqüència, la 
campanya de rebranding de La Concòrdia es desenvolupa a través de l’humor i 
l’actitud crítica basada en la reeducació i conscienciació de la comunitat de 
Barcelona, especialment de les famílies joves del barri, i posicionar la marca 
des de l'estratègia inversa fent una crida directa a la transparència, la 
naturalitat, el respecte i la qualitat de marca. 
 
Paraules clau: Posicionament, estratègia, planificació, meta, client potencial, 
concepte creatiu, campanya, cooperativa, fruita i verdura, ecològica, sostenible, 
medi ambient, llançament, seguiment, La Concòrdia 
 
 
 
Abstract: The repositioning strategic plan of La Concòrdia departs from the 
creation of the brand's new image of the cooperative using the change of its 
supply: season's fruits and vegetables of proximity and without treating. 
Through a wide investigation phase about the contemporary food trends related 
to the health and the environment, a communicative abuse it is detected when it 
comes to use some terms as biologic, ecologic, organic, etc.; fact that leads to 
the value loss of its real meaning. As a consequence, the campaign of branding 
of La Concòrdia it is developed through humour and a critical attitude based on 
the re-education and awareness of Barcelona's community, especially of the 
neighbourhood's young families, and positioning the brand from the inverse 
strategy doing a direct call to the transparency, the neutrality, the respect and 
the quality of the brand. 
 
Keywords: Positioning, strategy, planification, goal, potential costumer, creative 
concept, campaign, cooperative, fruits and vegetables, ecologic, sustainable, 
environment, launch, tracking, La Concòrdia. 
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1.INTRODUCCIÓ 
La voluntat en el desenvolupament d’aquest treball és la passió per la cuina i l'interès en l'impacte 
d'una alimentació saludable en l'estil de vida de la comunitat i efecte en l'entorn. La possibilitat de 
traduir la meva conscienciació i coneixement envers el medi ambient, l'alimentació i la salut en 
unes pautes de consum responsables fou el detonant de l'elecció del tema del treball i el motor de 
motivació a l'hora de plantejar-lo.

Avui en dia les marques, més enllà de vendre i parlar dels seus productes, es posicionen i llencen 
missatges comprometedors. Actualment les entitats que triomfen són aquelles que inclouen valors, 
sentiments i intencions en cadascuna de les seves accions comunicatives; el disseny emocional. 
L'empresa del segle XXI explica com és integrant el seu discurs en la tria de cada mossegada, 
embolcall o música corporativa. Així doncs, educar des del sector empresarial també és possible. 

El repte ha sigut fer tangibles els ideals sostenibles del dia a dia d'una persona mitjançant la 
personalitat d'una marca que, al final, busca posicionar-se bé i agradar més per augmentar les 
vendes i el volum de clients. És per aquest motiu que el fet de poder compartir i aplicar la meva 
filosofia de vida al subjecte promotor, en aquest cas la cooperativa La Concòrdia, ha potenciat les 
ganes i la fe de poder realment creure en el projecte i defensar la viabilitat de la proposta confiant 
que arribarà un dia en què les empreses, a banda de mirar pel seu interès, posaran en valor el seu 
impacte, poder i influència en els ciutadans promovent unes pautes de consum que responguin al 
benestar comú, de tracte just i de respecte a el medi.

La fusió de valors entre diferents organitzacions té el poder i la conseqüència de multiplicar públics 
i dotar de veracitat i contingut la narrativa comunicativa d'una marca. Seduir no és només una 
estratègia d'amor, sinó una via molt lucrativa en l'àmbit comunicatiu. Així doncs, tenint en compte 
que els canals de major difusió i venda contemporània són els influencers, el co-branding (entès 
com a col·laboració o acord entre marques de filosofia similar amb la voluntat comú de visibilitzar 
socialment una posició concreta) és el futur de l'era de la comunicació.

Comunicar és la base de tot, el fonament de la torre i el discurs del rei. Per donar sentit a allò que 
diem, però, és important que vagi en acord no tan sols amb allò que diem fem, sinó amb allò que 
realment fem. Parlar és gratis, però ser un bon comunicador és més complicat del que sembla; cal 
posar el focus en allò petit per tal d'arribar a allò gran, cada decisió compta i la cura amb els 
detalls és el que marca la diferència entre una bona comunicació i una d'excel·lent.
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2.BRIEFING  
Situació de partida
La Concòrdia és una cooperativa alimentària que des del 2012 ofereix fruites i verdures de qualitat 
a través de les seves cinc seus que té distribuïdes per cinc barris diferents de Barcelona: Sarrià 
(seu central d’oficines), Les Corts, Gràcia, Poblenou i el Born.
 
Donada la tendència i demanda social creixent de productes de procedència ecològica i la 
preocupació per la salut i el medi ambient, La Concòrdia aposta per fer un gir en el seu model de 
negoci actual i esdevenir una marca exclusivament ecològica i sostenible mediambientalment. És 
per aquest motiu, que a partir del mes de setembre del 2020, la fruiteria oferirà exclusivament 
productes ecològics i optarà per alternatives de packaging totalment biodegradables. Aquest fet, 
es vol aprofitar per ampliar el seu públic objectiu adreçant-se sobretot a famílies joves de la ciutat i 
també a les empreses de Barcelona que vetllen per l’estil de vida saludable dels seus 
treballadors. 
 
Per això, La Concòrdia necessita donar a conèixer la seva nova imatge per tal de crear un bon 
posicionament i avantatge competitiu dins del sector alimentari de la ciutat de Barcelona tot 
emfatitzant la implicació i compromís de la marca amb cadascun dels barris a on es troben situats 
els diferents establiments de la cooperativa. 
 

Petició
Aquest TFG de relacions públiques té com a objectiu elaborar un pla de comunicació 
estratègica que plantegi treballar el reposicionament de la marca i associar-hi l’estil de vida 
que La Concòrdia promou amb el fi d’enfortir i establir nous vincles amb els seus públics. 
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3.PLA DE COMUNICACIÓ  

FASE 1: INVESTIGACIÓ 

1.ANTECEDENTS

• El públic té una visió desconeguda envers el gir que La Concòrdia adoptarà aviat cap 
a una marca d’oferta exclusivament ecològica i sostenible amb el medi ambient. 

• Els consumidors de La Concòrdia valoren els productes que la marca ofereix només 
com a producció de qualitat.

• La Concòrdia té una bona reputació quant a l'àmbit de salut i nutrició, però no és 
reconeguda com a marca vinculada amb la sostenibilitat i la relació amb el barri.

• La marca no ha comunicat de forma explícita les seves contribucions vinculades amb 
el medi ambient ni les futures pretensions que té envers aquest sector. 

La problemàtica de La Concòrdia, afortunadament, és en forma d’oportunitat, ja que és 
causat pel desconeixement del seu públic quant a la nova oferta de producte i matís en la 
filosofia existent que la cooperativa implantarà pròximament. 

Problema del decisor
Dissenyar un pla de comunicació estratègic de reposicionament de la marca que connecti 
amb el públic objectiu de la cooperativa traient profit al gir cap a l’ecologisme exclusiu i la 
sostenibilitat quant a la seva imatge i reputació.

Àmbit d’actuació
Ciutat de Barcelona.

Problema d’investigació
Analitzar les tendències, la competència, la marca i el públic objectiu quant a la narrativa de 
l’estil de vida ecològic i sostenible.

2.OBJECTIUS D’INVESTIGACIÓ 

2.1.Subjecte Promotor

Objectiu general
Definir l’avantatge competitiu i personalitat potencial de La Concòrdia.

Objectius específics
Analitzar els canals de comunicació actuals de la cooperativa.
Identificar els missatges i conceptes exclusius de marca.
Determinar les bases del nou discurs corporatiu de La Concòrdia.

2.2.Tendències

Objectiu general
Analitzar les tendències d’alimentació ecològica i sostenible contemporànies.

Objectius específics
Investigar les figures influents del camp de la nutrició, salut i sostenibilitat a Barcelona com a 
possibles prescriptors de La Concòrdia.

3



Identificar les paraules clau de major impacte en les xarxes socials referents a una bona 
alimentació i estil de vida saludable. 

2.3.Compètencia

Objectiu general
Analitzar el posicionament actual de la competència pel que fa a la seva oferta i narrativa de 
marca.

Objectius específics
Definir les marques que pertanyen al camp competitiu de La Concòrdia.
Analitzar les característiques del producte i servei que ofereix la competència.
Determinar els missatges relacionats amb la sostenibilitat i ecologisme de la competència.
Identificar els canals de comunicació que utilitza la competència valorant el seu contingut.

2.4.Públic objectiu

Objectiu general
Conèixer les característiques de psicosocials del públic objectiu.

Objectius específics
Definir els perfils dels diferents grups del públic objectiu de La Concòrdia.
Identificar quines són les pautes de consum de fruita i verdura envers el públic objectiu.
Determinar la raó que mou al públic objectiu a tenir cura d’unes pautes alimentàries de 
qualitat.
Esbrinar què significa estil de vida sostenible pel públic objectiu.
Analitzar l’associació que estableix el públic objectiu entre l’alimentació ecològica i la 
sostenibilitat.

3.ANÀLISI

3.1.Subjecte Promotor

Per tal d’afinar en la direcció del plantejament estratègic pertinent, és fonamental tenir un 
bon coneixement del subjecte promotor per qui es treballa. En aquest punt, doncs, 
s’analitzarà holísticament la marca amb el fi de tenir ben definit el seu punt de partida i 
situació actual. 

1.ORÍGENS
La cooperativa La Concòrdia va néixer al mateix establiment gracienc que la fruiteria 
de barri que antigament era coneguda com a Carmen Romero. Portava el nom de la 
seva expropietària, persona que durant molt de temps va treballar a casa de la 
família Mas de Xaxàs. Posteriorment, arribada la jubilació, Carmen proposà als 
germans fer el traspàs del negoci amb el desig de mantenir l’ètica culinària apresa i 
desenvolupada de la mà de la mare de la família. És així com al maig del 2012, la 
societat participada pels germans Mas de Xaxàs (Xavier, Mercedes i Ignacio) i la 
Gabriela Moragas, va fer néixer La Concòrdia.

Passió per la cuina, productes de qualitat i una bona gestió del temps, entre altres 
elements,  són la base de l’educació alimentària realçada a la cuina dels Mas de 
Xaxàs que perdura amb el temps. Aquesta concepció familiar i manera d’entendre la 
cuina com a experiència holística és l’essència de la filosofia a partir de la qual els 
socis desenvolupen en les diferents àrees del seu negoci.

2.IDENTITAT CORPORATIVA
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MISSIÓ
Què fem i què oferim? La Concòrdia és una cooperativa situada a Barcelona que 
promou l’experiència de compra conscient i responsable a través de la seva oferta 
de productes de qualitat, proximitat i temporada que tenen en compte el medi 
ambient. 
Cuidem el procés de selecció, compra, preparació i enviament per tal de facilitar al 
client l’accés a una alimentació saludable i actual. Disposem d’un servei específic 
dins del sector empresarial que proveeix els seus treballadors de productes frescos i 
llestos per degustar.  Tenim aliances amb col·laboradors especialitzats per tal 
d’afinar al detall les necessitats concretes dels nostres consumidors. Oferim una 
experiència de compra personal i cuidada mitjançant unes competències 
modernitzades amb les tendències del moment. 

VISIÓ
A on volem arribar? Volem ser un referent a Barcelona dins el camp de 
l’alimentació. Pretenem educar, conscienciar i incidir en les pautes alimentàries del 
nostre públic objectiu mitjançant productes, serveis i accions de la seva utilitat per tal 
que esdevinguin consumidors informats. 

Busquem transmetre la necessitat del tracte just, coherent i personalitzat tot 
reivindicant l’oferta de fruita i verdura exclusivament ecològica proveïda per 
productors locals. Volem tractar l’estil de vida i experiència de compra que proposem 
d’una manera innovadora i dinàmica per tal de fer-la atractiva pels nostres clients. 

Lluitem per minimitzar l’impacte mediambiental mitjançant l’ús de noves matèries 
biodegradables i alhora inspirar els nostres consumidors facilitant-los alternatives 
sostenibles al seu abast contribuint al moviment zero waste.

VALORS
Sostenibilitat. El consum responsable és una prioritat per a nosaltres i una 
necessitat d’urgència pel planeta. Estem treballant per tal de minimitzar al màxim 
l’impacte ambiental de la cadena de producció. 

Proximitat. Posem el focus en l’origen dels productes que oferim per tal de 
potenciar el consum local de fruites i verdures fresques. Tanmateix, entendre i 
adaptar-nos al ritme biològic dels productes de temporada contribueix en l’estalvi 
energètic mediambiental.

Salut. Proposem un estil de vida saludable basat a emfatitzar la facilitat que suposa 
implantar nous hàbits saludables. Partint del perfil del consumidor contemporani, 
sense temps ni esforç, hem adaptat els nostres serveis a les seves necessitats amb 
l’objectiu de fer-los el més accessible possible. 

Sabor. Perseguim la qualitat del sabor en tots els nostres productes, ja que creiem 
que l’atractiu del gust és determinant quant a l’actitud i motivació del consumidor. El 
plaer de la degustació correspon a l’última fase del procés i al requisit més preuat pel 
públic. 

Servei. Reivindiquem recuperar l’experiència de compra justa mitjançant un tracte 
de qualitat, cuidat i personalitzat. Ens obrim a la línia empresarial servint productes 
adaptats a les necessitats dels seus ritmes de treball.

Innovació. Som impulsors de la tendència alimentària del moment. Partint del client 
exigent i informat, posem èmfasi en aquells productes exclusius que resultaran ser 
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una promesa de futur. Juguem amb diferents tècniques de preparació que ajuden a 
una millor conservació o consum dels aliments. 

IMATGE CORPORATIVA
El logotip triat per representar la cooperativa fa una crida a la tradició de la cuina de 
l’àvia, donada sobretot pel to consumit del dibuix de les fruites. Apel·la de manera 
directa a l’estètica als dissenys dels cartells de fruites i verdures dels anys 30 que 
moltes cases tenien com a element decoratiu. Avui en dia, els pòsters culinaris es 
recuperen com a element simbòlic de la moda culinària del moment. Així doncs, La 
Concòrdia es posiciona al mercat competitiu parlant el mateix llenguatge que els 
seus clients potencials en l’àmbit visual, de producte i de servei. 

#5d253a #c8784b

Tipografia: EquitanSans-Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
1234567890

3.COMPETÈNCIES

Actualment a Barcelona hi ha un total de cinc establiments situats estratègicament a 
diferents barris de la ciutat: Plaça Sant Vicenç (Sarrià), Centre Comercial L’Illa 
Diagonal (Les Corts), Plaça Gal·la Placídia (Gràcia), Centre Comercial Les Glòries 
(Poblenou) i plaça de Santa Caterina (Born).

Els locals disposen d’una planta baixa dividida en tres zones diferenciades (la botiga, 
l’obrador i la sala polivalent) i un primer pis-biblioteca reservat a un clima d’estudi i 
treball. L’establiment de Sarrià, a més a més, compte amb els despatxos dels 
departaments interns de la cooperativa, l’oficina central. 

Botiga.
La Concòrdia ofereix les fruites i verdures fresques de temporada, ja que 
potencia el consum respectuós segons el període natural dels processos. Hi 
ha una secció ecològica, La Terra, que garanteix de manera estricta que 
aquelles fruites i verdures no han estat tractades amb cap mena de 
pesticides ni sulfits. 

Per altra banda, hi ha La Nevera de La Concòrdia. Es tracta de l’espai 
refrigerat en el qual hi ha totes les preparacions llestes per consumir, com 
safates de verdures tallades, hamburgueses vegetals, cremes, etc. que han 
estat elaborades a l’obrador i són lliures de qualsevol mena de conservants o 
additius. 

Obrador. 
La Concòrdia disposa d’un obrador intern compost per La Cuina i La Barra. 
L’origen de l’obrador recau en l’aprofitament d’aliments; aquelles fruites i 

6



verdures que sense un consum immediat es poden malmetre i per tant ser 
malbaratades. Així doncs, amb aquells productes que comencen a ser massa 
madurs per vendre es destinen a l’obrador i es transformen per tal de ser 
aprofitats en forma de gaspatxo, cremes de verdures, batuts, sucs, gelats o 
hamburgueses vegetals, depenent de l’època de l’any i la quantitat de 
productes destinats.
 
A La Cuina s’elaboren els productes de La Nevera de la botiga i alhora es 
fan els preparats dels plats dels clients que consumeixen directament a La 
Barra o bé els demanen per emportar-se’ls. 

La Barra és l’espai que tenen els clients per consumir la seva demanda. La 
varietat de la carta depèn directament de les fruites i verdures de temporada.

Sala Polivalent.
La Concòrdia gestiona diverses activitats relacionades amb el món de 
l’esport i la nutrició per tal de posar a l’abast dels seus clients pràctiques 
saludables de manera regular. És el cas de les conferències, cursos de 
cuina, sessions de ioga, pilates, fitness, etc. que es duen a terme a La Sala. 
La programació de les activitats varia en funció del dia i la setmana. Cada 
estació de l’any es canvia el pla de tallers, va en acord amb el canvi de 
temporada dels nostres productes.

Biblioteca.
La Concòrdia reserva el primer pis dels seus establiments al silenci i a la 
concentració.  És l’espai adient per llegir, treballar o estudiar amb 
tranquil·litat. Hi ha un mobiliari confortable per tal d’afavorir al clima de 
relaxació i benestar. A més a més, La Biblioteca disposa d’un espai en el 
qual hi ha una petita selecció de llibres relacionats amb l’alimentació, la salut 
i el benestar emocional disponibles pels usuaris d’aquest servei durant la 
seva estada. Tenen l’opció de compra en cas que vulguin emportar-se’l a 
casa. 

 
4. SERVEIS

Domicili.
La fruiteria posa a la disposició dels consumidors el servei d’encàrrec de comandes 
(via trucada o WhatsApp) a domicili gratuït arreu de Barcelona a través del seu 
mètode d’entrega sostenible de bicicletes elèctriques, batejat sota el nom de La 
Bicicleta. Per altra banda, la fruiteria també està present a la plataforma de 
distribució Glovo; en aquest cas les demandes són transportades pels missatges 
externs. 

“Fes-te Soci”.
La Concòrdia ofereix a tots els seus consumidors la possibilitat de crear-se la targeta 
de soci de franc, La Roda, per tal de disposar de descomptes, avantatges i sortejos 
entre els productes i serveis que ofereix La Concòrdia. Neix de la intenció principal 
d’establir una roda entre l’entitat emissora i els seus públics amb l’objectiu de 
mantenir una comunicació bidireccional com a símbol de sinèrgies i afinitat. El nom 
s’inspira amb el cicle de la vida, la rodona tancada en la qual l’energia no es perd 
sinó que es transforma. Les dades requerides per inscriure’s són el nom complet, el 
DNI i l’adreça de correu electrònic de la persona. L’alta es pot donar de manera 
presencial (a qualsevol dels cinc establiments) o bé de manera virtual a través de la 
pàgina web. Actualment, La Concòrdia té més de 25.000 clients associa’t. 
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Empresarial. 
Fa un any que La Concòrdia ha iniciat un servei de venda de fruita a les oficines i 
despatxos de Barcelona. Cada dia hi ha més empleats que opten per emportar-se el 
dinar a la feina, i també més empresaris que subvencionen les dietes als seus 
treballadors. Així doncs, La Concòrdia s’ha obert a un nou nínxol de mercat oferint 
un servei extern adreçat a les empreses que consisteix a oferir menús preparats, a 
base de fruites i verdures degudament equilibrats per als seus treballadors. Aquesta 
oferta inclou l’entrega de la comanda a domicili sense cap mena de cost.

Cistella. 
La Concòrdia ofereix la possibilitat de subscriure’s a La Cistella quinzenalment amb 
l’opció de rebre-la al domicili mitjançant el servei d’entrega anteriorment esmentat. 
Hi ha diferents mides de cistelles segons la quantitat de fruita i verdura que 
s’encarrega, també es pot personalitzar la freqüència de temporalitat a l’hora de 
rebre-la. La varietat dels productes depèn exclusivament de la collita dels pagesos 
del moment. 

Roulotte.
La Concòrdia compta amb un total de cinc caravanes que assumeixen el rol dels 
establiments mòbils als festivals que es celebren arreu de Catalunya. La Roulotte 
integra l’oferta de la botiga i l’obrador dels locals per tal d’oferir una mostra de la 
carta de La Concòrdia i evidenciar l’existència d’una oferta saludable fins i tot en un 
entorn festiu fora de casa. 

5. CANALS DE COMUNICACIÓ

La Concòrdia disposa de diversos canals com a via de contacte i informació dels 
seus productes i serveis.

Telèfon
A cada botiga hi ha associat un número de telèfon mòbil destinat a resoldre 
qualsevol tipus de consulta, ja sigui una inscripció per una activitat de La Sala, una 
comanda alimentària o informació logística. A més a més, hi ha actiu el servei de la 
plataforma virtual WhatsApp per tal de poder fer encàrrecs per missatges escrits 
directament.

Pàgina Web
El portal de web de La Concòrdia és el fòrum principal de comunicació corporativa 
en el qual s’exposa tota la cartera de productes i serveis que la cooperativa ofereix. 
Hi ha diverses seccions organitzades en funció de les diferents àrees de La 
Concòrdia. En el cas de La Sala, és la via per la qual els clients han de fer les 
inscripcions. Hi ha una secció reservada i exclusiva pel públic intern de la 
cooperativa, una intranet en la qual a través d’un usuari i contrasenya accedeixen a 
la plataforma d’ús comunicatiu intern pels treballadors de La Concòrdia com a 
principal via comunicativa. 

La pàgina web està vinculada amb els perfils de La Concòrdia a les xarxes socials a 
on està present amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat d’informació als clients. 
Contempla la traducció d’idiomes del català al castellà. 

La Puput
La Concòrdia elabora una newsletter setmanal que envia cada dilluns al matí per tal 
de fer saber als seus públics la informació rellevant del moment: productes nous, 
descomptes, concursos, agenda,... A l’entrada principal del portal web apareix un 
banner que facilita donar-se d’alta alhora que a la part final de la newsletter hi ha 
l’opció de donar-se de baixa. MailChimp és la plataforma a través de la qual 
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s’organitzen les dades dels contactes a qui es fan els enviaments dels butlletins 
virtuals. Avui dia, el grup de públics de la base de dades que té activa la subscripció 
és de 20.000 persones. 
Cada inici d’estació s’envia l’edició exclusiva d’una revista plena de consells, remeis 
naturals i receptes culinàries basades amb els productes de la temporada per tal 
d’afavorir a les necessitats físiques del moment. També està disponible en versió 
paper als diferents establiments de La Concòrdia. El nom de la revista varia en 
funció de l’estació a qui dóna la benvinguda: La Tardor, L’Hivern, La Primavera, 
L’estiu. 

Xarxes Socials
Les xarxes socials en les quals la cooperativa forma part com a usuari són: 
l’Instagram i el Facebook. El català és l’idioma a través del qual la marca es 
comunica en ambdues plataformes.

L’usuari d’Instagram (@laconcordiacooperativa amb 18k) és l’eix vertebral 
de la comunicació de la cooperativa, ja que és l’eina que mana quant a les 
xarxes socials del moment. Principalment es juga amb l’estètica visual dels 
aliments de temporada, hi predominen els posts de receptes. Els continguts 
estrella són les fotografies: dels ingredients, dels clients i treballadors “en 
acció”, de plats en funció del moment de consum (esmorzar, brunch, dinar, 
berenar, sopar, per emportar-se,...). Els instastories s’utilitzen sobretot com a 
testimoni espontani i informal dels serveis que oferim, com a mostra en 
funcionament de la tasca que La Concòrdia promet; va enfocat a cultivar 
credibilitat i curiositat entre els públics. També serveixen com a claim 
d’assistència i agenda de recordatori de les activitats de La Sala. El seu 
usuari inclou les accions que duu a terme en les diferents seus de La 
Concòrdia, tot i que en els destacats, els highlights, sí que els classifica 
donant protagonisme a l’establiment de cada barri per separat per fomentar 
també el sentiment de pertinença de cada seu en concret, més enllà de la 
marca. 

El perfil de Facebook (La Concòrdia Cooperativa amb 21.000 seguidors), 
compleix amb una tasca més educativa i de divulgació. Per una banda 
comparteix links d’articles i notícies rellevants relacionades amb el camp de 
l’alimentació, salut i benestar emocional. També profunditza amb tota la 
informació sobre la cooperativa, la filosofia, les competències i serveis, etc. i 
difon de manera més detallada els concursos i sortejos puntuals. A més a 
més, s’hi publica de manera simultània el mateix contingut que a Instagram, 
ja que, si bé sovint molta gent té comptes a les dues xarxes socials, en té 
una que mira més o simplement només té perfil a Facebook i per tant es 
perdria allò publicat a Instagram. 

3.2. Tendències

“L’evolució demogràfica i socioeconòmica d’un país genera un gran impacte en els estils de 
vida i hàbits de consum de la seva població i, en conseqüència, també en el seu 
comportament alimentari. La diversitat creixent dels consumidors, l’envelliment de la 
població o la millora generalitzada en la qualitat de vida estan contribuint a generar canvis 
en la demanda d’aliments i begudes. Com a conseqüència, en part, de les tendències 
demogràfiques i socials, el sistema de valors del consumidor està canviant de manera 
accelerada. 
Abans, el consumidor valorava factors bàsics com ara el preu o la qualitat, mentre que ara 
el seu comportament es guia per altres elements, en molts casos de naturalesa emocional, 
com ara l’ètica corporativa, la preocupació per la seguretat o la salut. Això es deu, en bona 
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mesura, al fet que el consumidor disposa de més informació” (Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya [COPCA], 2007).

Tal com s’explica anteriorment, l’exposició dels consumidors davant les múltiples fonts 
d’informació que permeten fer un seguiment exhaustiu de la procedència, tracte i qualitat 
dels productes, han alterat el perfil de consumidor establert fins ara. El rol, antigament après 
entre la marca i el client, s’ha tergiversat convertint aquest últim en el decisor més gran de 
les accions d’una empresa a causa de la disponibilitat d’eines de poder al seu abast a l’hora 
de demanar, difondre o penalitzar la conducta d’una marca.

S’ha constatat que els darrers anys hi ha hagut un major nivell de renda i qualitat de vida 
donat pel creixement econòmic global. El pressupost de les famílies i condicions de vida ha 
millorat en incrementar-se la renda disponible i, per tant, també s’ha incrementat la 
demanda d’aliments i begudes de major valor afegit pels quals el consumidor està disposat 
a pagar més. Així doncs, el luxe i sofisticació també augmenten generant un major consum 
fora de la llar, a la recerca del benestar i la conveniència (COPCA, 2007). 

Per altra banda, és fonamental remarcar la influència del nivell educatiu d’un país, ja que de 
manera significativa, afecta en els estils de vida i hàbits de consum de la població quant a 
l’elecció de productes i serveis. A més a més, segons l’informe del COPCA (2007), a 
Catalunya cada vegada hi ha un major nivell educatiu mitjà.

Quant a la tendència de l’embalatge, el packaging, és rellevant emfatitzar la importància 
creixent que està adquirint com a element de diferenciació que permet a les empreses 
adaptar-se a les preferències del consumidor i posicionar-se dins del sector de la distribució 
fonamentalment marcat per l’impacte de la globalització i l’augment de la competència 
(COPCA, 2007).

Pel que fa a les tendències demogràfiques i socials relacionades amb la immigració i la 
culturalitat, “l’ONU preveu que en el període 2005-2050 el nombre d’immigracions a les 
regions més desenvolupades segueixi una mitjana de 2,2 milions de persones l’any, fins a 
arribar a la xifra de 98 milions de migrants” (COPCA, 2007). Les principals implicacions en 
el comportament alimentari del consumidor davant de les previsions de fluxos migratoris són 
l’oferta personalitzada en la inclusió de nous productes i sabors en la cultura 
alimentària dels llocs d’acolliment. Juntament amb les persones, es mobilitzen aliments i 
formes de preparació que s’adopten en la conformació de mercats. Com a conseqüència, 
les poblacions locals també entren en contacte amb nous productes i receptes que poden 
incorporar en els seus consums quotidians o provar fora de casa (ODELA Laboratori 
d'alimentació, 2019).

“Les percepcions, representacions i valors associats als aliments, la seva preparació i 
consum, es transformen juntament amb els contextos de vida dels consumidors. Els canvis 
econòmics i tècnics, la importància que ha guanyat la indústria alimentària la profusió de 
discursos respecte de la “bona alimentació”, les formes d’habitar les grans ciutats, els fluxos 
globals de persones i aliments,  entre molts altres factors, incideixen en l’emergència de 
nous patrons de consum que responen a aquestes percepcions, representacions, 
valoracions, i que s’ajusten a noves necessitats, condicionaments i preferències: l’interès 
per productes agroecològics, de proximitat i pel benestar animal està en augment, i 
també el desig de formes de consum més responsables. La necessitat d’alimentar-se 
“bé” i en curt temps es reflecteix al creixent mercat de menjars per emportar-se i al mateix 
temps en pràctiques casolanes cada dia més freqüents, per exemple el fenomen 
tupper” (ODELA, 2019).

Finalment, l’informe (ODELA, 2019) assegura que cada vegada més, les empreses estan 
sotmeses a un fort control de la qualitat i seguretat alimentària dels seus productes davant 
dels canvis en les demandes dels consumidors i els canvis socials. És per això que “el perfil 
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dels consumidors actuals obliga a tenir en compte nínxols de mercats formats per 
consumidors que, de manera activa, seleccionen productes ecològics o bé lliures de 
determinats elements comuns als productes més habituals” (Smart Food Innovation S.L, 
2019). Tanmateix, el paper que juga el desenvolupament de la tecnologia requereix una 
adaptació ràpida i constant per tal de tenir un avantatge competittiu dins de la indústria. 
En relació al medi ambient, Begueria i Zafra-Aparici (2019) expliquen al seu monogràfic que 
a partir de la segona meitat del segle XX, el desenvolupament tecnològic en diversos camps 
industrials ha provocat que els éssers humans visquem envoltats de compostos químics 
sintètics presents en l'atmosfera, l’aigua, la terra i els aliments que arriben al ésser humà a 
través de la respiració, alimentació i contacte cutani generant efectes difícils de preveure i 
tractar. Afirmen que  els riscos més rellevants del segle XXI es troben en l’àmbit 
mediambiental i en l’àmbit de salut (local i global) perquè aquests compostos han 
afectat, afecten i afectaran la salut de diferents grups de la població en diverses formes. Cal 
especificar que des de les ciències socials, el risc ha estat estudiat a partir de dues 
categories aparentment oposades: la del “medi ambient” (perill de tipus col·lectiu i extern a 
l’individu) i la dels “estils de vida” (càstig de conductes individuals que comporten un risc 
per la salut), introduint el cos humà com a eix vertebrador de l’anàlisi. 

El medi ambient ha esdevingut una preocupació global: “El cambio climático, la 
destrucción de la biodiversidad, la polución en grandes ciudades, la acumulación de 
despojos electrónicos y químicos en países del Tercer Mundo, las grandes islas de residuos 
plásticos en los océanos, la basura espacial que orbita la Tierra, así como la utilización de 
pesticidas u otros productos químicos en la cadena alimentaria, son, entre muchos otros, 
algunos ejemplos de riesgos cuyos efectos son a la vez locales y globales, presentes y 
futuros. [...] Entre las inseguridades medioambientales, merece especial atención la 
cuestión de la alimentación, pues es éste uno de los lugares privilegiados donde 
convergen las ideas de riesgo ambiental, salud y cuerpo. Las numerosas alarmas 
alimentarias de las últimas décadas en las sociedades occidentales, junto con el aumento 
de sustancias químicas utilizadas en la producción agrícola e industrial, el incremento 
continuo de la oferta y la demanda de productos alimentarios diversos, y las distintas formas 
de producir, comer y consumir, están comportando cambios en las percepciones sociales 
sobre el riesgo alimentario y su relación con el medio ambiente. Al respecto, 
numerosos estudios socioantropológicos (Apfelbaum, 1998; Bredahl, 1999; Butz, Needs, 
Baron, Bayer, Geisel, Gupta, Oltersdorf et al., 2003; Espeitx y Cáceres, 2012; Fischler, 
2002; Guidonet, 2010; Latouche, Rainelli y Vermersch, 1998; Zafra Aparici, Muñoz García y 
Larrea-Killinger, 2016) se han centrado en el análisis del riesgo en los alimentos, la cadena 
alimentaria industrializada y sus aplicaciones tecnológicas, focalizando el análisis, 
mayoritariamente, en los aspectos de la organización económica y política de nuestra 
sociedad actual.” (Begueria i Zafra-Aparici, 2019). L’antropologia mèdica i altres disciplines 
examinen les creacions de sentit en relació als factors dels elements socials i culturals que 
provoquen efectes sobre la salut humana. Afirmen que en aquest camp hi ha diversos 
agents implicats que tenen papers entrellaçats i sobreposats. És el cas del camp polític, la 
producció científica,  les indústries contaminants i el paper dels mitjans de comunicació com 
a creadors de sentit social. 

Begueria i Zafra-Aparici (2019) proposen una visió de l’exposició del cos contemporani 
plantejada a partir de les múltiples relacions entre el medi ambient i la salut, recuperen el 
terme “sociedad del riesgo” que porposà Beck (1986) fa més de trenta anys a l’hora de 
plantejar els reptes, contradiccions i futur de societat contemporània. 

També apel·len al concepte d’emboided risk explicat per les epidemiòlogues Kavanagh i 
Broom (1998), entès com a un tipus de risc compartit entre el medi ambient i l’individu, ja 
que no és totalment medioambiental ni individual, sinó que ambdues coses a la vegada pel 
sol fet que el cos i l’ambient són inseparables: “El cuerpo se entiende a la vez como un 
receptáculo de aquellos riesgos que provienen de fuera de este y como un sujeto activo en 
su construcción social” (Begueria i Zafra-Aparici, 2019). Relacionen aquest terme amb la 
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publicació recent d’un monogràfic a la revista Culture, Theory and Critique dedicat al 
invisible harm, el mal invisible, un terme utilizat per a capturar els amplis efectes d’una 
toxicitat ambiental en augment en contextos específics del capitalisme tardà (Goldstein, 
2017). Les autores asseguren que per molt que la toxicitat sigui invisible en el medi ambient, 
les seves conseqüències són i seran en un futur molt evidents, tant en la corporalitat física 
com en la psíquica i social de les persones. FInalment, ho lliguen amb la noció de “cossos 
tòxics” (Larrea-Killinger, Muñoz y Mascaró, 2017; Larrea-Killinger et al., 2017) que emfatitza 
la centralitat de la toxicitat contemporani en cossos humans i la necessitat d’analitzar 
pràctiques i discursos socioculturals des de l’experiència corporal de la contaminació 
interna. 

Finalment, com a recull de l’anàlisi plantejat per les autores Begueria i Zafra-Aparici (2019), 
posen sobre la taula la idea de “cossos permeables” per designar el grau de toxicitat 
mediambiental reflexat en l’estil de vida contemporani incorporat en els cossos humans 
convertint-los en cossos porosos, relacionals i totalment exposats envers l’entorn. “La 
frontera simbólica entre interior-exterior ha cesado de existir, y las personas somos 
ya parte del medio ambiente químico a nivel íntimo y molecular”(Begueria i Zafra-
Aparici, 2019).  

A més a més, com a crítica i crida a l’actuació, les autores remarquen que la noció de 
“corporalitats permeables” no implica que els cossos siguin merament vulnerable o passius 
sinó al contrari, emfatitzen la seva capacitat tant per ser afectat (Latour, 2004) com per 
actuar en conseqüència: “Es precisamente esa capacidad relacional la que confiere a los 
cuerpos, a las personas, su oportunidad de conformarse en comunidades que articulan sus 
derechos y su capacidad política de ser sujetos activos (Petryna, 2013), a la vez 
vulnerables y porosos, abiertos al mundo que los rodea, aunque sea este un mundo 
rebosante de compuestos químicos y seamos, todos nosotros, cuerpos irremediablemente 
permeables” (Begueria i Zafra-Aparici, 2019).
A continuació, mencionaré breument aquelles tendències relacionades amb l’àmbit de la 
nutrició, sostenibilitat i salut en auge els darrers anys. Aquest pas és detonant en la recerca 
d’investigació, ja que és el que després permet poder adreçar-se al mercat amb un to 
informat i actual i, per tant, efectiu. 

Primerament, en l’àmbit visual és essencial parar atenció la infografia educativa que va 
elaborar PlayGround especialment pel dia mundial de La Terra (22 d’abril) per tal de posar a 
l’abast de tothom aquells gestos sostenibles que en forma de granets de sorra col·lectius 
poden arribar a canviar el món fent-lo menys contaminat:

“April 22nd is Earth Day! Earth Day is an annual worldwide event to help advocate for the 
protection and preservation of the planet. This includes cutting down on plastic pollution, 
reducing our carbon footprint, and recycling resources. For the sake of our children and the 
future of Earth, clean air, land, and water must be a priority. There are countless small ways 
to live a more sustainable life as an individual and as a family. Going green together can be 
fun, especially if you take baby steps! This includes choosing eco-friendly products, 
recycling, cutting down on plastic, using less water, and walking more. Your recycled 
materials can be transformed into all sorts of wonderful things, such as Playground 
Equipment, packaging, and even clothing! This is a guide to manageable and thrifty actions 
you can take to protect the planet while also saving money” (Playground Equipment, 2019).

Pel que fa al camp de la nutrició, Carlos Ríos ha esdevingut el principal gurú de l’alimentació 
dels últims dos anys gràcies a la seva manera de comunicar i difondre continguts científics 
guiats i posats en pràctica des d’un llenguatge totalment informal. És el creador del 
moviment Realfooding, un estil de vida basat a evitar ultra processats al que s’hi han 
sumat cents de milers de seguidors per xarxes socials, especialment al seu perfil 
d’Instagram @carlosriosq que actualment compte amb més de 867k.
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“Su misión es luchar, a través del conocimiento y conciencia, contra las multinacionales de 
los productos ultraprocesados y devolver la comida real a la población” (Ríos, 2019).

Es dirigeix als realfooders com a aquells pocs rebels que han despertat i lluiten contra la 
part fosca: aquella indústria alimentària que incentiva una dieta rica en consum d’aliments 
ultra processats per interessos econòmics i alhora incrementa els casos de malalties 
cròniques derivades d’això (diabetis tipus 2, càncer, problemes cardiovasculars, etc.). “Los 
realfooders no “hacen dieta”, no intentan pasar hambre para adelgazar ni estar un mes 
comiendo lechuga y pechuga. Tampoco comen galletas 0%, productos light o bajos en 
calorías. Los realfooders comen comida real, cuidan su salud y lo mejor de todo, disfrutan 
con ello” (Ríos, 2019).

Entén per “comida real” tots aquells aliments mínimament processats o bé que el procés  
industrial al qual han estat sotmesos no ha empitjorat la qualitat de la seva composició o 
interferit negativament en les seves propietats saludables presents de manera natural (Ríos, 
2019). Agrupa els aliments en diversos grups en funció de com saludables són i del grau de 
conveniència de la seva ingesta. Al grup 1 (el que primer recomana consumir) inclou: 
verdures, hortalisses i fruites, fruits secs, llegums, peix i marisc, tubercles, cereals (100%) 
integrals o de gra sencer, ous, carns sense processar, llet fresca, herbes, espècies i llavors i 
cafè i infusions. El seu claim de campanya és el següent “Come comida real es un mensaje 
potente, es un mensaje que llega a la gente. Ayúdame a compartirlo. #eatrealfood” (Ríos, 
2019).

Per últim, és important remarcar la seva predisposició quant a via de contacte d’accedir a ell 
personalment i, així doncs, possibilitat de contactar-hi com a potencial col·laborador tal com 
ell mateix aclareix públicament: Segons Terés Garcia (2015), l’aparició de la nova tendència 
del menjar ecològic està creixent i per tant es comença a produir-ne en majors quantitats. 
Espanya és un dels principals països de la UE en superfície de producció ecològica, al 
costat d’Alemanya i Itàlia, i figura dins del grup dels 8 o 10 països del món amb major 
producció ecològica. Per altra banda, consta que les vendes de productes frescos també 
està en augment, de fet, els plats més consumits a Espanya són les amanides, seguides per 
la sopa i el pollastre entre d’altres. 

En segon lloc, quant als hàbits alimentaris, és important parlar sobre el moviment 
antiespecista Go Vegan, llançat com a una proposta per unir-se a un estil de vida lliure de 
patiment animal que crescut exponencialment els darrers anys. 

En l'àmbit global, la humanitat ha despertat nous valors de respecte i amor caps als animals 
fent que cada vegada més persones prenguin la decisió conscient de fer-se vegetarianes o 
veganes. A més a més, fa temps que va més enllà d’una simple filosofia de vida que parteix 
d’una defensa ideològica ètica i està sostinguda per criteris científics i eminències mèdiques 
(Ocampo, 2014). 

Segons resultats de la plataforma Google Trends, en la que un valor de 100 indica la 
popularitat màxima d’un terme, mentre que 50 i 0 indiquen que són la meitat de popular en 
relació amb el valor màxim o que no s’han trobat prou dades, entre les recerques a Google 
de fa una dècada (que amb prou feines hi havia rastre de la paraula “vegano” amb un 
coeficient mitjà de menys de 10 sobre 100), des del 2018 aquesta dada, a Espanya, 
depenent del més sempre supera el 70 sobre el 100 i fins i tot ha arribat a estar a 100. 
Aquesta perspectiva es repeteix en conceptes similars com “veganismo”, “vegetariano”, 
“vegetarianismo” o “veggie”. Catalunya apareix com a la primera regió a on és més freqüent 
aquesta recerca (EFE, 2019). 

José Navarro, gerent dels herbolaris valencians Navarro, un dels distribuïdors de productes 
ecològics i vegetarians o vegans més importants d’Espanya, explica que l’oferta d’aquests 
productes creix perquè és una tendència a l’alça provocada pel desenvolupament d’internet 
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i xarxes socials, que mostren els avantatges de consumir aliments lliures de productes 
químics. També aclareix que aquest tipus d’aliments tendeixen a ser més cars perquè “es 
respecta” l'origen i “no s'explota” a l'agricultor, cosa que la gent valora “cada vegada més”. 
La creixent oferta de productes vegetarians i vegans respon al “compromís” amb el medi 
ambient, a una necessitat de mercat reclamada pels clients i que s'ha incrementat en els 
últims tres o quatre anys (EFE, 2019).
Quant a figures influents del sector, la Carlota Bruna (estudiant de dietètica i nutrició), és la 
impulsora del moviment de major força a Barcelona i arreu amb un total de 166k followers a 
Instagram. El seu missatge de presentació és el següent: “I love to respect the world around 
me, living a conscious vegan lifestyle and feel connected to the Earth. Travel, studying 
nutrition, help others on their journey, promote love and peace are some of the things I enjoy 
most. I think we have the power to change so many things and have a better future. Let’s 
support each other, respect each other and love each other!” (Bruna, 2019). 

Un altre moviment que s’ha anat arrelant al discurs mediambiental dels darrers anys 
s’encapçala amb el concepte Zero Waste, zero residus. És una filosofia basada en un 
conjunt de pràctiques per a evitar al màxim possible la generació d'escombraries dissenyant 
i gestionant productes i processos per a reduir el volum i la toxicitat dels residus i materials, 
conservar i recuperar tots els recursos sense que hagin de ser cremats o enterrats. 

Bea Johnson és una de les precursores del moviment i pionera a l’hora de portar a la 
pràctica aquest estil de vida a casa seva. És l’autor a del llibre Zero Waste Home (traduït a 
26 llengües) i una figura d’alt impacte a nivell mediàtic; al seu compte d’instagram té més de 
220k seguidors. El seu lema és  aquest: “Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot (and only in 
that order) is my family’s secret to reducing our annual trash to a jar since 2008” (Zero 
Waste Home, 2019). 

Cal remarcar que la idea principal del moviment és estendre’l més enllà de l’aplicació 
domèstica i fer-lo arribar en àmbits com l’industrial o l’empresarial. Institucions com Zero 
Waste Europe (Condamine, 2019) promulguen i difonen el moviment Zero Waste entenent-
lo holísticament com a un canvi cultural (pel fet d’assumir la reducció de l’ús de materials i 
energia per arribar a un residu zero), d’implicació social (ja que és indispensable l’educació i 
participació ciutadana) i de transformació d’infraestructures (per tal de reduir residus, recollir 
de forma selectiva i disminuir la fracció de rebuig). 

Segons explica Enrico Brivio (2018), Barcelona és la segona àrea més gran d’Espanya que 
ha elaborat el pla estratègic Zero Waste amb objectius clars pel 2025 tot i que sembla que 
no podrà complir el 50% d’objectius degut al seu funcionament de gestió de residus. És per 
aquest motiu que Eloi Badia, Vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, afirma el 
següent: “We realised that if we don’t change the way we collect and manage our waste it 
would be impossible for Barcelona and surroundings to meet the EU targets” (Condamine, 
2019). Entre altres mesures, el 2020 s’implementarà una estratègia de seguiment individual 
de taxes a les empreses de tots els municipis depenent del volum de residus generat per tal 
de disminuir-ne la quantitat. 

En l'àmbit local, hi ha un grup de noies barcelonines (Jèssica, Carla, Poe i Ingres) batejades 
amb el nom de “Reinas y Repollos”, un perfil d’Instagram comú (@reinasyrepollos) que 
actualment compte amb més de 29’7k seguidors.  Van ser les fundadores del  blog de cuina 
vegana, “comfort food”, amb la intenció d’acabar de convèncer tots aquells que fossin 
indecisos a l’hora de fer el pas cap al veganisme. 

A més de ser apassionades per la cuina, també són artistes i reivindicatives que lluiten per 
un món just, sostenible i lliure de violència animal. Elles mateixes gestionen un altre perfil 
d’Instagram anomenat Rebellum, @rebellumstore (, on posen a la pràctica les exigències 
del seu discurs afí al veganisme, zero waste i compra al granel posant a l’abast dels 
seguidors tota mena de pràctiques per fer accessible un estil de vida sostenible. 
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Com a implicació governamental és important fer referència a l’acció que lidera l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) durant la primavera del 2019. Finança una campanya 
informativa centrada en la reutilització i adreçada a conscienciar la ciutadania sobre la 
necessitat, les opcions i les oportunitats d’allargar la vida útil dels recursos i productes, 
incloent-hi estratègies de prevenció i reutilització anomenada “Fes-lo nou de nou”. 
Té una durada de cinc setmanes amb difusió a través de diversos espots de televisió, 
falques de ràdio, creativitat en mitjans impresos, cartells al carrer, internet i xarxes socials. 
Durant la darrera setmana es realitza una acció de street marketing que consisteix a recrear 
un “anticontenidor”, un indret situat a la ciutat de Barcelona on les persones poden reparar i 
intercanviar objectes i on s’imparteixen tallers de reparació (Agència de Residus de 
Catalunya, 2019).

Com a tendència en les pautes de consum, és imprescindible fer referència a la compra a 
granel, pràctica de compra de tota la vida que durant aquests darrers anys s’ha anat 
recuperant. “Les clàssiques botigues d'alimentació a granel de tota la vida que molts 
donaven per perdudes,  estan en un gran moment de forma, i ofereixen una selecció 
immillorable de llegums, fruits secs, arrossos, cereals, olives, cafè, te...” (Iglesias, 2018). 

La compra a granel és una opció que torna a estar de moda amb el propòsit de cuidar 
el medi ambient. “Tan sols els envasos representen un cinquè de tots els residus 
municipals”. Per a tractar d'eliminar-los, algunes llars tornen a la compra a pes jugant amb 
l’avantatge de comprar només el que es necessita i triar cada gram de producte. Quilos i 
litres de productes sense envasos ni embalatges, que gairebé es poden tocar amb les mans 
són el principal atractiu d'un model de negoci en auge: les botigues a granel. 

Una de les figures contemporànies de fort impacte en la societat és la Itziar Aguilera, que 
malgrat ser una influencer de lifestyle en general, destina un apartat dels seus continguts a 
parlar sobre el medi ambient i unes pautes responsables en l’àmbit sostenible. Difon les 
seves accions quotidianes potenciant la reducció de residus mitjançant una compra 
conscient, ecològica i a granel. El seu usuari a Instagram té més de 245k followers, així 
doncs, queda clar que té un volum d’audiència molt gran. 

És important tenir present l’existència de l’aplicació mòbil Bulk App, que de manera gratuïta 
permet localitzar tots aquells establiments que disposen d’una venda a granel arreu del 
món. 

Molt lligat a aquest moviment, sovint es fa referència al terme del malbaratament, el fet de 
llençar aliments que són aptes per al consum humà. Cal remarcar que no es considera 
malbaratar al fet de llençar restes com els ossos de la carn, les espines de peix, les pells de 
les verdures, ni tots els residus orgànics no aprofitables després d’haver-ne fet un ús 
responsable (Terricabras, 2017).

“Es calcula que cada any a Espanya es llencen unes 7.000 Tones de menjar. Aquest fet 
impactant té connotacions morals i socials, sobretot si es té en compte que actualment els 
índexs de pobresa arriben fins al 30%. També té connotacions ecològiques, tenint en 
compte la quantitat de matèria primera, energia i aigua que cal per produir, envasar i 
transportar el menjar que finalment es llença” (Smart Food Innovation S.L, 2019).
Partint d’aquesta base, és d’on va sorgir l’any 2012 la comunitat activa del Food Sharing, 
cofundada per Raphael Fellmer, un activista que defensa “viure sense diners” i Thurn, 
director de documental premiat “Taste the Waste” (Paterson, 2019). Ambdós es van associar 
perseguint una inquietud comuna: “que el màxim d’aliments arribi al màxim de gent 
possible”. 

A Grosso modo, és una plataforma oberta a la participació de qualsevol persona creada per 
a desenvolupar accions que redueixin els excedents alimentaris, que els comparteixin i 
s’ajudi a distribuir excedents allà on es necessitin centrant-se en la denúncia i 
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conscienciació de l’evident problema dels excedents alimentaris. L’argot que defineix 
aquesta nova tendència és el “friganismo”, acompanyada del seu lema: “en la basura 
también hay manjares” (Tirard, n.d.). 

La seva línia de treball més impactant són els esdeveniments Disco Sopa que van 
originar-se a Alemanya (Shinippeldisko). Són un format obert i lliure que s'ha fet molt 
populars arreu d’Europa amb especial incidència a França, Disco Soupe, que barreja el 
participatiu, el lúdic i la conscienciació contra el malbaratament. La intenció és sensibilitzar 
sobre els reptes i formes d'actuar, mitjançant una trobada ciutadana en la qual s'involucra 
per mitjà d'una festa amb música  la participació de tots els assistents en la preparació d'un 
gran menjar popular. Els participants que s’encarreguen en la cerca i formalització amb els 
punts de recollida dels aliments són batejats com a foodsavers. 

En referència a l’aspecte pràctic de la nutrició, la cuina, és important, apel·lar al mètode de 
preparació en vogue dels darrers temps, el Batch Cooking. És un concepte que 
bàsicament promou l’economia temporal de la cuina saludable mitjançant la planificació i 
dedicació exclusiva d’una tarda en tota la setmana. Parteix de la idea de retorn a la cuina de 
l’àvia, que invertia els diumenges a fer guisats per a tota la setmana per tal de tenir llesta la 
base de la majoria d’àpats de la setmana.

La Chloé Sucrée (55’9k followers) i la Elka Mocker (59,8k followers)  són dues grans 
influents del mètode. Ambdues tenen, per separat, un local (Le Biotiful Pot i Love You 
Academy respectivament), a on fan demostracions en forma de curs de cuina i preparacions 
de menús setmanals basats en alimentació vegetariana amb alternatives veganes en cada 
cas. Les dues asseguren que portar un estil de vida i alimentació saludable no té per què 
ser més car, ni més difícil ni haver de disposar de més temps (Sucrée 2019; Mocker 2017). 

Respecte a l’àmbit pròpiament més mèdic, hi ha el Xevi Verdaguer, és fisioterapeuta i va 
ser el primer català estudiant de psiconeuroimmunologia (PNI); té una visió holística de la 
salut humana i ajuda als pacients a buscar alternatives a la medicina convencional. 
L’equilibri entre una alimentació saludable, una rutina d’esport i el respecte per les hores de 
descans nocturnes és la base de la medicina integrativa que ell proposa. És una figura 
mediàtica de pes dins la societat catalana relacionada amb el camp de la nutrició i salut. És 
seguit per més 30,9k followers al seu compte d’Instagram. 

Entre d’altres, emfatitza la importància de menjar aliments ecològics i de proximitat i 
assegura que “Cada vez hay una mayor demanda por este tipo de productos más 
respetuosos y, en un futuro, estos productos complementarán los que ellos también ofrecen 
a otro tipo de clientela” (Escobar Martí, 2017). 

Rafael Casas Esteve, metge expert en psiquiatria, en la seva ponència “Educar bien es 
alimentar mejor” parla sobre què podem fer per adoptar hàbits de vida saludable i aborda 
els quatre punts que ell considera que són la base d’aquest estil de vida (Casas Esteve, 
2018):

1. L’alimentació variada, equilibrada i, sobretot plaent. Explica que als nens no se'ls pot 
obligar a menjar el que no els agrada, perquè a la que puguin s’ho trauran del 
damunt.

2. L'activitat física regular. Afirma que ens hem acostumat a la inactivitat, al 
sedentarisme (escales mecàniques, cintes transportadores…). I això també 
ocorre amb els nostres fills: “Els nens juguen molt més a casa que al parc. I 
aquest és un altre dels factors tan importants com l'alimentació”.

3.  La relació familiar i social. Insisteix que encara que sembli que aquest factor no té 
res a veure amb la salut, és fonamental. Assegura que la bona relació familiar 
ajuda a tenir un pes saludable i que la relació familiar també es treballa a taula.
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4.  Les hores de descans. El metge lamenta que sigui un tema del qual es parla molt 
poc però que realment és tremendament important per a la salut dels nostres 
fills, ja que quan els nens dormen poques hores, pot duplicar-se el risc de patir 
sobrepès.

Per altra banda, com a referent dins del camp de la nutrició i dietètica i alhora agent 
educadora d’inspiració en receptes culinàries, cal que esmentar el paper de la Gina Estapé. 
És dietista, cuinera integrativa i prescriptora d’una alimentació saludable basada en una 
cuina de fàcil elaboració i aplicació pel dia a dia; el seu usuari a Intsagram és 
@myhealthybites, “mossegades saludables”, i és seguit per més de 19’2k de followers. Fa 
ús d’un to fresc, proper i sobretot molt amè i motivador. És autora del seu blog on 
comparteix receptes, tallers, ebooks, etc., col·labora amb la revista d’alimentació saludable 
“Ets el que menges” i també participava al programa de Catalunya Ràdio “Sans i EStalvis”, 
de l’Adam Martín. 

A tall de resum, en la taula següent es presenten de manera concreta les temàtiques en 
tendència tractades al llarg del punt, juntament associades amb els seus principals 
prescriptors i conceptes clau dins l’argot del camp. 

Així i tot, val a dir que constantment neixen usuaris i conceptes nous que actualitzen el punt 
de vista i les pautes de consum saludable envers el medi ambient i que, per tant, és 
important estar connectat i assabentat del discurs contemporani al qual has de fer referència 
a l’hora d’adreçar-te als teus stakeholders per tal que el puguin reconèixer ràpidament. La 
quantitat de canal d’informació a la qual estem exposats avui en dia ens ha convertit en 
consumidors molt exigents, fet que exigeix a les empreses un treball d’update i recerca 
continu. 

TENDÈNCIA PRESCRIPTORS CONCEPTES

Realfooding Carlos Ríos 
(@carlosriosq)

Realfooding, Realfooders, Real 
Food, comida real, alimentos 
ultraprocesados, riesgo, 
indústria alimentária, rebeldes, 
consciència, conocimiento, 
salud, enfermedades crónicas, 
#eatrealfood

Go Vegan Carlota Bruna 
(@carlotabruna),  
Reinas Y Repollos 
(@reinasyrepollos)

Go vegan, vegan, animals rights, 
Better human, helping, saving, 
planet, integrity, environmental 
activist, climate change, reduce, 
plastic usage, irreversible 
damage, act now, last chance,  
human, nohuman, rethink 
plastic, nutrition, #climatestrike 
#idothisfortheplanet 
#fridaysforfuture #madreplástico 
#climateemergency 
#thefutureisvegan  
#climatechange #sustainability 
#ourplanet #crueltyfree 
#bethechange#savetheplanet 
#friendsnotfood #vegan #vegano 
#veganismo #reinasyrepollos 
#cocinavegana #plantbased 
#fortheanimals
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Zero Waste Bea Johnson 
(@zerowastehome),  
Reinas y Repollos 
(@rebellumstore)

Reducate, reduce, reuse, 
recycle, resist, rebel, revolt,  
#zerowaste #zerodechet 
#zerowastehome #unpackaged 
#packagefree 
#zerowastehomebook 
#zerowastelifestyle #5Rs 
#reuse#ZWH #refill #reuse 
#ZWH

Granel Itziar Aguilera 
(@itziaraguilera)

Compra a granel, compra a pes, 
compra sense envasos, compra 
amb cistell, medi ambient, pots, 
jars, in bulk, compra consciente, 
reutiliza tarros, evita botellas de 
plástico, #hagamosquefuncione

Food 
Sharing

Raphael Fellmer Disco Sopa, foodsavers, 
despilfarro, compartir, plataforma 
oberta, participació, friganismo, 
malbaratament, involucració 
ciutadana, menjar popular, punts 
de recollida, escombraries, 
xarxa, estalvi

Batch 
Cooking

Chloé Sucré 
(@beingbiotiful), 
Elka Mocker 
(@ama.come.brilla)

Batch cooking, planificación, 
salud emocional, preparación, 
tiempo, vegetales, frutas, 
verduras, aliementos de 
temporada, productos 
ecológicos, colores, sabor, 
gusto, apetecibles, vegetariano, 
vegano, recetas, biotiful plan, 
menús semanales, aprovechar, 
sobras, mezcla, lunch box, veji 
bags, tips, cocina, ama, brilla, 
respeta, respira

Salut Xevi Verdaguer 
(@xeviverdaguer)

Equilibri, alimentació ecològica, 
dormir prou, fer Esport, 
coherència, escolta, intestí com 
a segon cervell, menjar 
acompanyat i assegut, 
consciència emocional, 
psiconeuroimmunologia

Cuina 
saludable

Gina Estapé 
(@myhealthybites)

Alternativas, disfruta, gluten free, 
paleo, fácil, sin azúcar, 
saludable, sano, recetas sanas 
#yummy #foodies #foodiesbcn 
#healthy #healthyfood 
#coconut#foodporn #fitness 
#fitfood #vegetariano #paleo 
#singluten #sinlacteos #dairyfree 
#plantbased#recetasaludable#re
cetassanas #realfood 
#realfooding #comidareal 
#foodstyling #foodblogger 
#fitfood #singluten #saludable 
#desayunosano #sinazúcar
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Com a conclusió de l’anàlisi realitzada, l’estil de vida que engloba les tendències actuals 
dels tres camps estudiats (la nutrició, la salut i el medi ambient) i que, per tant propaga una 
alimentació saludable sostenible, és construït a partir d’un discurs compartit basat en les 
paraules comunes que a continuació apareixen agrupades a la taula. D’alguna manera, es 
pot dir que són el core message que fonamenta  l’estil de vida analitzat.

3.3. Competència

L’apartat de benchmark és essencial pel que fa a la comunicació, ja que és clau analitzar de 
quina manera la competència s’està dirigint al seu públic objectiu i mitjançant quins 
continguts, a través de quins missatges i accions. 

Normalment l’anàlisi classifica dos tipus de competència tot diferenciant la directa 
(correspon a aquella oferta amb una proposta similar a la de La Concòrdia) de la indirecta 
(que inclou iniciatives amb conceptes una mica més allunyats del propi però que així i tot 
comparteix certes similituds). 

En el cas de La Concòrdia, com que la seva proposta és molt àmplia i els seus competidors 
tant directes com indirectes es troben fragmentats segons les diferents àrees de servei, la 
competència serà analitzada de manera holística per tal de tenir en compte totes aquelles 
iniciatives que hi competeixin encara que només sigui envers algun dels serveis que La 
Concòrdia ofereix. 

Abans de prosseguir amb l’estudi, emfatitzar el sentit i la intenció final d’aquesta anàlisi. Per 
una banda és una eina de conscienciació i dosis de realisme envers el sector actual per tal 
d’afinar la proposta comunicativa o redirigir-la per tal maximitzar el seu impacte. Per l’altra, 
té la funció directa de musa, d’inspiració, quant a enriquir la proposta corrent de l’empresa 
amb les pràctiques que duen a terme les iniciatives properes a la seva. Així doncs, l’objectiu 
final de l’anàlisi de la competència de La Concòrdia és sumar i absorbir aquelles maneres, 
continguts i vies que poden ajudar a millorar la situació actual de la cooperativa. 

Per tal de fer una anàlisi detallat i complet, la competència s’ha analitzat seguint un 
esquema patró aplicat a les diferents empreses per tal de valorar detingudament la seva 
proposta de manera holística (veure ANNEX I: ANÀLISI COMPETÈNCIA). 

La quantitat d’oferta d’establiments que ofereixin el tipus d’atmosfera que La Concòrdia vol 
recrear és molt àmplia, per això la tria analitzada amb detall correspon a aquelles maques 
que la seva filosofia era aparentment més afí a la nostra. 

ESTIL DE VIDA DISCURS

Alimentació Saludable 
Sostenible

Aliments de km 0, producte de proximitat, 
orgànic, ecològic, consumidor conscient, 
cos, productivitat natural, nutrients, 
estacions de l’any, temporada, respecte 
de conreus, producció local, medi 
ambient, risc, petjada ecològica, 
malbaratament, cost ambiental, 
fertilitzants orgànics, consum 
responsable, generació de residus, 
impacte sobre els ecosistemes, 
contaminació, efectes ambientals, residu 
orgànic, cicle de vida, ús responsable.
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Tot i això, val a dir que hi ha una sèrie d’empreses que cal tenir presents a l’hora de fer el 
plantejament de l’estratègia, ja que són referents en certs aspectes del seu funcionament i 
que, per tant, tenir-les en ment ens pot jugar molt a favor quant a idees i  inspiració. 
Aquestes són: Veritas, Biospace, Ametller Origen, I love food, La Molsa, Bio Market Toledo i 
“Soy comida perfecta” (supermercat que aprofita tots aquells productes tarats que 
normalment van a les escombraries i els ven a la meitat de preu).

Tal i com apareix en el llistat, Bio Market Toledo és una entitat referent per La Concòrdia 
tenint en compte el seu terreny de joc competitiu i, per tant, també manera de comunicar-se. 
En un dels apartats del portal web defineix la seva filosofia de marca i punt de mira envers 
allò que  comporta i què vol dir tenir unes pautes saludables al teu dia a dia; la decisió de 
les paraules seleccionades i el significat final del seu discurs comunicatiu són un element 
molt útil a l’hora de definir el nou pla de comunicació de la cooperativa, ja que ambdues 
parteixen del mateix element holístic com a punt de vista, l’estil de vida: “Llevar una vida 
sana y saludable significa mucho más que consumir productos ecológicos. El 
respeto al medio ambiente, evitar comprar productos testados en animales o 
sencillamente reciclar, forma parte de una conciencia, un modo de vida.”

A nivell d’inspiració tangible i en l’ambició del model de negoci, Ametller Origen seria 
l’exemple a tenir present com a model a desenvolupar i extendre’s arreu de la ciutat partint 
de la gran diferència que La Concòrdia ofereix de manera exclusiva productes ecològics 
amb embolcalls sostenibles i Ametller Origen no. 

3.4. Públic objectiu

Conèixer i adaptar-se a les preferències del consumidor és indispendable a l’hora de 
plantejar l’oferta d’una marca a nivell comunicatiu. Les paraules són tan suggerents com 
sentenciadores i per aquest motiu cal afinar al detall la decisió d’emprar-ne unes o unes 
altres, ja que el resultat pot canviar dràsticament. 

A priori, partint dels productes i serveis que ofereix La Concòrdia, es pot dividir el seu públic 
objectiu principal en dos grups: 

• Oficines i empreses de Barcelona amb certa inquietud per oferir unes condicions 
laborals saludables als seus treballadors.

• Famílies joves amb fills amb cert poder adquisitu i amb poc temps però amb elevat 
interès i conscienciació envers la importància de tenir cura d’una bona alimentació 
i hàbits saludables.  

Així doncs, a continuació s’analitzaran les diferents raons que mouen al públic objectiu i 
potencial a tenir cura d’unes pautes alimentàries de qualitat i determinar el seu concepte 
d’estil de vida saludable per tenir-lo en compte a l’hora de fer la proposta comunicativa:

Fa temps que es va començar a donar molta importància a saber amb detall què menjàvem, 
és a dir, conèixer els valors nutricionals del que mengem: sucres, calories... Aquesta 
importància ha anat en augment i gairebé tota la societat en un moment o altre es preocupa 
per saber què menja o en com millorar la seva alimentació. D’aquí el sorgiment dels 
productes ecològics i el nou estil de vida basat amb l’alimentació ecològica, l’esport i la salut 
(Terés Garcia, 2015).Així i tot, no tothom pot gaudir, encara que vulgui, d’aquests beneficis 
per la salut degut a la diferència de preus d’aquests productes.

En termes generals, es pot dir que el consumidor del segle XXI en l’àmbit de l’alimentació és 
molt més racional, ja que prioritza la utilitat i el preu del producte i compra molta menys 
quantitat però més sovint. Ara, acudim a grans superfícies on trobem tot allò que necessitem  
(tant d’alimentació com de la llar) i que, per tant, ajuden a economitzar el temps de compra 
que invertim. 
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Tal i com explica Terés Garcia (2015), en els darrers anys especialment, la societat en el 
seu conjunt ha modificat el seu comportament. Per començar, el fet que la dona s’hagi 
incorporat dins del món laboral i, per tant, a treballar fora de casa, ha modificat el 
comportament del consumidor per falta de temps o per incompatibilitat d’horaris; impedeix 
portar una alimentació igual d’elaborada que abans. D’alguna manera, el consumidor 
contemporani no vol o pot perdre temps cuinant i per això utilitza molt més el microones que 
els fogons. 

Per altra banda, ja no es conceben els àpats de la mateixa forma ni se li dóna importància a 
haver d’estar tots junts a taula a les hores de dinar i sopar. “L’augment de les famílies 
separades o divorciades també ha afectat a aquest canvi. Ha canviat (tot i que encara falta) 
el pensament sobre la dona i molts homes han de realitzar les mateixes feines que realitza 
una dona” (Terés Garcia, 2015). Aquest fet també ha ajudat a l’aparició de nous productes 
en forma de menjars preparats, precuinats, congelats, etc. podem dir que al consumidor 
contemporani no li agrada estar molt a la cuina, no vol perdre temps cuinant, utilitza molt 
més el microones i molt menys els fogons. A més a més, s’hi suma l’augment d’immigració 
que ha ajudat a obrir-nos a noves cultures i ens incentiva provar i a introduir nous plats com 
el kebab, sushi, mexicà…

Per altra banda, podem dir que es va crear una nova tendència en el consum després de 
patir la pitjor crisi econòmica de la història. Arran d’aquí, es van instaurar diverses 
característiques en les actituds dels consumidors com el canvi cap a una mentalitat més 
estalviadora dels consumidors i, per tant, comprar la quantitat justa d’aliments tot reduint el 
malbaratament d’aliments (els consumidors s’han acostumat a fer àpats de sobres o bé 
congelar aquells menjars abans que es facin malbé) i recórrer a la marca blanca desmentint 
una qualitat inferior a aquella dels productes de marques conegudes. Tot i que actualment ja 
hi ha hagut certa recuperació des de llavors, encara s’arrosseguen alguns d’aquests 
comportaments (Terés Garcia, 2015). 
El Ministeri d’Agricultura i Ramaderia detecta quatre perfils diferents de consumidors 
d’aliments ecològics classificats segons els motius de la seva decisió de compra envers 
aquest tipus de productes. Cadascun té assignat el percentatge que representa sobre el 
total de població a Espanya:
 

• (27%) Ecologista: és el tipus de consumidor que ha sorgit fa poc a causa de la 
preocupació pel medi ambient i la negació a la utilització de productes químics 
enl’alimentació. Creu fermament en l’impacte de la suma de gestos quotidians per 
la preservació del medi ambient. 

• (31%) Convençut: consumidor que practica i reivindica una alimentació natural i 
hàbits de vida respectuosos amb el medi ambient; és un militant. 

• (23%) Desimplicat: la seva raó de compra de productes escològics es redueix a 
seguir la moda sense tenir en compte altres aspectes que no siguin fer allò que es 
porta. És víctima de l’efecte mimètic.

• (19%) Preocupat per la salut: el seu principal interès és consumir productes 
ecològics per cuidar de la seva salut i de la dels seus. Els importa molt saber què 
mengen, fer esport i portar un ritme de vida el més saludable possible.

Segons explica Gómez (2009), els hàbits alimentaris es poden descriure com a patrons 
rutinaris de consum alimentari. Són tendències a triar i consumir uns determinats 
aliments i a excloure uns altres que comprenen un conjunt d'habilitats que exerceixen el 
paper de mecanismes de decisió, els quals organitzen i orienten la conducta ordinària i per 
tant el nostre comportament alimentari: el què mengem i la manera còm el mengem, és a 
dir, el consum quotidià d'aliments.

Una de les característiques fonamentals dels hàbits alimentaris és la seva estabilitat, és a 
dir, la seva resistència al canvi. La majoria dels hàbits alimentaris de l'adult són costums 
que s'han format molts anys enrere, motiu pel qual són difícils de canviar. 
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La resistència és més forta en les societats d'Occident, en les quals s'exalta l'autonomia i la 
llibertat individual; els conceptes d'independència i autonomia personal inexorablement 
estan units al d'activitats de la vida diària. Tot i així, els hàbits alimentaris no són 
immutables, ja que són també esquemes de comportament modificables, oberts al canvi a 
través de totes les potencialitats que ofereix la vida quotidiana. El context social és 
determinant en la mesura que pot desencadenar una evolució notable en els hàbits 
alimentaris dels ciutadans (Delormier et al., 2009). 

Els hàbits alimentaris van totalment marcats per l’estil de vida, la sèrie de pautes de 
conducta seguides per un grup raonable de persones que coincideixen en la seva forma 
de viure, gastar els seus diners, emprar el seu temps lliure, etc. L’estil de vida es basa en un 
conjunt específic de patrons de comportament que estructuren l'organització temporal, el 
sistema social de relacions i les pautes de consum d'un grup distintiu d'individus que està 
propiciat per un entorn sociocultural concret en constant procés de transformació originat 
per l'acció conscient dels membres que ho integren. L’estructura d'un estil de vida es resol 
en un conjunt de pràctiques, hàbits, valors, actituds, tendències, consums, formes vitals, etc. 
i es pot descriure com a forma original individualitzada en la decisió com cada persona viu la 
vida quotidiana, l'específica manera d’acatar les normes del seu grup, classe i societat 
global a la qual pertanyen (Gómez, 2009). 

Els estils de vida són formes pautades d'investir de valor social i simbòlic a certs aspectes 
de la vida diària, i el menjar és una part important que queda inclosa dintre d’aspectes. És 
una categoria que permet entendre i anticipar la conducta alimentària, comprendre els 
hàbits alimentaris actuals i poder detectar els canvis que s'estan produint en els gustos i 
preferències alimentàries. Posseeix molts estrats i múltiples expressions entre les quals cal 
destacar l'elecció i consum d'aliments que realitzen les persones; influeix de manera directa 
en la forma de menjar, en el que es menja i en el significat que té el menjar (Holzman, 2006; 
Reid et alt., 2001; Mardomingo, 2000). 

Gómez (2019) també explica que en les societats riques estem passant de la preocupació 
per la bellesa i la figura corporal sotmesa a l'obsessió pel antienvelliment i la joventut 
eterna, a optimitzar i mantenir la vitalitat d’estar en forma per preservar el benestar en la 
mesura del possible. Es manté l'ideal de la bellesa corporal encara que comencem a 
rebutjar la tirania de l'aspecte físic i a denunciar les terribles conseqüències que origina 
l'obsessió per la bellesa, però s'està començant a sublimar en forma d'eterna joventut.

"La lluita contra l'envelliment en l'ideari col·lectiu es basa en evitar les característiques 
negatives associades en envellir que es manifesten externament. La imatge positiva de la 
joventut en la societat, es manifesta en el cos i en l'aspecte físic. El que s'allunyi de la 
imatge jove és rebutjat conscient o inconscientment per la població que desitja en la seva 
majoria adscriure's a la imatge de la joventut" (Moragas, 2007). 

Mentre els coneixements científics actuals fan créixer l’esperança de vida de la població 
sense renunciar a aconseguir la fórmula de l’eterna joventut, en els mitjans de comunicació 
es divulga la idea de immortalitat. 

A Espanya la proporció de gent gran s’ha duplicat. Per a les persones és un motiu de 
satisfacció i alegria aconseguir l’edat avançada. Les persones grans són el segment de la 
població que té una major preocupació per uns hàbits alimentaris saludables i a triar aquell 
tipus d'aliments que millor contribueixin a l'increment de la seva salut i augment de la 
longevitat (Sloan, 2009; Swientek, 2008).

Així i tot, Gómez (2009) subratlla que convé que aquestes recerques i propostes s’extrapolin 
a totes les edats i recomana seguir-les en totes les etapes de la vida i no solament en la 
vellesa; que van dirigides també a totes les persones sanes que només desitgen afavorir i 
mantenir la seva salut. 
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Partint de l’alerta que la majoria de les conseqüències d'una dieta repercuteixen després de 
molt de temps, augmenta el nombre de consumidors que  tenen en compte la tria 
d’aliments amb nutrients beneficiosos per a la seva salut. 

“Desde siempre se ha sabido que una adecuada alimentación es muy importante para la 
salud y el normal funcionamiento del cuerpo. A la hora de hacer la compra la salud es uno 
de los principales motivos que tienen en cuenta los miembros de las sociedades 
desarrolladas para la elección de los alimentos. Pero en el trabajo campo que hemos 
realizado sobre el consumo de alimentos funcionales se detecta un aspecto nuevo en la 
elección de productos alimenticios: los alimentos tienen que ayudar a envejecer con 
calidad de vida, es decir, vivir más años y con mayor calidad de vida. El gusto de los 
consumidores está siendo modificado lentamente y orientando hacia un consumo de 
alimentos que se rija por los principios de una dieta óptima” (Gómez, 2009). 

Partint del fet que el sector de l'alimentació ecològica continua en auge, cada vegada són 
més nombrosos els espanyols que, conscienciats pel fet de tenir un estil de vida saludable, 
opten pels productes ecològics. Tant és així que segons un estudi de la Universitat Oberta 
de Catalunya (Aguilar i Medina, 2015), en tan sols deu anys, la compra d'aliments ecològics 
s'ha duplicat i actualment un 25% de la població en consumeix cada dia o gairebé cada 
dia, segons dades del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquest és deu als 
estàndards que segueixen els productes de l'agricultura ecològica, que ofereixen 
nombrosos beneficis. La no utilització d'additius sintètics, pesticides ni organismes 
genèticament modificats fomenta un model més sostenible amb el medi ambient, la natura i 
el benestar animal, i assegura uns nivells màxims de qualitat. 

A més a més, el consum de productes ecològics o no ecològics consumir productes 
ecològics o no ecològics no és tant una qüestió de salut com, sobretot, una decisió de 
compromís i actitud personal. Alícia Aguilar assegura que “el consum ecològic representa un 
model productiu molt important que té altres implicacions més enllà de l'aspecte saludable i 
nutricional, com ara els beneficis derivats de la proximitat i la sostenibilitat, tant agrícoles 
com ecològiques”. Per tant, podem afirmar que els consumidors de productes ecològics sí 
que estableixen una relació directa entre ecologisme i sostenibilitat. 

És important fer referència a la innovació aplicada dins el sector alimentari, ja que és i ha 
estat un factor important de competitivitat de les empreses i dels territoris, ja que és un fet 
que millora l’eficiència empresarial. Actualment, l’actitud innovadora en les empreses és 
valorada generalment, com un valor afegit als seus productes. Cada vegada és més comú 
fer la compra en línia; els consumidors han deixat de desconfiar en les condicions i en la 
qualitat dels productes que ofereixen els ecommerce alimentaris, i s'han convertit en un lloc 
comú al qual acudir per comprar aliments. Aquest nou format de consum, la compra online, 
va totalment lligat a la nova forma de vida que portem els humans: la internet s’ha tornat el 
centre del món i s’han hagut de crear i adaptar els models de negocis al seu entorn (Terés 
Garcia, 2015). 

Partint de la conducta dels consumidors contemporanis, segons COPCA (2007), els tres 
aspectes clau en què l’empresa catalana ha de buscar les principals oportunitats de negoci 
són: la conscienciació creixent per la salut, la cerca constant de la conveniència mitjançant 
la innovació i la preferència pels productes prèmium de major valor afegit; “desenvolupar 
productes millors, nous i sans”.

Finalment, a tall de resum es representen de manera més gràfica les característiques i els 
atributs que pertanyen als diferents tipus de públic objectiu de La Concòrdia. Com es pot 
veure a continuació, després d’haver dut a terme l’anàlisi, apareix un nou perfil de públic 
potencial que pot ser resultar un nínxol molt interessant a l’hora de treballar-hi. 
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Cal remarcar que com a requisit primordial, els tres grups definits comparteixen un cert 
nivell de poder adquisitiu per poder permetre's triar en exclusiva productes ecològics i 
sostenibles en l’àmbit mediambiental; per tant, el nivell econòmic d'aquests consumidors és 
mitjà o mitjà-alt. Així i tot, però, no volen soder fidelitzar aquest tipus de públic davant l'oferta 
ecològica i servei de qualitat de La Concòrdia i que el preu que paguin s’adigui a les seves 
expectatives. En definitiva, és essencial que el conjunt de l'experiència els reporti un resultat 
més que positiu. 
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Nom del 
segment

Públic objectiu 
La Concòrdia

Característiques i atributs

Foodie-family Famílies joves 
amb fills
(edat dels pares 
compresa entre 
els 28 i 38 anys)

-No sempre la família està composta per una parella, 
cada vegada és més freqüent l’estructura familiar 
monoparental o bé els divorcis o separacions. 

-Els adults estan actius dins del món laboral 
indistintament del seu gènere.

-Poc temps disponible per invertir cuinant. El menjar 
precuinat de qualitat el contemplen com a menjar 
d’emergència que és important tenir a l’abast. 

-Preocupació elevada per transmetre uns hàbits 
saludables als seus fills: alimentació de qualitat, 
esport regular, hores de descans, etc.

-Persones especialment sensibilitzades en l’impacte 
de l’alimentació en la salut i el medi ambient. 
Consideren molt positivament la posada en marxa 
d'iniciatives verdes com la venda a granel. 

-Prioritzen la qualitat i el valor afegit dels productes 
com a inversió en benestar, salut i educació (tant per 
ells com pels seus fills) davant del preu a pagar.

-L’hora de la compra ha de ser el màxim veloç i 
senzill possible. Si van amb nens, valoren tenir les 
facilitats d’aparcament o servei d’atenció als infants. 
Van molt per feina, així que prevalen la compra a 
establiments que ja tenen per la mà i coneixen.

-Tenen una forta sensibilització envers el 
malbaratament d’aliments, tant pel residu de 
productes d’alt preu i qualitat com pel sentit literal i 
moral de desaprofitar menjar. 

-L’estalvi i reutilització de material és valorat 
positivament degut al volum de residus acumulats en 
una família i a la predicació d’exemple de la figura 
adulta envers els infants. 

-Els cursos, receptes, tallers i novetats alimentàries 
els ajuda a reinventar la seva rutina a la cuina i 
donar una mica de varietat als plats. Sobretot 
busquen consells pràctics i fàcils d’aplicar. 

-Tenen present les diferents estacions de l’any a 
causa del treball escolar dels nens i nenes, així 
doncs, el consum d’ingredients de temporada juga a 
favor, ja que d’alguna manera ja hi estan connectats. 
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Foodie-worker Oficines i 
empreses de 
Barcelona
(la franja d’edat 
oscil·la dels 25 
als 55 anys)

-El servei és contractat a través de l’empresa o dels 
mateixos empleats.

-Estratègies de benestar laboral que ofereix 
l’alternativa d’un esmorzar o dinar saludable als seus 
empleats com a perk de l’empresa per garantir unes 
bones condicions de treball. 

-Persones que busquen menjar més saludable 
durant la setmana per raons de dieta, convicció o 
conveniència.

-Treballadors que volen picar alguna cosa ràpida 
abans de la reunió o menjar a mig matí i opten per 
una proposta saludable. 

-Empleats que per distància es veuen obligats a 
dinar a l’empresa i no tenen temps de preparar-se el 
dinar però valoren tenir una alimentació cuidada de 
manera regular.

-Sobretot aquells més grans contemplen la dieta 
ecològica com una prevenció davant l’envelliment 
proper. 

-El servei online i a domicili és la millor opció en 
hores de feina quan no es contempli sortir de 
l’oficina a no ser que l’establiment quedi a pocs 
metres de proximitat. 

-Referent a marca d’empresa, interessa fer visible 
que els teus treballadors contribueixen a unes 
pautes sostenibles en l'àmbit mediambiental. 

-Saben que cal fer un canvi d’actitud a nivell 
mediambiental però la majoria d’ells no són molt 
còmodes i no es porten el tupper. És per això que el 
fet que els envasos siguin biodegradables suma un 
plus al servei ofert. 

(Alguns d’ells també poden pertànyer al grup foodie-
family i viceversa.)

Nom del 
segment

Públic objectiu 
La Concòrdia

Característiques i atributs
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Encara que La Concòrdia estableixi aquests segments com el seu públic objectiu principal, 
també està oberta a dirigir-se a altres tipus de públics diferents a través de campanyes 
específiques en moments puntuals com per exemple seria el cas de les festes del barri, 
esdeveniments inaugurals, etc. 

Foodie-vulture Joves, barreja de 
millennial i 
centennials 
d’entorn urbà 
que aprecien el 
producte o servei 
pel seu valor 
social (entre 20 i 
30 anys)

-Busquen l’experiència holística: des de la idea 
conceptual del producte fins al moment de compra i 
consum; busquen la distinció i el valor afegit.

-Se senten atrets per productes nous i gamma 
prèmium de productes exclusius. 

-Estan molt informats i són molt exigents amb el 
servei i responsabilitat mediambiental de les 
marques. 

-Són víctimes de la necessitat creada d’identificar-se 
amb un tipus d’estil de vida concret. L’elecció de les 
empreses a les quals accedeixen cada vegada més 
ha de passar el seu filtre d’estar a la línia dels seus 
valors i manera d’entendre la vida. 

-El consum de noves tecnologies i influència 
mediàtica és alta. Fan ús d’aquestes eines per 
recomanar o denunciar actituds de les marques amb 
qui estan en contacte. 

-Una bona part d’ells no té fills i per tant més temps 
lliure per cuidar-se: fer esport, cuinar, descansar, 
etc. 

-Molts d’ells treballen des de casa i no tenen una 
rutina fixada al llarg del seu dia a dia, per tant, la 
seva dieta no segueix un horari regular. L’imprevist 
és el seu dia a dia, per tant, els productes precuinats 
saludables són un requisit molt preuat.

-Tenen un caràcter en certa manera acomodat, és  
per això que la majoria fa ús del servei delivery. 

-El bon menjar i la companyia són la millor 
combinació dels dies festius. Anar a fer brunchs o 
aperitius entra dins el seu ordre del dia. Cada 
vegada valoren més que l’oferta sigui nutritivament 
saludable. 

Nom del 
segment

Públic objectiu 
La Concòrdia

Característiques i atributs
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4.RESULTATS I CONCLUSIONS

4.1. DAFO

En aquest apartat, mitjançant l’aplicació de la tècnica DAFO, s’identificaran els punts dèbils 
(debilitats a ajustar i amenaces a encarar) i els punts forts (fortaleses a sostenir i oportunitats a 
fomentar) de cada aspecte analitzat anteriorment. La informació s’estructura a través d’un quadre 
de doble entrada que diferencia i posa en relació aquells factors interns i presents com a auto 
diagnosi de la situació de la comunitat en qüestió, amb els factors externs de l’entorn, aquells 
aspectes que en un futur poden arribar a ser condicionants per l’organització.

Sobre la base d'aquesta definició, l’anàlisi final en qüestió té la finalitat última d’establir aquells 
aspectes indispensables a tenir en compte a l’hora de plantejar el pla de comunicació per l’entitat i, 
per tant, decidir i valorar quins interessa potenciar o menystenir a l’hora d’adreçar-nos al públic 
objectiu de La Concòrdia, ja sigui en termes digitals com de manera offline. 

Per tal de plasmar de manera visual i en versió reduïda la situació actual de La Concòrdia, a 
continuació hi adjuntem el resum del DAFO anterior, la versió completa està adjunta a l’annex 
(veure ANNEX II: VERSIÓ LLARGA DAFO)

Origen Intern Origen Extern

Aspectes 
negatius 

DEBILITATS AMENACES

• Manca de botiga virtual.
• Limitació en l’oferta: 

desavantatge relatiu a grans 
superfícies.

• Falta de servei d’entreteniment 
per la canalla.

• Abast limitat a les xarxes (només 
té Instagram i Facebook i en 
català).

• Falta d’alternatives per a la millor 
gestió dels residus alimentaris i 
manca de comunicació de la 
tasca a l’obrador (d’aprofitament 
dels aliments).

• Augment de competència en el 
sector.

• Possible enfortiment de les 
mesures reguladores per a 
establiments de l’àmbit.

• Voluntat de consumir amb 
immediatesa i varietat 
independentment de les limitacions 
de cada temporada.

• Malbaratament de menjar.
• Desavantatge quant a oferta 

respecte a supermercats.

Aspectes 
positius

FORTALESES OPORTUNITATS
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• Oferta únicament basada en 
productes ecològics de 
temporada: afavoriment de la 
indústria i del medi ambient.

• Oferta de take-away i delivery.
• Packaging sostenible sense 

renunciar a la qualitat, seguretat i 
conservació.

• Oferta de productes premium 
d’importació sostenible.

• Funció educativa i de pedagogia 
d’hàbits de consumició a través 
de “la Biblioteca”.

• Actualització constant a través de 
xxss.

• Valor afegit pel consumidor. 

• Augment de renda familiar 
potencialment destinat a consum 
ecològic.

• Tendència del “menjar ecològic”.
• Major conscienciació pels valors 

ètics i ecològics: exigència del 
consumidor a l’empresa per 
complir-hi.

• Packaging com a element de 
posicionament de marca.

• Aprofitament de l’auge del 
Realfooding.

• Futur seguiment individualitzat de 
taxes segons el nivell de residus 
generats. 

• Retorn de compra a granel com a 
model de negoci.

• Augment de la varietat de gustos a 
causa dels fluxos migratoris;

• Increment exponencial de estils 
d’alimentació lliures de producte 
animal.

• Productes premium relacionats 
amb la cura de la salut i el medi 
ambient.

• Sorgiment del snacking com a 
model d’alimentació.

• Rellevància de l’elecció de 
l’empresa en termes de qualitat i 
seguretat dels aliments, de cara al 
posicionament. 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FASE 2: PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC 

1.META

La Concòrdia serà percebuda com la cooperativa superbioecologicaorgànicasostenible i 
crítica de Barcelona.

2.OBJECTIUS

Principal:
• Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca 

envers la competència.

Secundaris:
• Seduir els líders d’opinió local afins a la nova línia de negoci ecològica i sostenible de la 

cooperativa amb el fi d’exercir la seva funció de prescriptors. 
• Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que valori la responsabilitat social de la 

cooperativa per tal de millorar la seva imatge de marca.
• Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum envers un 

comerç just i sostenible. 
• Incentivar que el públic intern col·labori en la difusió de la nova oferta de La Concòrdia i 

així guanyar en qualitat de divulgació.
• Triplicar la base de dades del públic objectiu de La Concòrdia.
• Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i compromís amb 

la comunitat. 

3.PÚBLICS

El públic objectiu al qual s’adreça el pla comunicatiu coincideix amb els perfils de 
consumidors definits a la fase d’investigació i amb la petició del client descrita al breifing. De 
totes maneres, però, si que s’ha establert una jerarquia i ordre de prioritats a l’hora de 
plantejar les accions:

• Públic principal: famílies joves del barri (foodie-family).
• Públic secundari: les empreses (foodie-worker) i client gourmet esporàdic (foodie-

vulture).

Tot i així, hi ha altres col·lectius que malgrat no formar part del públic objectiu directe, tenen 
un efecte en el desenvolupament de la marca i, per tant, també han de ser considerats. 
Moltes vegades aquests seran la via per arribar al públic principal. 

A continuació hi ha adjunt el mapa de públics general com a guia orientativa per aplicar a les 
diferents botigues de La Concòrdia. És important remarcar, però, que en funció de la 
situació geogràfica de cada establiment, el mapa de públics té característiques variants junt 
amb les necessitats del barri pertinent. Així doncs, aquest mapa de públics primer, fa 
referència explícita a la tria d’aquell públic que, en l’àmbit genèric, són iguals per les cinc 
botigues de la cooperativa independentment de la seva localització.

En segon lloc, a l’hora de plantejar l’estratègia comunicativa i assumint el requeriment de 
segmentar els públics segons el barri, el pla s’ha basat en la seu principal de la cooperativa 
(situada a la plaça Sant Vicenç de Sarrià). Es tracta de l’exemple pilot com a la flagship de 
la marca a l’hora d’elaborar el pla per després poder aplicar el mateix model comunicatiu a 
la resta d’establiments. El plantejament és similar al d’una franquícia en què partint d’unes 
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bases i valors comuns de marca, cada seu ajusta el pla en funció de les característiques i 
necessitats detectades. 

A tall de resum, en el primer mapa de públics es representen els col·lectius que tenen un 
impacte en la campanya de reposicionament de la marca (públic intern, especial i extern) i 
de cobertura general. En segon lloc, es detallen aquells públics específics en els quals la 
flagship de La Concòrdia Sarrià es dirigirà. 

Finalment, és important remarcar que en el primer mapa general, es fa referència a aquells 
col·lectius comuns de marca i que, per tant, en el mapa concret, només s’especifiquen 
aquells públics que es sumen als del mapa general. 
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4.MISSATGES

La Concòrdia vol fer saber que a partir d’ara, a través del canvi en la seva oferta (productes 
de temporada i proximitat sense tractar i amb pacackings biodegradables), es posiciona a 
favor de les pràctiques de consum responsable i respectuós amb les persones, la salut i el 
medi ambient.

Aquests són els missatges principals que la cooperativa adaptarà als diversos públics i 
plataformes possibles:

La Concòrdia és CRÍTICA amb la situació actual. 
-ReIvindica una conscienciació en l’actitud dels consumidors envers la confusió 
generada per les pràctiques oportunistes del sector.
-Es posa al mateix nivell que els clients i crea empatia amb les seves necessitats; “la 
cooperativa també està formada per persones”.
-Lluita per reeducar els hàbits quotidians apresos i contribuir en el desenvolupament 
de l’esperit crític de la comunitat respecte a la importància d’alimentar-se i no 
contaminar. 

La Concòrdia és JUSTA amb el tracte dels productes i serveis ofereix.
-Fomenta unes pautes de consum responsables i de comerç just en les seves 
pràctiques: dóna veu a petits productors locals, els seus treballadors tenen bones 
condicions laborals, sostenibilitat mediambiental dels seus productes de proximitat i 
temporada, etc.
-Els seus processos de producció contribueixen en la preservació de l’entorn i 
respecten els cicles naturals de la terra.
-És una cooperativa que parteix de l’organització democràtica de l’assemblea 
general de socis.
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La Concòrdia és AMIGA del barri.
-És coherent amb la seva oferta local i prioritza la venda de barri.
-Vol crear comunitat posant en pràctica iniciatives responsables que contribueixin a 
l’estil de vida sostenible i saludable del veïnat.
-Creu en el treball cooperatiu i la creació de sinergies a l’hora d’establir vincles i 
col·laboracions amb entitats de valors afins a La Concòrdia.

La Concòrdia és TRANSPARENT i accessible.
-Visibilitza el procés i metodologia de treball que hi ha al darrere dels seus 
productes.
-Ofereix un tracte personal i de proximitat que propicia la comunicació i feedback 
espontani amb els clients.
-La seva voluntat d’entitat transformadora va més enllà de la venda i, per tant, el seu 
model de negoci es nodreix del contacte amb els col·lectius del seu públic objectiu.

La redacció dels missatges detallats per cada públic en concret està inclosa als annexos del 
treball (veure ANNEX III: MISSATGES). 

5. ESTRATÈGIA

Per tal de fer arribar al públic objectiu els missatges i valors que la nova línia de La 
Concòrdia vol comunicar, és important determinar la manera de fer-ho manera i establir quin 
serà el recorregut. 

Així doncs, l’estratègia es basarà en:
1.Campanya paraigües de llançament de la nova línia de la marca i la inauguració de la 
flagship de La Concòrdia Sarrià. 
2.Comunicació interna
3.Comunicació externa

-PR (protocol institucional i premsa)
-Continguts digitals (web i xarxes socials)

Partint de la base que el fi del disseny estratègic es basa en traçar el camí per complir la 
meta i els objectius establerts, en aquest cas, cal especificar les dues fases en les quals es 
desenvoluparà l’estratègia:

PRIMERA FASE
Per una banda, cal posicionar La Concòrdia com a marca en l'àmbit general, i per tant, a 
través d’una campanya de llançament buscar la manera de ser notícia i novetat generant 
un impacte “macro”; crear hubbub entre la població i els mitjans sense perdre la intenció, el 
to i els valors comunicatius del discurs de marca. Així doncs, aquest pla comunicatiu fa 
referència especial al desenvolupament de la primera fase de l’estratègia de posicionament 
de marca a través de l’acte inaugural de la flagship de Sarrià. L’esdeveniment serà el canal 
comunicatiu central a través del qual la marca “materialitzarà” la transparència, proximitat i 
accessibilitat que reivindica mitjançant el vincle humà i el tracte personal; així i tot, les 
xarxes socials seran una de les eines principals de difusió de l’acte. 

SEGONA FASE
Per altra banda, és indispensable dur a terme en la segona fase del pla el disseny estratègic 
concret per aplicar a cada seu de la cooperativa, en funció del barri, amb el fi de guanyar un 
posicionament específic de botiga dins del districte. En aquest cas, és necessari basar 
l’estratègia comunicativa en accions continuades d’impacte local, treballar sobre allò 
“micro” de manera constant; aconseguir que la cooperativa sigui tinguda en compte i 
present en el dia a dia del veïnat. Així doncs, l’eina principal d’aquesta estratègia és fer 
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xarxa de barri, xarxa de carrer per anar-se posicionant de mica en mica i per crear una 
fidelitat a llarg termini amb el públic objectiu. 

En les dues fases, associar-se i col·laborar amb entitats externes a la cooperativa serà clau 
pel desenvolupament estratègic de La Concòrdia. L’intercanvi de valors a través de la 
cooperació conjunta entre dues marques diferents, genera una suma en la proposta de valor 
de cada entitat que és rebuda positivament pel client; aquests serveis i productes ofereixen 
implícit un valor afegit envers la resta. Per tant, el co-branding serà indispensable a l’hora 
de plantejar les accions i associar-les amb la personalitat de marca que La Concòrdia vol 
transmetre. La Concòrdia ha de presentar-se com a un nou concepte de negoci 
transformador que, a través de la seva visió crítica i reivindicativa, ven mentre transforma i 
educa la comunitat. Cal que la seva voluntat de canvi es percebi en el conjunt de productes, 
comunicacions i accions que llenci. 

5.1.Campanya

La campanya de llançament ha d’incloure:
-Un claim i un manifest per explicar el concepte que defineix la nova línia de negoci i 
els valors de la marca.
-Nova direcció d’art per tal que hi hagi una coherència en els materials tant gràfics 
com audiovisuals de la campanya.
-Nous continguts per incloure als diferents canals de la seva àrea d’actuació (pàgina 
web, xarxes socials, premsa i PR).

És essencial que s’estableixin unes pautes comunes i clares en els diferents àmbits 
d’actuació pel que fa al llenguatge i a la imatge visual de la campanya per tal que 
l’espectador pugui reconèixer-les fàcilment en qualsevol dels seus suports.

5.1.1.Concepte

Per tal de fer comprendre al públic objectiu la proposta de la campanya de manera holística, 
és important desenvolupar una proposta de valor que s’expliqui en forma de claim i manifest 
curt, emocional, directe i universal. Tant el públic intern com el públic objectiu ha de sentir-
s’hi atret i poder incorporar en el seu discurs quotidià l’actitud i punt de vista crític que la 
marca reivindica. 

El copy marcarà el to de les comunicacions de la campanya i també ha de poder ser traduït 
a una imatge gràfica o audiovisual que sintetitzi de manera visual la finalitat última de l’acte. 

Per tant, en el cas de La Concòrdia, el seu concepte ha de transmetre la translació de la 
crítica envers la tendència de “verda” actual, greenwashing (entesa com a estratègia de 
màrqueting que fa associacions ecològiques o mediambientals als productes i serveis 
d’empreses que en realitat careixen d’una praxi que compleixi amb aquests atributs), i 
valorar la visibilitat en els processos de producció i respecte dels cicles biològics del sòl 
(una de les branques de la permacultura). Així doncs, per tal d’evitar que el discurs de La 
Concòrdia sigui un més dins del sector i defugir d’un to alliçonador o paternalista buit de 
contingut i de falta de veracitat, la derivació de l’humor en forma d’ironia o sarcasme serà 
l’element diferencial de difusió de la campanya. Hem de voler educar al públic objectiu 
sense pretendre-ho, sense semblar voler-ho fer. Així doncs, els aspectes clau del concepte 
seran l’humor, la transparència, la naturalitat, el respecte i la crítica. Per tant, el rol que 
agafa la marca envers lentorn es pot sintentizar com a “un verd crític”

Proposta de valor. 
“La iniciativa La Tria Justa de La Concòrdia reeduca la consciència alimentària de la 
comunitat per a recuperar la importància de la qualitat d’allò natural a través de l’oferta de 
fruites i verdures sense tractar, de proximitat i pel barri.” 
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Claim. 
La campanya informativa i de posicionament que llançarà La Concòrdia per anunciar la seva 
nova línia de negoci es desenvolupa a través del claim següent: “La tria justa”. 

Per una banda, el lema fa referència al gir emprès per la cooperativa envers la decisió de 
canvi de la seva oferta, a partir de llavors exclusivament ecològica, de proximitat i sostenible 
i, per tant, justa. La Concòrdia vol visibilitzar que vetlla per unes bones condicions, tant en el 
tracte dels productors i distribuïdors com en el dels mateixos clients tot fent una crida per un 
comerç just. 

Per altra banda, l’eslògan reivindica una conscienciació de consum responsable per tal 
d’evitar el malbaratament alimentari, assumint una actitud social que posa en pràctica unes 
pautes de compra austeres, contraposades als excessos i desigualtats: “comprar allò just i 
necessari” i per tant, sostenibles.
A més a més, el concepte de campanya inclou el joc de paraules referent al codi de 
llenguatge establert en la resta d’àrees de la cooperativa que imita la formació sintàctica del 
seu nom: article femení seguit d’un nom (La Concòrdia, La Barra, La Nevera, etc.) i en 
aquest cas, La Tria. Aquest fet facilita l’assimilació del nou servei que la marca comunica per 
part dels consumidors, ja que concorda amb l’argot de la fruiteria i, per tant, va d’acord amb 
la resta de valors. 

Un altre aspecte que manifesta el claim, fa referència a la compra de fruita i verdura de 
temporada. El fet que l’oferta d’aliments de la cooperativa es regeixi segons les estacions de 
l’any, emfatitza la collita de proximitat com a garantia d’ecologia i qualitat: la tria justa.

Tanmateix, el concepte reforça el perfil emergent del consumidor contemporani, un client 
informat que té l’absolut control i voluntat de decidir allò que fa, què compra i en què i com 
destina els seus recursos, per tant, la llibertat que té a l’hora de triar i decantar-se cap a una 
tria justa.

Remarcar finalment, que la proposta de La Concòrdia s’adreça al barri amb la voluntat de 
fer xarxa mitjançant la venda local de producte de proximitat que promou la campanya. 
L’element clau que fa sostenible el consum de productes ecològics és la seva procedència, 
així doncs, dirigir-se al barri és una manera de predicar amb l’exemple.

Manifest. 
“La Tria Justa” de La Concòrdia, la nova línia superbioecologicaorgànicasostenible de la 
cooperativa.

Tenim com a objectiu promoure la consciència alimentària de la comunitat per a recuperar la 
importància de la qualitat d’allò natural a través de l’oferta de fruites i verdures sense tractar. 

Creiem en la necessitat de fer xarxa, en el producte local i prioritzem la venda al barri. 
Volem crear comunitat posant en pràctica iniciatives responsables que contribueixin a l’estil 
de vida sostenible i saludable del veïnat.

Ens comprometem amb l’entorn i les persones. Fomentem unes pautes de consum 
responsables i de comerç just en les seves pràctiques alhora que ens organitzem mitjançant 
l’assemblea democràtica dels socis fundadors. 

La seva voluntat d’entitat transformadora va més enllà de la venda i, per tant, el nostre 
model de negoci es nodreix del contacte amb els col·lectius del seu públic objectiu; oferim 
un tracte personal i de proximitat que propicia la comunicació i feedback espontani amb els 
clients.
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5.1.2.Direcció d’art

La Concòrdia ha de tenir un tret diferencial, creïble i un referent dins de l’àmbit de 
l’ecologisme, alimentació i salut. I per ser-ho, cal semblar-ho per poder transmetre-ho i 
evitar crear dissonància entre què dius i el que en realitat ets. A més a més, per tal 
d’assegurar l’efectivitat de la campanya, és indispensable que mantenir una coherència 
visual i narrativa del discurs de marca estricta.

Una bona manera de plasmar els valors de la nova línia de la cooperativa a la seva estètica 
és fent ús d’imatges autèntiques i reals, sense quasi aplicar filtres ni retocs. Si La Concòrdia 
reivindica producte ecològic, sense ser tractat, és imprescindible que la seva imatge de 
marca vagi en acord amb allò que diu i, per tant, sigui també natural (quotidiana, del dia a 
dia) i estigui el menys tractada possible. 

5.1.3.Nous continguts

És important que la marca adapti els seus continguts a allò que fa, per tant, La Concòrdia 
necessita plasmar en totes les seves plataformes el seu gir en el model de negoci. 

• Ha de ser notícia, fer riure i despertar la curiositat tant d’aquells que ja estan vinculats amb 
el tema com els que encara no; cal que el to i el copy captin l’atenció del públic objectiu.

• Necessita ser emocional i vincular la marca amb la part humana de la cooperativa: 
explicar històries dels seus treballadors, visibilitzar les pràctiques de comerç just a través 
del tracte amb els proveïdors i distribuïdors de la marca, parlar del barri…

• Ser transparent i posar cara a les persones que treballen dia a dia per fer possible la tasca 
de La Concòrdia.

• Cal que crei empatia amb els seus seguidors i utilitzi un to pròxim que faci la marca 
accessible i creïble per al públic objectiu. És essencial que la marca comuniqui des de la 
veritat i tregui partit a la situació actual de les tendències “postureig” del sector alimentari.

• Fer èmfasi de manera divertida i àgil al valor afegit dels seus productes (ecològics, de 
proximitat i sostenibles), que té un impacte positiu en el medi ambient, la salut i la qualitat 
de vida de les persones.

A manera de resum, cal que parli dels valors inherents de les fruites i verdures que ofereix la 
cooperativa: sostenibilitat, respecte, servei, etc. a través d’un to molt lúdic, amb distensió i 
creatiu. Els termes relacionats amb l’alimentació ecològica i sostenible estan molt “gastats” 
ja. 

5.2.Comunicació interna

Per tal que els missatges marcats entre el públic objectiu penetrin, és essencial que incidim i 
prioritzem abans que res la comunicació dels de la casa (l'assemblea de socis, el consell 
rector, els treballadors en plantilla i els col·laboradors puntuals) amb el fi que es sentin 
cuidats, valorats i escoltats. A tothom li agrada que el “mimin” i el tinguin en compte. El 
comerç just comença a casa, així doncs, és essencial:

• Crear un sentiment de pertinença i comunitat amb tots els treballadors per revitalitzar 
l’estat d’ànim i que se sentin motivats a l’hora de promoure el projecte. Així doncs, és 
indispensable cuidar-los partint de la base que són la cara visible de l’empresa i si estan 
satisfets amb el tracte, poden arribar a esdevenir els principals prescriptors. 
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• Concertar un dia de reunió del staff i per tal d’explicar la reorientació de la comunicació, 
els valors essencials per la marca i posar a la pràctica un manual d’exemple amb 
preguntes i respostes que poden rebre dels clients durant l’etapa d’impàs per tal de 
formalitzar el discurs comú a l’hora de resoldre-les.

• Promoure els valors i discurs desitjat des de l’exemple, fent ús d’un to i tracte encertat.

5.3.Comunicació externa

5.3.1. PR

A.Protocol institucional
La nova línia de La Concòrdia, entre d’altres, compleix amb la funció de servei a la 
comunitat. Ja sigui a través de la seva futura implicació amb el barri, com amb el 
compromís sostenible, de salut i de comerç just, que la proposta de la cooperativa té 
un impacte educatiu en la societat. Per aquest motiu, cal fer arribar la tasca de La 
Concòrdia a entitats rellevants, ja siguin de l’administració pública com tertulians o 
referents dins del barri. Per tant, per tal de poder assolir aquest propòsit caldrà:

Fer recerca i aconseguir noves adreces al mailing d’invitacions de la inauguració de 
la flagship. 
Convidar de manera personalitzada als alts càrrecs de les entitats i les associacions 
importants relacionades amb el camp de la nova línia de la cooperativa. 
Valorar l’opció d’enviar per correu postal el manifest de La Concòrdia a personatges 
clau de la comunitat (Directors del medi, caps de redacció, tertulians, etc). 

B.Premsa
Per tal d’aconseguir captar l’atenció dels mitjans és fonamental que La Concòrdia els 
hi proporcioni dades del seu interès. Si volem ser notícia pels nostres oients, abans 
hem de ser-ho pels periodistes. Així doncs, cal adreçar-nos-hi amb el següent 
discurs:

• Presentar la inauguració de la flagship com una via de foment de les tendències 
del moment: el consum responsable, el moviment zero waste i la cura del medi 
ambient. 

• Donar la primícia de l’acció d’implicació en el barri per tal de fer xarxa i evitar el 
malbaratament alimentari

• Parlar de números, donar-los xifres exactes i deixar entreveure futures ambicions. 
Han de percebre que és el començament de què serà un boom molt gros pel que 
fa a ressò mediatic i social.

C.Líders d’opinió
La figura dels líders d’opinió i/o influencers, ha esdevingut clau en els darrers anys. 
La seva afinitat amb les marques i assistència a esdeveniments concrets té un poder 
molt gran a l’hora de moure masses, és per això tan important fer-hi èmfasi. 

Cal diferenciar però el seu rol en relació amb la cooperativa, ja que es fan dues 
classificacions en funció de com i quan a La Concòrdia s’associa amb aquest sector:

• Ambaixadors de la marca. Correspon a aquells líders d’opinió que volem que 
estableixen un treball continuat de prescripció de la marca a llarg termini i a través 
de la seva difusió quotidiana. Podem jugar amb assignar un ambaixador per a 
cada Seu de La Concòrdia i així que el públic objectiu el pugui recordar i tenir-lo 
com a un bon referent.

• Col·laboradors puntuals. Fan referència a aquells líders d’opinió que poden ser 
col·laboradors potencials de la marca en moments puntuals, com en casos de 
promoció d’una acció concreta. 
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És important remarcar, però, que malgrat que aquestes persones basin el seu dia a 
dia laboral en recomanar i es guanyin la vida visibilitzant marques amb qui són afins, 
també tenen un criteri i defensen un perfil concret. Per tant, no només es tracta de 
proposar-los un acord exclusivament professional, també cal que s’enamorin de la 
marca i es creguin els valors i el punt de vista que La Concòrdia promou. Cal tenir-
los en compte i convidar-los quan se celebri un esdeveniment, fer-los tastar novetats 
de producte, etc. Com més contents i orgullosos se sentin de la marca, més vegades 
la tindran en compte i, per tant, en conseqüència augmenten les possibilitats que 
facin esment de La Concòrdia envers el seu públic objectiu. 

D.Barri
Amb el fi que el públic objectiu pugui apreciar el gir en el model de negoci, tant en 
l’oferta com en l’èmfasi en uns valors concrets, els primers passos són determinants 
i decisius pel futur posicionament de la marca.  Així doncs, si una de les prioritats de 
la cooperativa és integrar-se dins del barri, cal fer saber al veïnat aquesta intenció. 
Per tant, aprofitant la inauguració de La Tria Justa a flagship de La Concòrdia Sarrià, 
podríem adreçar-nos al barri de la següent manera:

• Convidant als comerços del barri que tenen valors afins a la filosofia de marca de 
La Concòrdia.

• Convidant a associacions i entitats del barri i donar-los visibilitat mediàtica durant 
el pre i post esdeveniment.

• Convidant a artistes o col·lectius que tinguin certa influència dins de la comunitat 
per ajudar a l’assistència i ressò de l’acte. 

Com que La Concòrdia basa la seva oferta en producte de proximitat i la venda local, 
la relació i tracte amb la comunitat més propera a l’establiment són indispensables 
també, ja que són una altra manera de traduir allò que la cooperativa promou en 
forma de valors. Així doncs, és important considerar que, en la mesura del possible, 
els diferents públics del barri es convidin de manera presencial, amb el fi de posar 
cara i transmetre l’afecte i la proximitat que La Concòrdia pretén. Es pot contemplar 
l’opció de convidar-los gratuïtament. Aquesta és una estratègia que apliquen altres 
entitats com és el cas del mercat Palo Alto Market amb els seus veïns del barri. 

5.3.2. Continguts digitals 

Un canvi en la línia de negoci també s’ha de traduir en un canvi en els continguts digitals per 
tal de cridar l’atenció del públic objectiu i fer-li percebre. Les fotografies i peus de foto que 
les il·lustrin cal que transmetin en tot moment la puresa de l’estat natural, tant en el medi 
ambient i com en el treball humà que la cooperativa promou. 

Com que els valors que reivindica la marca estan en auge actualment, podria destinar 
algunes de les seves publicacions a parlar d’altres marques de filosofia similars i que 
inspirin tant a La Concòrdia com al seu públic objectiu. A través del contingut digital La 
Concòrdia ha d’aconseguir que el públic objectiu estigui convençut que ha fet “la tria justa” i 
que val la pena estar al dia de les novetats que la marca difon. Perquè això passi, cal que 
allò que comparteixi sigui interessant i coherent, que mantingui una estructura lògica entre 
sí, que el consumidor també pugui entendre-la i ser-hi partícip (comunicació simètrica 
bidireccional, l’era del consumidor participador). Així doncs, caldria:

• Renovar l’estètica de fotografies i vídeos compartits fins ara apel·lant més a la naturalitat, 
proximitat i reivindicació de la marca envers el compromís amb el medi ambient i el 
consum responsable.

• Fer xarxa a través dels continguts de les publicacions de Facebook i Instagram fent èmfasi 
en l’equip de La Concòrdia, els seus proveïdors i distribuïdors, la procedència dels 
productes que ofereix la marca (cada fruita i verdura té una història al darrere diferent), els 

38



clients de la cooperativa (des dels veïns, fins a les escoles o participants del curs de ioga, 
etc. poden aparèixer tots agafant una fruita).

• Jugar amb recursos interactius de les plataformes com fer enquestes i votacions sobre 
quina combinació de fruites porti la nova recepta del batut, sortejos de cistelles, etc., que 
incentivin als seguidors a estar pendents de què diu o què fa la cooperativa.

• Donar vida als instastories d’Instagram i deixar com a highlights consells, receptes, 
preferències concretes de la marca i recomanacions d’altres entitats que apostin per 
alternatives que vetllen per un estil de vida saludable, etc. 
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FASE 3: PLA D’ACCIÓ 

1.ACCIONS 
Tal com s’ha comentat en el punt anterior, el pla estratègic de reposicionament de La Concòrdia 
constarà de dues fases. Aquest treball se centra en el desenvolupament de la primera, que 
correspon al llançament de la campanya. Així i tot, també es proposen accions potencials que es 
podrien dur a terme en una segona etapa lloc assumint una revisió i valoració prèvia de la fase 
anterior abans d’implantar cap acció. 

La principal tècnica en què es basa la primera fase del pla d’acció és l’acte inaugural de la flagship 
La Concòrdia Sarrià. Paral·lelament, per tal de donar notorietat a l’esdeveniment, es posaran en 
marxa dues altres accions que es presentaran oficialment el mateix dia de la inauguració. El 
procés previ al dia de la celebració de l’acte està estructurat a partir d’una sèrie de subaccions 
indispensables per la seva viabilitat logística. L’esquema següent mostra de manera resumida les 
tècniques en les quals es basa l’estratègia:
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A continuació, es desenvolupen les accions que corresponen a la primera fase del pla comunicatiu: 
 

Subacció 0 A: Cocktail de presentació 

Tipus:  COMUNICACIÓ INTERNA 

Públics:  Consell rector, representació de l’assemblea general de socis, staff (treballadors en plantilla i de les oficines) i 
col·laboradors contractats.  

Objectius:  ● Comunicar el futur canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia al públic intern de la cooperativa. 
● Fomentar el tracte de confiança i la bona entesa entre els treballadors de La Concòrdia i la resta de l’equip.  

Descripció:  Es realitzarà una trobada informal a la sala d’actes de la seu principal en la qual els membres del consell rector junt amb 
els responsables del departament de comunicació donaran la primícia als treballadors i col·laboradors de La Concòrdia 
de la nova oferta i estratègia que implantarà la cooperativa. És important remarcar que fins que no se’ls avisi, no 
difonguin la notícia ni la publiquin enlloc, ja que perdria l’efecte de notícia a l’hora de fer públic el llançament de la 
campanya.  

Desenvolupament:  A peu dret i en forma de celebració es comunicarà la “sorpresa” mentre se serveixi un cocktail acompanyat d’un aperitiu 
als assistents. La Trobada serà el dijous 26 de setembre del 2019 a les 21.30, com a llançament intern del 
desenvolupament inicial de campanya. El públic objectiu de la sessió de treball serà convocat tres setmanes abans a 
través de l’intranet de la cooperativa (que notifica directament a l’adreça de mail de cada integrant) demanant la 
confirmació d’assistència. Una setmana abans es farà el recordatori 

Material/Logística:  -Enviar convocatòria 5 de setembre del 2019 
-Enviar recordatori 19 de setembre del 2019 
-Reserva de la sala d’actes 
-Càtering cocktail i aperitiu (60 persones aprox.) 

 
 

Subacció 0 B: Formació Staff “La Tria Justa” 
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Tipus:  COMUNICACIÓ INTERNA 

Públics:  Departament de comunicació, staff (treballadors en plantilla i de les oficines) i col·laboradors contractats.  

Objectius:  ● Incentivar que el públic intern col·labori en la difusió de la nova oferta de La Concòrdia per tal de guanyar en 
qualitat de divulgació. 

● Formar els treballadors de la cooperativa per afavorir al seu discurs de tracte amb els clients.  

Descripció:  Es durà a terme una formació informativa i pràctica de la iniciativa encapçalada com a “La Tria Justa”. Es parlarà sobre 
els atributs dels productes que oferirà la cooperativa a partir del setembre del 2020. 

Desenvolupament:  Tindrà lloc a La Sala de La Concòrdia Sarrià (cada seu organitzarà la seva formació per separat per tal de fer-la més 
propera i eficient). Les dues persones del departament de comunicació són les que lideraran el “workshop”. La 
informació serà molt precisa i detallada per tal d’evitar confusions o generalitzacions que repercuteixin negativament en 
el discurs dels treballadors a l’hora d’atendre i, per tant, transmetre un concepte erroni als consumidors. La primera part 
serà explicativa i, a posteriori, es durà a terme una dinàmica en la qual els assistents posaran a prova els coneixements 
exposats. Com a cloenda, s’entregarà als treballadors un pack de tasting dels futurs productes; si els hi agraden i estan 
contents, seran els primers prescriptors, fet que farà que la seva convicció a l’hora d’atendre també serà millor.   

Material/Logística:  -Elaborar una presentació amb el contingut presentat a la formació. 
-Penjar la presentació a la intranet de La Concòrdia i enviar-la per correu electrònic al staff i col·laboradors.  
-26 packs tasting de producte. 

 
 

Acció 1: Esdeveniment d’inauguració “La Tria Justa” 

Tipus:  ACCIÓ PRINCIPAL DE LA CAMPANYA 

Públics:  Administració pública, clients potencials, col·laboradors potencials, entitats del barri, mitjans de comunicació, líders 
d’opinió, “ex”, proveïdors, distribuïdors i el públic intern de la cooperativa.  
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Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 
competència. 

● Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que valori la responsabilitat social de la cooperativa per tal de                                   
millorar la seva imatge de marca. 

● Seduir els líders d’opinió local afins a la nova línia de negoci                       
ecològica i sostenible de la cooperativa amb el fi d’exercir la seva                       
funció de prescriptors.  

● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i compromís amb la comunitat.  

Descripció:  L’acció principal de la campanya paraigües “La Tria Justa” es basa en la celebració de la festa inaugural de la flagship 
La Concòrdia Sarrià el divendres 25 de setembre del 2020. Aquesta campanya es tradueix després en diverses 
subaccions comunicatives que fan viable la seva posada en pràctica. La intenció és generar un impacte mediàtic local a 
l’hora de dur a terme l’esdeveniment però, alhora, crear un hubbub a escala de ciutat que faci visibilitzar la nova filosofia 
de marca que La Concòrdia ha emprès i prengui partida dins del sector alimentari. El dia de la celebració correspon al 
primer dia de la Festa Major del barri, fet que garanteix un ambient i moviment assegurat.  

Desenvolupament:   L’acte es dividirà en tres fases, tenint en compte la franja horària, l’activitat que es dugui a terme i sobretot el públic al 
qui s’adreça en cada moment: 
 

1. (10:00-11:30) RODA DE PREMSA 
Els punts clau que cal emfatitzari perquè La Concòrdia pugui ser notícia són els següents: 

-La xifra d’inversió que la cooperativa inverteix en el projecte solidari “Alimentación consciente” per la 
investigació oncològica de l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació FROI del Dr. Pere Gascón en les 
quals també hi participa el Xevi Verdaguer. Cal presentar La Concòrdia com a entitat col·laboradora i 
preocupada per visibilitzar la importància d’una bona alimentació i hàbits saludables en la prevenció i 
cura de malalties com el càncer.  
-Explicar el funcionament de la iniciativa conjunta amb associacions com els Espigoladors, la Xarxa de 
Sarrià, l’Estratègia Catalana de Residus 0 i la Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi d’instauració del 
Punt Just del barri. És important exposar la iniciativa com a solució i acció de conscienciació envers el 
malbaratament alimentari.  
-Presentar la cooperativa com a nou concepte de negoci rendible ètic i entitat que a través de la seva 
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oferta promou una actitud transformadora entre la comunitat basada sobretot en el consum responsable 
(entre d’altres, el moviment zero waste) i l’actitud saludable i sostenible d’uns hàbits quotidians basats en 
una alimentació ecològica, de temporada i de proximitat.  

 
Per tal de fer appealing la roda de premsa i captar l’interès dels periodistes perquè cobreixin l’acte, com a 
ponents col·laboradors i ambaixadors del projecte hi haurà el Xevi Verdaguer (metge) i la Chloé Sucré (influencer i 
mare de criatures del barri) juntament amb el consell rector, membres representants de l’assemblea general de 
socis i el cap del departament de comunicació de La Concòrdia.  
 
Un cop finalitzada la roda de premsa es farà una fotografia de tot l’equip present que posteriorment s’enviarà junt 
amb el dossier de premsa pertinent. S’oferirà un càtering d’esmorzar per a tots els assistents i com a mostra 
d’agraïment i demostració del producte, a cada periodista se li regalarà un petit assortit de fruita de la 
cooperativa.  
 

2. (17:00-18:30) ACTE INAUGURAL FLAGSHIP + EL PUNT JUST DEL BARRI 
En l’àmbit públic, es formalitzarà la inauguració de la nova línia de La Concòrdia a la flagship de Sarrià fent la 
llegida del manifest alhora que s’explicarà l’ordre de l’esdeveniment i es donarà l’inici a l’acció del Punt Just fent 
oficial el punt de localització guanyador del concurs participatiu entre el veïnat quant a la preferència per situar-lo 
i s’entregarà el premi pertinent (cistella La Concòrdia). 
 
La Concòrdia oferirà peces de fruita de temporada a tots els assistents de l’acte; seran els proveïdors, entre 
d’altres, els que l’estaran repartint per tal de donar visibilitat a les persones implicades darrere la cooperativa i 
transmetre el tracte de transparència i proximitat desitjat. Al costat de les cistelles hi haurà uns testos grans per 
tirar les peles i pinyols de les fruites i aprofitar-lo com a adob pel conreu de les terres dels productors.  

 
3. (19:00-20:00) CONCERT “MANEL” 

A posteriori i en l’àmbit popular es farà el final de festa amb un concert de música del grup “Manel”, ja que els 
seus integrants del grup són del barri (van conèixer-se estudiant a una de les escoles públiques de Sarrià, al 
Costa i Llobera). Aquest fet, sumat amb el renom que ha anat guanyat el grup els últims anys, juntament amb el 
seu volum de fans, pot afavorir de manera exponencial al número d’assistents i al ressò mediàtic que és generat 
entorn de la convocatòria de l’esdeveniment. S’enviarà amb antelació el programa de l’acte als membres del 
grup de música perquè el difonguin a través de les seves xarxes socials.  
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Durant tota la jornada hi haurà un fotògraf contractat que farà el reportatge de les diferents activitats del dia per tal de 
tenir material gràfic per difondre un cop finalitzat l’acte. Tant amb el grup ponent de la roda de premsa, com amb les 
entitats rellevants que participin en la inauguració de la flagship o el mateix grup de música, es proposarà que els 
membres fotografiats apareguin subjectant una fruita o verdura com a marca d’aigua i estètica de la cooperativa per tal 
que s’identifiqui ràpidament. L’espai de “photocall” s’habilitarà a una cantonada de la plaça; tots els participants podran 
fer-se fotografies, o ser fotografiats pel fotògraf oficial que posteriorment penjarà les fotos a l’apartat de “La Tria Justa” 
de la pàgina web. 

Materials/Logística
: 

-Preparació dels continguts a exposar a la roda de premsa (pre esdeveniment) 
-Càtering esmorzar 35 persones 
-20 packs d’assortit de fruita (regal per la premsa) 
-80kg de fruita (per repartir entre els assistents) 
-Cubells per recollir les peles i els pinyols (aprofitar les caixes de fruita de la botiga) 
-1 fotògraf 
-1 cistella La Concòrdia (premi concurs xarxes socials) 
-Enviar programa de l’acte al grup de música perquè en facin difusió (pre esdeveniment) 
-Publicar de fotos a la pàgina web a l’apartat “La Tria Justa” (post esdeveniment) 

 
 

Acció 2: El Punt Just del barri 

Públics:  Espigoladors, Xarxa de Sarrià, Estratègia Catalana de Residus 0, Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, clients 
potencials del barri (especialment els veïns), líders d’opinió i mitjans de comunicació. 

Objectius:  ● Triplicar la base de dades del públic objectiu de La Concòrdia. 
● Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum envers un comerç just i sostenible.  
● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i compromís amb la comunitat.  
● Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que valori la responsabilitat social de la cooperativa per tal de 

millorar la seva imatge de marca. 
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Descripció:  Aquesta acció parteix de la idea de tres iniciatives amb una finalitat semblant: fer xarxa entre la comunitat a través de 
l’intercanvi i potenciar alternatives que evitin el malbaratament alimentari i l’excés de consum. 

● Bookcrossing: Xarxa de llibres deixats en espais públics amb la voluntat que algú els agafi, els llegeixi i els torni 
a deixar per continuar amb la roda. Hi ha una microsite comuna.  

● Free Library: Casetes, bústies o infraestructures diverses que contenen llibres a dintre que tothom pot agafar i 
alhora tothom pot deixar-ne un.  

● Foodsharing: Una de les pràctiques d’aquest moviment és habilitar petites estructures d’emmagatzematge de 
menjar en espais públics amb la voluntat d’evitar el malbaratament d’aliments i crear comunitat entre persones 
que participin dipositant els seus excedents d’aliments (per exemple quan marxen de vacances i en comptes de 
llençar el menjar de la nevera el porten allà) i persones que l’agafen. Òbviament els rols dels participants varien en 
funció de la necessitat de cadascú. 
 

Així doncs, el Punt Just del barri consisteix a implantar una estructura fixa de mida mitjana a cada barri on La Concòrdia 
tingui un establiment i així fomentar la cooperació, implicació i intercanvi entre el veïnat per tal d’evitar el malbaratament 
alimentari. A part de l’estructura física, el Punt Just del barri tindrà presència virtual mitjançant la creació d’una microsite 
específica perquè els participants puguin fer un seguiment de les novetats i donacions a temps real. Per tal de poder 
participar en el fòrum de la microsite, caldrà que es registrin i, per tant, introduir el seu email (entre d’altres); aquest fet 
ajudarà a fer créixer la base de dades actual.   

Desenvolupament:   Per tal de fer ressò, incentivar la participació del barri i garantir un bon seguiment del seu funcionament, La Concòrdia 
pilotarà el projecte de mà d’altres entitats com l’associació d’Espigoladors (que es dedica a treure partit dels aliments 
que es llençaran), la Xarxa d’Aliments de Sarrià (que cada dijous recull excedents de negocis del barri i se’ls reparteix 
entre els participants), l’Estratègia Catalana de Residus 0 i la Seu del Districte de Sarrià Sant Gervasi. La via principal de 
comunicació de la instauració d’aquesta iniciativa serà a través de l’esdeveniment inaugural de la flagship en el qual es 
farà pública la localització del Punt Just i la seva infraestructura. El boca-orella serà decisiu en l’èxit del projecte. 

Material/Logística:  -3 reunions amb les entitats associades per posar en marxa la iniciativa del Punt Just del barri 
-1 “caseta” com a infraestructura del Punt Just del barri (en aquesta estratègia només es compta la que s’implantarà al 
barri de Sarrià) 
-Creació de la microsite + continguts. 
-Elaborar el dossier del Punt Just del barri amb la informació de les característiques de la iniciativa detallada, les bases 
del concurs i material gràfic llest per compartir. 
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Acció 3: Donació en el projecte solidari “Alimentación Consciente” 

Públics:  Mitjans de comunicació, clients potencials, líders d’opinió i grups d’investigació.  

Objectius:  ● Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que posi en valor la responsabilitat social de la cooperativa per tal                                     
de millorar la seva imatge de marca. 

● Establir vincles amb entitats del camp de la salut i l’ecologisme per tal de crear sinèrgies que puguin afavorir al 
posicionament de La Concòrdia.  

● Evidenciar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i preocupació pel benestar comú. 

Descripció:  La cooperativa farà una donació de l’1% dels seus beneficis anuals en la projecte solidari “Alimentación consciente” en 
el qual l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació FROI (del Dr. Pere Gascón) amb la participació de l’especialista Xevi 
Verdaguer, duen a terme una investigació oncológica centrada en l’efecte de l’alimentació i els hàbits saludables en la 
prevenció i cura de malalties de càncer.  

Desenvolupament:   Partint d’una reunió prèvia amb els col·laboradors del projecte i pactant les condicions, s’acordarà que la inversió 
econòmica de la cooperativa es realitzarà a finals del mes de setembre per tal de fer coincidir la data amb el dia de la 
roda de premsa i fer pública i visible l’acció. És indispensable que el projecte sigui percebut com un gest altruista i 
generós per part de la cooperativa però alhora cal que l’equip promotor de la investigació sigui conscient que com més 
difusió es faci de la donació de La Concòrdia, millor serà tant per la imatge de la cooperativa com per fer sonar el nom 
del projecte i poder guanyar més donants. 

Materials/Logística
: 

-Reunió col·laboradors 
-Redactar detalls concrets de contingut per incloure a la nota de premsa de l’acte inaugural de la flagship. 
-Redacció i supervisió del contracte de donació 

 
Perquè tota la comunicació quedi impregnada de la campanya, haurà de divulgar-se mitjançant diverses subaccions simultànies com: 
 

Subacció 1: PR 
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Tipus:  COMUNICACIÓ EXTERNA 

Públics:  Mitjans de comunicació, administració pública, líders d’opinió, clients potencials, “ex”, clients indirectes, comitè de 
festa major i públic esporàdic que desintencionadament s’impacti a través un d’aquests canals.  

Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 
competència. 

● Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que valori la responsabilitat social de la cooperativa per tal de                                   
millorar la seva imatge de marca. 

● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i compromís amb la comunitat.  

Descripció:  La campanya de RP en aquesta acció presentarà La Concòrdia a la comunitat als diversos grups del públic objectiu de 
la comunitat que fins ara no coneixien la marca, cridarà la seva atenció. Busca anar més enllà de l’interès de les 
persones que ja estan ficades en l’àmbit de l’alimentació i fer una crida a tothom reclamant un canvi d’actitud general 
per fer front a les necessitats alimentàries, de salut i del medi ambient contemporànies.  

Desenvolupament:  ● Protocol institucional. A través de llistes de mailing  existents a la base de dades de la cooperativa, s’enviarà 
per correu electrònic la invitació de l’acte inaugural, és important convidar als “ex” també. Per altra banda, es 
farà un enviament especial a per correu postal amb el manifest juntament amb la invitació a l'esdeveniment amb 
una consumició de regal a: 

-Alts càrrecs i tècnics de l’administració i associacions importants que puguin influir en el futur de La 
Concòrdia.   
-Persones rellevants de la societat que els hi pugui interessar l’esdeveniment i que siguin influents (no 
només a les xarxes socials). 
-Microinfluencers perquè coneguin la marca i s’animin a comentar-ho a les xarxes socials. 

 
● Premsa . A través d’una nota de premsa es convocarà als mitjans de comunicació del barri, locals i estatals a la 

roda de premsa del dia 25 de setembre per donar-los la primícia de les inciatives de La Conòrdia degut a la nova 
línia de negoci adoptada per la cooperativa dins la ciutat i, sobretot, del barri; es farà una pinzellada de les tres 
accions principals (inauguraió de la flagship, inauguració del Punt Just del barri i donació “Alimentación 
Consciente”).Es farà un seguiment exhaustiu (trucada de confirmació) per tal de garantir al màxim assistència 
tant l’acte del matí i com a la inauguració oficial de la tarda.  
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● Líders d’opinió. El paper dels líder d’opinió serà indispensable. Per una banda caldrà establir contacte amb els 

ambaixadors de marca perquè accpetin col·laborar com a agents prescriptors de la marca. Per tal d’afavorir a 
l’acceptació de la proposta, el procés serà el següent:  

1. Posar-nos en contacte amb ells o els seus representants per presentar la marca molt breument i 
demanar-los la direcció del seu domicili per fer-los un enviament de mostra de l’oferta de La Concòrdia 
(si ja el tenim podem estalviar-nos la gestió). 

2. Enviar al seu domicili un assortit de productes de La Concòrdia amb el manifest del nou discurs de marca 
imprès. 

3. Esatr pendents a qualsevol tipus de resposta (ja sigui pública: instastorie, publicació , etc. o privada: 
missatege direct, mail, etc.) 

4. Al cap d’una setmana posar-nos en contacte amb ells una altra vegada i concertar una reunió informal. 
5. Esmorzar a la seu de La Concòrdia Sarrià per explicar-los l’oferta i les condicions de la proposta. 

 
La seva tasca començarà a partir de l’1 de setembre, moment en què La Concòrdia ja tindrà a la venta la seva 
nova oferta exclusivament ecològica i cadascun d’ells (a través de productes, rentransmissions en directe durant 
la compra a la botiga, publicació del cartell, etc.) es comprometeran a etiquetar la marca un mínim de cinc 
publicacions per setmana. S’assignarà un ambaixador per botiga intentant fer coindicidir la seva localitat de 
vivenda amb el barri pertinent. De totes maneres, el Xevi Verdaguer exercirà el rol de prescrpitor general de la 
marca i les seves condicions de contracte seran diferents a la resta d’influencers ja que ell incidirà també en 
l’assessorament mèdic de les activitats, tallers i receptes que ofereix la marca.  A tall d’exemple, els líders 
d’opinió quedarien repartits així: 
 

SEU  LÍDER D’OPINIÓ  INSTAGRAM  AUDIÈNCIA 

La Concòrdia (marca)  Xevi Verdaguer  @xeviverdaguer  30’9k (Instagram) 

La Concòrdia Sarrià  Chloé Sucrée  @beingbiotiful  55’9k (Instagram) 

La Concòrdia Gràcia  Vanesa Lorenzo  @vanesalorenzo_  375k (Instagram) 
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La Concòrdia Les Corts  Carlos Ríos  @carlosriosq  867k (Instagram) 

La Concòrdia El Born  Carlota Bruna  @carlotabruna  166k (Instagram) 

La Concòrdia Poblenou  Gina Estapé  @myhealtybites  19’2k (Instagram) 

 
Des d’un principi se’ls demanarà a tots que es reservin la tarda de la inaguració oficial de la flagship per ajudar a 
crear la nova imatge de marca i també provocar extendre la difusió de la seva col·laboració amb la marca i 
presència a l’acte per tal de fer-lo més notori. La Chloé Sucrée (com a mabaixaora de la marca) i el Xevi 
Verdaguer (com a prescriptor general de la marca i col·laborador del projecte solidari d’investigació en el qual La 
Concòrdia fa la donació) també assitiran a la roda de premsa del matí.  

 
● Barri. Per tal de fer arribar la notícia de celebració de l’acte a les diferents enitats del barri, dues setmanes abans 

de la data, els dos membres del departament de comunicació durant tot un matí visitaran diferents comerços, 
centres cívics, escoles i caps presentant-se i convidant-los a assistir a l’esdeveniment inaugural. Se’ls hi 
repartiran els flyers per si volen deixar-los al taulell obert a tot aquell que pugui agafar-lo. Per altra banda, a 
principis de maig s’omplirà el qüestionari de la comissió de festes del barri amb el fi de poder incloure 
l’esdeveniment al programa de la Festa Major per tal de guanyar cobertura de difusió. A canvi, La Concòrdia 
participarà en la despesa d’elaboració del programa com a entiat col·laboradora. 

Material/Logística:  -Elaboració del disseny de la invitació 
-Enviament invitació a llistes de mailing La Concòrdia 
-Disseny postal manifest 
-Imprimir 25 postals del manifest (en paper vegetal) 
-Enviaments correu postal 
-Elaboració de nota de premsa (convocatòria roda de premsa) + enviament + seguiment exhaustiu (trucada si cal) 
-Preparació del dossier de premsa i fotografies + enviament online als periodistes assistents a la roda de premsa                                   
matinal  
-Reservar sala per la roda de premsa 
-Aconseguir adreça del domicili ambaixadors La Concòrdia 
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-5 Packs sorpresa ambaixadors (assortit de productes + manifest marca) + enviament 
-Revisar els seus perfils durant els dies post enviament (alerta de qualsevol reacció i etiquetatge a la marca) 
-Contactar per concertar dia de reunió ambaixadors 
-Esmorzar ambaixadors totals (6) + la directora de comunicació (sessió de treball) 
-Contracte ambaixadors de botiga (5) 
-Contracte ambaixador marca Xevi Verdaguer 
-Seguiment durant el mes de setembre que cumpleixin amb les condicions de contracte (etiquetar marca + continguts) 
-Elaboració del disseny de flyer 
-Imprimir 700 flyers per la ruta d’invitació a entitats del barri (en paper reciclat) 
-Omplir formulari d’inscripció per la Festa Major de Sarrià del 2020 (apuntar-se a principis de maig) 
-Col·laboració amb el programa de la Festa Major 

 
 

Subacció 2: Publicitat 

Tipus:  COMUNICACIÓ EXTERNA 

Públics:  Mitjans de comunicació, clients potencials i totes les persones que s’exposin als missatges de la campanya.  

Objectius:  ● Promoure l’assitència a l’esdeveniment inaugural de la marca. 
● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 

competència. 
● Visibilitzar i donar notorietat a la campanya “La Tria Justa” reclamant l’atenció.  

Descripció:  Per assegurar una bona difusió i translació del concepte en totes les vies, en aquest cas la publicitat serà un canal clau.  

Desenvolupament:  ● Offline: Assumint que la cobertura online serà coberta per la campanya de social media, es recorrerà a la 
publicitat exterior convencional a través d’una campanya de cartelleria i  banderoles pel districte Sarrià-Sant 
Gervasi dues setmanes abans de l’acte. 
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● Acords amb mitjans: Per tal de promoure l’esdeveniment de la marca i crear notorietat entorn el seu canvi de 
filosofia, es pactarà amb alguns mitjans per tal d’arribar a un acord que sigui d’interès mutu. Per altra banda es 
contactarà amb programes de ràdios del grup godó (RAC1 i RAC 105) i Catalunya Ràdio per promocionar 
l’esdeveniment i la marca a canvi d’una cistella La Concòrdia com a premi incentiu dels seus concursos. Els 
guanyadors caldrà que recullin el premi a la botiga. Es podria pactar amb El Suplement de Catalunya Ràdio, El 
Món a Rac1 i Fricandó Matiner. 
 

● Punt de venda : És indispendable remarcar que durant el mes d’inaguració, la seu també tindrà senyalitzacions i 
dissenys de peces gràfiques que evidencin la nova oferta i filosofia que La Concòrdia promou. 

Material/Logística:  -Campanya de cartelleria districte de Sarrià-Sant Gervasi (2 setmanes) 
-Campanya de banderoles districte de Sarrià-Gervasi (2 setmanes) 
-Disseny de peces gràfiques pel punt de venda 
-Acord ràdios  
-6 cistelles La Concòrdia (2 per programa) 
-Fer seguiment del contingut emès per les ràdios  

 
 

Subacció 3: Social Media 

Tipus:  COMUNICACIÓ EXTERNA 

Públics:  Mitjans de comunicació, clients potencials, líders d’opinió, col·laboradors potencials i clients indirectes. 

Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 
competència. 

● Generar un impacte mediàtic en l’àmbit local que valori la responsabilitat social de la cooperativa per tal de                                   
millorar la seva imatge de marca. 

● Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum envers un comerç just i                                   
sostenible.  

● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i compromís amb la comunitat.  
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Descripció:  A causa de  la voluntat de ressò de la magnitud de l’esdeveniment, caldrà posar en marxa una campanya de social 
media des del perfil d’Instagram i Facebook de la marca un mes abans de l’esdeveniment per obtenir el màxim de 
cobertura i crear el major hubbub possible. És important que l’estratègia de xarxes socials es basi amb el concepte de 
campanya i el nou discurs de marca en tots els seus continguts i missatges; cal transmetre el canvi d’actitud envers 
l’estil de vida sostenible i saludable que proposa la cooperativa.  

Desenvolupament:  ● No paid media : Caldrà detallar una línia editorial específica de les publicacions que es penjaran durant el 
període abans de l’esdeveniment. Serà indispensable complir amb la funció de community manager a l’hora de 
dinamitzar les xarxes fent ús de tots els seus formats (instastories, enquestes, highlights, etc.) i interaccionar en 
tot moment (tant a l’hora de contestar els missatges direct, respondre als comentaris de les publicacions o 
seguir i comentar comptes influents). Al Facebook es crearà l’esdeveniment d’inauguració de la flagship 
convidant a tots els seguidors del compte de La Concòrdia i animant-los a col·laborar amb la difusió de l’acte i a 
confirmar la seva assistència.  
 
El dia de llançament de la nova oferta a la botiga (1 de setembre), s’anunciarà per les xarxes socials de la 
cooperativa les bases del concurs popular per decidir entre el veïnat quina és la ubicació preferida per 
col·locar-lo (entre unes opcions prèviament pactades amb la Seu del Districte); una de les bases tindrà el requisit 
de seguir a La Concòrdia i etiquetar a 3 amics. Es farà pública l’opció guanyadora de localització del Punt Just 
del barri el mateix dia de la inauguració de la botiga; també es farà públic el guanyador del sorteig entre els 
participants del concurs. A més a més, es faran enquestes de quin és el suc preferit, la millor amanida, etc.  
 
La resta d’entitats que piloten i coordinen el projecte també compartiran als seus perfils de xarxes socials les 
dades del concurs, les característiques de la iniciativa i la data d’inauguració (que prèviament els haurem 
facilitat) per tal d’augmentar el nombre de persones que puguin assabentar-se i participar. A més a més. A 
través del perfil de l‘ambaixadora de La Concòrdia Sarrià (Chloé Sucrée) també es difondrà el contingut referent 
a aquesta acció. En aquest cas serà compartit en forma d’instastories etiquetant la marca i adjuntant el link de la 
microsite.  
 
Pel que fa al projecte solidari, serà a través de les xarxes socials de la cooperativa a on també s’aniran 
compartint les novetats i avanços respecte a la investigació, igual, que es farà un recordatori de col·laboració de 
donant potencial de manera regular. Paral·lelament, al Xevi Verdaguer, com a amfitrió principal de la marca, se li 
demanarà que difongui a través de les seves xarxes la donació de La Concòrdia com a entitat col·laboradora del 
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projecte per tal de visibilitzar el seu compromís i implicació amb la causa. 
 

● Paid media : Es contactarà amb el TimeOut perquè sigui el mitjà col·laborador principal (que inclogui informació 
de La Concòrdia a les seves newsletters, i de l’esdeveniment com a activitat recomanada...).  
 

Per altra banda, es durà a terme una campanya online de captació per visibilitzar la marca i fer créixer el nombre de 
persones que la tinguin en compte, és a dir, augmentar els seguidors potencials.  

Material/Logística:  -Elaborar línia editorial de les publicacions i accions d’Instagram i Facebook (timeline) 
-Contractar Comunity Manager 
-Publicar bases del concurs popular (1 setembre del 2020) 
-Fer el sorteig automàtic del guanyador del concurs (24 de setembre del 2020) 
-Pactar amb Time Out 
-Fer seguiment del contingut publicat al TimeOut  
-Campanya online de captació. 

 
 

Subacció 4: Pàgina web 

Tipus:  COMUNICACIÓ EXTERNA 

Públics:  Clients potencials, col·laboradors potencials, públics interns, proveïdors i distribuïdors i persones aleatòries que 
naveguin per internet i acabin aterrant a la pàgina web de la cooperativa.  

Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 
competència. 

● Crear comunitat i dinamisme entre el públic objectiu i la marca. 
● Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum envers un comerç just i                                   

sostenible.  

Descripció:  A través de la pàgina web de la cooperativa ja des de la landing page es farà difusió de l’acte. Així i tot, a partir de 
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setembre s’obrirà el nou apartat que correspondrà a la secció de “La Tria Justa” en el qual es penjarà el programa 
detallat de l’acte amb les diferents activitats i horaris. A posteriori, en una secció de l’apartat es penjarà el recull de 
fotografies realitzades pel fotògraf de tots els participants igual que els noms dels guanyadors del sorteig a través de les 
xarxes socials i els concursos de ràdio.  Per altra banda, dins la nova secció de la cooperativa (La Tria Justa), s’inclourà 
una breu explicació del projecte “Punt Just del barri” amb l’enllaç a la seva microsite creada.  

Desenvolupament:  ● “La Tria Justa”: A través de la pàgina web de la cooperativa, a partir del dia 1 de setembre (dia de llançament 
de la campanya) s’activarà “La Tria Justa” com a secció de la pàgina web. Aquest serà l’espai en què la 
cooperativa farà esment de les diferents accions, reflexions, etc. relacionats amb la nova filosofia de marca. 
També s’inclourà un punt que faci referència concreta a l’acte d’inauguració, a la iniciativa del “Punt Just del 
barri” i del projecte solidari “Alimentación Consciente”. Pel que fa a aquesta última l’acció, es facilitaran les vies 
perquè altres persones puguin ser donants i contribuir-hi simbòlicament amb el visionament d’unes càpsules 
informatives de cada expert que s’activen quan es fa la donació de 1 €.  

 
● Microsite:  A través de la pàgina web de la cooperativa, a l’apartat La Tria Justa, es crearà una microsite 

concreta per aquesta acció en la qual els participants podran tenir constància de les actualitzacions i novetats 
del punt publicant tant allò que comparteixen com allò que recullen. L’enllaç d’aquesta microsite estarà 
compartit a l’apartat de la pàgina web de i a les xarxes socials de la cooperativa.  

Material/Logística:  -Dissenyar i incorporar recordatoris de l’esdeveniment al llarg del journey al portal web (en forma de banner a la landing 
page, etc.) 
-Elaborar el disseny i contingut del nou apartat “La Tria Justa” (activació el dia 1 de setembre) 
-Creació del disseny i contingut de la microsite del Punt Just del barri (activació a partir del 26 de setembre) 

 
 

Subacció 5: WhatssApp 

Tipus:  COMUNICACIÓ EXTERNA 

Públics:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i posicionar la marca envers la                                 
competència. 
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● Triplicar la base de dades del públic objectiu de La Concòrdia. 
● Arribar a aquelles persones que l’únic canal de contacte amb la marca és a través d’aquesta plataforma. 

Objectius:  Clients habituals. 

Descripció:  S’enviarà un vídeo que expliqui el procés de canvi de la filosofia de la marca a través d’il·lustracions animades (del 
mateix to que les fruites i verdures del logotip). 

Desenvolupament:  A través del telèfon mòbil de La Concòrdia Sarrià, es difondrà el vídeo a tots els contactes que en algun moment van fer 
un encàrrec per telèfon o van introduir al formulari de registre de fer-se socis el seu mòbil. L’animació anirà 
acompanyada d’un breu text en forma de missatges de peu de foto en el qual constaran les dades virtuals de la 
cooperativa (pàgina web, Instagram i Facebook). 

Material/Logística:  -Disseny i creació de l’audiovisual. 
-Elaboració del contingut del missatge acompanyant. 
-Enviament. 

 
La resta d‘accions proposades com a possible desenvolupament i continuïtat de la fase 2 de l’estratègia estan adjuntes a l’annex del treball 
(veure ANNEX IV: ACCIONS FASE 2).  
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Per tal de fer tangible la campanya plantejada, es presenta una proposta gràfica del cartell 
de l’acció principal de l’estratègia, l’acte inaugural de la flaghsip La Concòrdia:
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2.PLANIFICACIÓ 

Tot sguit es mostra el timing d’activitats a realitzar en funció del temps (període d’un any, del setembre del 2019 fins el setembre del 2020):
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3.PRESSUPOST 
 
Tal i com es pot apreciar en el pressupost, en alguns casos La Concòrdia no acaba pagant la quantitat total del concepte degut a les 
col·laboracions i pactes de patrocini establerts amb entitats que creuen i contribueixen amb la iniciativa. Així doncs, en l’apartat de 
patrocini/col·laboració/subvenció es detallen aquestes característiques si s’escau.  
 
ACCIÓ PREU UNITARI 

(€) 
UNITATS PATROCINI / COL·LABORACIÓ / SUBVENCIÓ PREU TOTAL 

(€) 

Comunicació interna  

Càtering aperitiu i cocktail  15€ /persona 60  900 

Pack tasting de producte 4€ /pack 26 Els proveïdors contribueixen amb la difusió de la 
campanya deixant els productes de tasting a 
preu de cost. 

104 

Esdeveniment d’inauguració “La Tria Justa”  

Càtering esmorzar 7€ /persona 35  245 

Assortit de fruita (regal 
periodistes) 

4€ /persona 20 Els proveïdors contribueixen amb la difusió de la 
campanya deixant els productes de tasting a 
preu de cost. 

80 

80 kg de fruita (per repartir 
entre els assistents) 

0’8€ /kg 80kg Els proveïdors contribueixen amb la difusió de la 
campanya deixant els productes de tasting a 
preu de cost. 

64 

Fotògraf 400€ /dia 1  400 

Cistella La Concòrdia (premi 9€ /cistella 1 Els proveïdors contribueixen amb la difusió de la 9 
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concurs) campanya deixant els productes de tasting a 
preu de cost. 

Grup de música “Manel” 30.000€ /concert 1 Seu del Districte: 15.000 € 15.000 

El Punt Just del barri  

Infraestructura i muntatge 
del Punt Just  

1.650 18% d’1 Les diferents entitats associades es divideixen 
els costos de la infraestructura en funció de la 
magnitud i recursos de cada organització: 
Espigoladors (30%), Xarxa de Sarrià (7%), 
Estratègia Catalana de Residus 0 (25%), Seu 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (20%) i La 
Concòrdia (18%) 
 

297 

Comunicació externa  

Pack sorpresa per 
ambaixadors  

8€ /pack 6  48 

Enviaments a domicili 6€ /pack 6  36 

Esmorzar per ambaixadors  7€ /pack 7  49 

Contracte ambaixadors 
botiga 

3.000 5  15.000 

Contracte ambaixadors 
marca 

14.000 1  14.000 
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Col·laboració programa 
Festa Major 

1.000   1.000 

Cistella La Concòrdia (premi 
ràdio) 

9€ /cistella 6  54 

TOTAL    42.286 

 
Per altra banda, com que La Concòrdia té un departament de comunicació format per dues persones, un cop ideat el pla estratègic, 
subcontractarà a les empreses que duguin a terme les accions especificades anteriorment. El rol que assumirà el departament intern 
de comunicació de la cooperativa, doncs, serà de direcció i supervisió. Tant les empreses com l’atribució del valor de les seves tasques 
estan basats en fets reals amb fets reals i actualitzats del sector.   

 
TIPUS 
D’AGÈNCIA  

CONCEPTE DESGLOSSAMENT PREU 
UNITARI 
(€) 

UNITATS PREU 
TOTAL 
(€) 

COMUNICACIÓ, PR I PRODUCCIÓ: CÒSMICA (1TO1)   

Còsmica Campanya de 
premsa 
(material de 
premsa) 

- Elaboració de tots els materials de premsa necessaris 
(dossier de premsa, fotografies, nota de premsa, 
convocatòries...). 
- Elaboració del discurs base amb paraules clau i idees força 
per comunicar a la premsa durant la roda de premsa i a les 
entrevistes posteriors. 
- Adequació del material gràfic per tal que sigui adequat a la 
premsa (fotografies, vídeos, etc...). 

2.000 1 2.000 

 Campanya de 
premsa (roda 
de premsa) 

- Organització de l’acte i supervisió del material tècnic adequat 
per la premsa (rac de premsa, il·luminació...) 
-Enviament, convocatòria de premsa i seguiment  
- Assistència a l’acte per atendre a la premsa 

2.500 1 2.500 
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- Enviament ndp post acte 
- Seguiment ndp post acte per mirar de concertar entrevistes i 
articles sobre la inauguració. 

 RRPP: -Redacció invitació 
-Supervisió disseny 
-Elaboració mailing personalitzat 
-Enviament (mailing via plataforma tipus mailchimp o similar) 
-Seguiment mailing (via telèfon i mail) 
-Servei de Call Center 
-Supervisió de tots els aspectes de l’acte relacionats amb els 
convidats 
-Coordinació amb els departaments de protocol de càrrecs 
institucionals en cas que confirmin la seva assistència. 
-Presència a l’acte 

4.000  4.000 

 Social Media: -Elaboració de l’estratègia de social media (paid i no paid) 
-Elaboració del calendari editorial de les publicacions i accions 
a totes les plataformes existents. 
-Dinamització (CM) 
-Utilització de plataforma especialitzada (tipus Cool Tabs) per 
la celebració de concursos i sortejos 
- Contacte i enviament de contracte als ambaixadors (control 
de les publicacions acordades via contracte) 

3.500  3.500 

 Microsite: -Continguts 
-Gestió 

2.500 1 2.500 

 Paid media 
Time Out: 

-Proposta: inclusió de la marca a la newsletter, promoció del 
concert com a activitat recomanada, etc. 
-Seguiment (clipping) 

4.000 1 4.000 
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 Continguts: -Elaboració de contingut de l’apartat web “Aliementación 
Consciente”  
-Elaborar el dossier informatiu de les característiques del “Punt 
Just del barri” 
-Elaboració del contingut “La Tria Justa” a l’apartat web 

2.000 
 

 2.000 

 Producció 
esdeveniment 
inaugural: 

- Concepció acte (idea creativa i primera escaleta de l’acte) 
- Pre producció (permisos, infraestructures, assegurances, 
seguretat i accessos). 
-Lloguer de la infraestructura del concert: escenari, equip de 
so i equip de llums 

5.500  5.500 

MKT DIGITAL: CLICO (1TO1)   

 Microsite: -Creació del software 
-Disseny 
-Control 

1.500  1.500 

  -Campanya online de captació (gestió, sense mitjans)  3.000  3.000 

 Pàgina web: -Disseny i activació de l’apartat nou (“La Tria Justa”) 
-Control 

1.500  1.500 

DISSENY I PUBLICITAT: MORTENSEN (1TO1)   

 Manifest: -Disseny 
-Impressió 
-Enviament per correu postal 

 1.000 500 

 Flyer: -Disseny 
-Impressió 

 10.000 2.000 

 Campanya de 
cartelleria: 

-Disseny 
-Impressió 

  3.000 
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-Implantació: al districte de Sarrià-Sant Gervasi durant 2 
setmanes (de l’11 al 25 de setembre) 

 Campanya de 
banderoles: 

-Disseny 
-Impressió 
-Implantació: al districte de Sarrià-Sant Gervasi durant 2 
setmanes (de l’11 al 25 de setembre) 

  5.000 

 Vídeo: -Concepte creatiu (il·lustracions animades) 
-Realització 

  6.000 

 Punt de 
venda: 

-Disseny de peces gràfiques que il·lustrin el nou concepte  
-Impressió 

  3.000 

TOTAL     51.500 

 
Així doncs, tal i com s’aprecia en els càlculs anteriors, el preu total equivalent a la implantació del pla estratègic desenvolupat al llarg 
del projecte és de 93.786€.  
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FASE 4: AVALUACIÓ 

Finalment, per tal de tenir constància i “fer el màxim de tangibles l’intangible de les accions de 
comunicació”, es proposa un mètode d’avaluació per cada acció plantejada per tal de tenir un 
seguiment del seu desenvolupament i una valoració pertinent imprescindible a tenir en compte. 
És importantíssim remarcar que, per molt que el terme d’avaluació sempre s’atribueixi a la fase 
final dels projectes, és necessari que ja des del mateix desenvolupament de les accions s’avalui 
simultàniament per tal de poder anticipar-se i corregir en cas d’error abans que sigui massa tard i, 
per tant, evitar pèrdues, mals entesos i mals de cap. 

Subacció 0 A: Cocktail de presentació

Avaluació: La valoració es durà a terme per dues vies diferents. En primer lloc, durant l’acte es 
comentarà amb l’equip quines són les opinions, sensacions, etc. (informació d’alt 
nivell qualitatiu). A posteriori, l’endemà, a través de l’intranet, la mateixa via 
d’invitació a l’acte, es demanrà a tots els assistents que responguin a una enquesta 
anònima en forma de formulari valorant amb xifres númeriques les propostes 
exposades, entre d’altres factors.  

Subacció 0 B: Formació Staff “La Tria Justa”

Avaluació: L’avaluació es durà a terme al Mateix propi acte, de manera distesa i dinàmica, a 
través d’un Quizz. Cada participant es crearà l’usuari i, en forma de concurs haurà 
de respondre a unes preguntes (relacionades amb allò exposat) amb límit de temps. 

Acció 1: Esdeveniment d’inauguració “La Tria Justa”

Avaluació: En aquest cas, el factor avaluador de l’acte serà l’assistència i el 
desenvolupament satisfactori i fluid de les accions previstes (sense 
incidents). Durant el transcurs de l’acte, de manera indirecte, s’avaluarà el 
grau satisfactori dels participants I també es valorarà l’edat mitjana dels 
assistents, hora punta, etc. És indispensable fer la valoració final de l’acte 
junt amb l’empresa contractada encarregada de la producció i concepció 
d’aquest. 

Acció 2: El Punt Just del barri

Avaluació: Aquesta inicitaiva s’avaluarà primer en funció de la quantitat de persones 
que acudeixin al punt I la quantitat d’aliments que s’intercanviin. A la caseta 
hi haurà una llista de seguiment en la qual tothom haurà d’apuntar el que 
deixa o agafar junt amb el seu nom. Per altra banda, s’avaluarà l’impacte 
directe de la microsite amb els serveis de google analytics. 

Acció 3: Donació en el projecte solidari “Alimentación Consciente”

Avaluació: L’avaluació d’aquesta acció bàsicament recau en l’impacte mediàtic i ressó 
que tingui la donació de la cooperativa. Alhora, temps després de ser 
implantada es visualitzaran si hi ha hagut donants gràcies a la visulització de 
les “càpsules” compartides a l’apartat “La Tria Justa” del web. 
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Subacció 1: PR

Avaluació: L’avaluació del seu conjunt de tasques es basa en: clipping (recull de premsa  
de les publicacions dels periodistes assitents a la roda de premsa matinal i 
acte) per valorar què diuen de la cooperativa, com s’hi refereixen i quins 
termes fan servir; serà la primera prova de si estem fent bé la nostra feina. 
Per altra banda, el factor assistència i el control de la presència de les 
autoritats i entitats rellevants també serà important. A més a més, 
s’analitzarà la feina de cada ambaixador de marca i el tipus de resposta 
generat a través de la difusió de contingut de la cooperativa. Es valorarà 
l’assistència de veïns i entitats a l’acte. 

Subacció 2: Publicitat

Avaluació: En aquest cas, es valorarà la participació i audiència dels mitjans amb qui 
haguem establert acrod (durada i contingut de les referències fetes a La 
Concòrdia durant les bases del concurs). També es valorarà la interacció I 
interès de les peces gràfiques distribuïdes al punt de venda.

Subacció 3: Social Media

Avaluació: Bàsicament es valorarà el tràfic a les xarxes socials dells perfils de la 
cooperativa (quin tipus de consum, quanta estona es queden a la pàgina, 
etc.). Es comptabilitzarà el nombre de vegades que la marca ha estat 
etiquetada o citada igual que el número de likes i increment d’audiència. 
Preguntar-se el perquè de cada petita acció? (com és que ha anat a parra 
aquí? Quin ha sigut l’enllaç perquè conegués la marca?, etc.).

Subacció 4: Pàgina web

Avaluació: Es valorarà l’activitat i ús dels visitants de la pàgina. També les preguntes i 
interaccions directes a través del formulari demanant informació. Es 
comptabilitzaran els clicks fets als banners de promoció de l’acte. Un cop 
s’inauguri la microsite, es farà un seguiment exhaustiu de les interaccions en 
el fòrum entre els participants. 

Subacció 5: WhatssApp

Avaluació: Es valorarà el número de respostes respecte al missatge enviat. També 
anotar la quantitat de missatges Oberts però no contestats.
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4.CONCLUSIONS 
A mode  de tancament del cicle iniciat a part ir de la problemàtica exposada 
al briefing, extrapolada en forma de meta i resolta a través d'una estratègia plantejada en accions, 
és hora d'agafar perspectiva del projecte i pensar en el retorn que suposarà la implantació del pla 
pel subjecte promotor.

És important matisar que partint d'un encàrrec de reposicionament, és a dir, creació d'una nova 
imatge de marca ja existent, el benefici no és imminent, ja que es tracta d'un treball del dia a dia, 
necessari de seguiment constant i de no fer aturada l'embranzida empresa, que no quedi tan sols 
com una entitat compromesa en el seu acte de llançament. El compromís dels clients cal buscar-lo 
des del compromís de la marca, així doncs, predicar amb l'exemple i ser pacients ajudarà al cultiu 
progressiu de l'impacte positiu cap a l'empresa. Així doncs, assumint la necessitat d'aquest treball 
quotidià, serà indispensable l'aplicació de la segona fase de l'estratègia esmentada.

Finalment a tall de resum conclusiu, remarcar la importància d'humanitzar la marca i per fer-ho, és 
essencial anar més enllà de vendre el teu propi producte, el client contemporani s'avorreix d'allò 
buit de contingut, necessita que li expliquin històries,  creure amb històries, només cal trobar la 
manera de com fer-ho. Alhora, la translació d'aquest valor afegit en la totalitat de l'entitat reforça el 
discurs inconscient i guanya presència en la ment dels clients podent acabar esdevenint una opció 
de venda considerada.
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ANNEXOS 



ANNEX I 

ANÀLISI COMPETÈNCIA 
 

Marca  Frutality 

Oferta  “Frutality es la herramienta de gestión para el consumo de fruta en 

oficinas y centros de trabajo”. 

Productes: Caixes de fruita fresca. 

Serveis: Ofereix la comanda a domicili regular a despatxos i oficines 

d’arreu d’Espanya. Com a incentiu d’engagement i de tasting  de 

producte ofereix el primer “pedido” gratuït.  

Públic objectiu: Empreses amb seu a Espanya.  

Contacte : Disposa d’un servei d’atenció al client telefònic i formulari 

via email.  

Punt de venda : Virtual.  

Narrativa de 
marca 

Claim: “Frutality, a fresh  company.” 
“Somos expertos en fruta en la oficina. Somos tu fruit department.” 
Discurs: El principal discurs de la marca té a veure amb la preocupació 
per la qualitat de vida i benestar laboral dels treballadors d’una 
empresa. A partir d’aquí deriven diversos argumentaris relacionats amb 
la productivitat, entorn saludable, reciclatge, etc. per tal d’afavorir a la 
seva narrativa inicial.  
 
Vocabulari: Fresh company, fruit manager, fruit department, surtido de 
frutas, fresco, pedido, cálidad máxima, plan, soluciones integrales, 
calidad de vida del trabajador, entorno laboral, #freshnews 
#Reforestación #RSC #ResponsabilidadSocialCorporativa 
#CreciendoJuntos #NuestroGranito  
 

Sostenibilitat: Incorpora tres punts sostenibles dins la seva filosofia 
d’empresa a la pàgina web:  
 

https://www.instagram.com/explore/tags/responsabilidadsocialcorporativa/
https://www.instagram.com/explore/tags/creciendojuntos/
https://www.instagram.com/explore/tags/nuestrogranito/


Zero Waste: Minimizamos nuestro impacto en el 
medioambiente con una política clara de reciclado y 
residuos cero. 

Bosque Frutality: Tenemos un sueño compartido y es 
conseguir plantar y cuidar de un bosque. ¿Nos ayudas 
a conseguirlo? 

Eco Responsable: Creemos que un mundo mejor es posible, por 
eso colaboramos en diferentes proyectos solidarios. 

Als seus perfils de la xarxa social d’Instagram i Facebook té una 
narrativa força constant envers la importància de tenir en compte el 
medi ambient i no contaminar malgrat que el contingut que comparteix 
la marca no aprofundeix massa en la temàtica.  
 
Ecologisme : No fa referència a l’oferta de productes ecològics, 
simplement diferencia la seva oferta utilitzant l’adjectiu “de temporada” 
quant a la percepció de major qualitat. La seva oferta de fruita prové 
d’arreu del continent europeu, ja l’empresa prioritza la qualitat del 
producte envers la proximitat.  
 
Idioma : Castellà.  

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: https://www.frutality.es 
El seu portal web és la seu principal de la marca a on es formalitza tota 
la informació logística per tramitar l’alta dels clients i triar el “plan” que 
es desitja.  
 
Un dels seus apartats més rellevants és el Blog 
(https://www.frutality.es/blog/) en el qual l’empresa difon continguts en 
forma d’articles relacionats bàsicament amb el benestar laboral dels 
treballadors i la importància d’un entorn saludable a la feina.  
 
També hi ha una “Área de Empleados” 
(https://www.frutality.es/area-de-clientes/) que està protegida i 
destinada únicament pels treballadors de la mateixa empresa com a 
intranet.  
 
Com a estratègia per fer créixer la confiança i credibilitat de marca, 
inclou un apartat a on apareixen els logotips dels diferents clients 
presents pels quals treballa: “Compañías fresh  que ya utilizan Frutality”.  
  
Instagram: @frutality_ (576 followers) 
En aquest perfil la marca comparteix fotografies de fruites, persones 
(família o empleats) i infografies. Com a peu de foto sovint aprofita 
recordar el dia mundial de la nutrició, “sense tabac”, del reciclatge, etc. 

https://www.frutality.es/
https://www.frutality.es/blog/
https://www.frutality.es/area-de-clientes/


i relacionar-lo amb la marca. De tant en tant difon receptes també. En 
una de les publicacions demostra el certificat verd oficial atorgat per 
l’associació “Áreas Verdes” que implica la reforestació d’un bosc i 
plantació d’un arbre per cada client de Frutality.  
 

Facebook : Frutality (244 seguidors i 240 “m’agrada”) 
Frutality facebook té les mateixes publicacions que a Instagram però 
de tant en tant hi penja algun article (publicat al seu blog) relacionat 
amb la qualitat de vida dels treballadors en l’entorn laboral amb el 
hastag #freshnews. 
 

Twitter : Frutality_ (233 seguidors i 282 agradaments) 
Publica els mateixos missatges que a la resta de xarxes socials i 
retuiteja tuits de premis o posts relacionats amb prescriptors que tenen 
algun tipus de vincle amb el benestar laboral dels treballadors d’una 
empresa.  

Posicionament  Preu. Bàsicament la marca juga amb un dels quatre elements de 
Màrqueting Mix com a estratègia de posicionament dins del mercat, i 
per tant, de venda. Ofereix preus molt baixos menystenint en certa 
manera la qualitat dels productes que ofereix.  
 
Es pot veure de manera clara en l’apartat web de “soluciones fresh ” en 
el qual l’empresa presenta els tres tipus de packs que el client pot 
sol·licitar. 
Deixant de banda els suplements i diferència (mínima) de preu a pagar, 
és important parar atenció a les paraules que tria l’empresa a l’hora de 
fer referència als diferents tipus de fruita que hi ha inclosos a cada pack 
segons la qualitat (per ordre creixent): “buena fruta a un precio 
imbatible”, “la mejor fruta relación precio” i “fruta TOP de temporada”. 
 
Alhora, l’empresa explica quines pràctiques d’actitud RSC , fet que 
l’ajuda a posicionar-se en certa manera dins de l’àmbit de 
conscienciació mediambiental, o si més no a introduir-s’hi (que la 
relacionin amb aquest camp).  

 
 

Marca  Disfruta & verdura 

Oferta  Producte : Principalment l’empresa disposa de caixes de fruita i 

verdura fresca i ecològica que es poden personalitzar. També ofereix 

carn ecològica de porc, gall d’indi, pollastre i vedella. Els clients poden 

fer la demanda concreta de productes específics com oli d’oliva verge 

ecològic i ous ecològics.  



Públic objectiu: Particulars i oficines espanyoles.  

Servei: Ofereix la comanda a domicili (amb camions refrigerats) de tots 

els seus productes. En el cas de les oficines, et convida a fer un tast de 

la caixa: “¡Pruébala sin compromiso! Pídenos una muestra gratis”. 

Contacte : Disposa d’un servei d’atenció al client telefònic i via xat a 

través de Facebook i WhatsApp.  

Punt de venda : Virtual.  

Narrativa de 
marca 

Claim: “Cosechamos para ti lo mejor de nuestra huerta ecológica.” 
“Empieza a comer sano, variado y de temporada.” 
“Fruta fresca directa del huerto a la oficina.” 
 
Discurs: Gaudeix & Verdura centre el seu discurs en la cura dels seus 
productes emfatitzant constantment el seu cultiu ecològic, de qualitat i 
sostenible amb el medi ambient. L’empresa apel·la de manera directa 
al plaer de menjar posant a l’abast del consumidor totes les facilitats 
per tal de fer possible un bon resultat per poder gaudir del sabor dels 
ingredients i, a més a més, contribuint a la salut del cos.  
 
Presenta la pràctica de consum ecològic sostenible que promou com a 
estil de vida i es dirigeix al seu públic objectiu, seguidors de la seva 
filosofia amb un argot inventat per l’empresa amb la finalitat d’establir 
un tracte simpàtic i més proper, els bateja com a disfrutistas.  
 

Vocabulari: Huerta ecológica, comer sano, oferta rica y variada, de 
temporada, directo del huerto, disfruta, productos ecológicos, recién 
cosechada, caja personalizada, cultivo sostenible, ciclos de la 
naturaleza, respeto a la tierra, agricultores amigos, buen sabor, 
disfrutistas, bajo estrictos controles de calidad, exigiendo todas las 
certificaciones, cultivo ecológico, recuperamos variedades, necesarias, 
#novedades #batidos #ensaladas #horno 

 

Sostenibilitat: “La huerta y el sol marcan el ritmo.” L’empresa té el 
manifest sostenible molt clar i arrelat al seu discurs a l’hora de 
comunicar-lo al públic objectiu. La sostenibilitat és una prioritat per 
l’empresa; a través de l’equip “de agricultores amigos” (pagesos 
especialitzats en diferents varietats que treballen en diferents parts 
d’Espanya), que deixen reposar la terra respectant els cicles de la 
naturalesa per obtenir fruita i verdura de temporada, fresca, sana i de 



qualitat. Mitjançant aquest conreu l’empresa es proposa recuperar 
varietats que havien deixat de produir-se degut al tipus d’agricultura 
intensiva.  
 
Especifica que el material amb el que estan fetes les caixes de les 
fruites són de cartró reciclable al 100% i reutilitzable  i contrasta que 
“las cajas de madera, no cumplen la normativa sanitaria debido a la 
porosidad del material que permite la proliferación de hongos y 
bacterias”. 
 
A més a més, assegura que les rutes de les entregues a domicili estan 
optimitzades per gastar menys carburant i reduir les emissions de CO2. 
I que fan ús de tecnologies que els hi permeten estalviar aigua.  
 
Ecologisme : Tota l’oferta de la marca és exclusivament de conreu 
ecològic certificat. Fa ús dels símbols oficials per tal de donar 
credibilitat i veracitat a la seva narrativa.  
 
Idioma : Català, Castellà, Francès i Anglès. 

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: https://www.disfrutaverdura.com 
La pàgina web de l’empresa és breu, simple i molt clara. Hi ha l’opció 
de subscriure’s a la Newsletter  i rebre informació periòdica sobre 
receptes, promocions, productes, etc.  
 
Quant a l’oferta d’oficines, hi ha el patró d’un formulari creat per tal que 
l’empresa et pugui enviar la proposta de pressupost adequada a les 
condicions especificades (número d’empleats, freqüència, etc.) i també 
contempla l’opció de comandes puntuals de càterings o celebracions.  
Just després, inclou un apartat on apareixen els logotips dels diferents 
clients (empreses de cert reconeixement) als quals ja els hi subministra 
el seu producte: “Estas son algunas de las empresas que ya confían 

en Disfruta & Verdura ”.  
 
La pròpia pàgina web té una entrada que et redirigeix al  Blog de 
l’empresa (http://blog.disfrutaverdura.com/) en el qual es publiquen 
articles i receptes de manera detallada i de contingut més específic del 
camp de la cuina, nutrició i medi ambient. Sempre relacionant-ho amb 
la collita pròpia.  
 
Hi ha una secció que va adreçada exclusivament als “Disfrutitas” i que 
porta el seu nom. Els missatges estan classificats en tres apartats 
diferents: receptes saludables, consells nutricionals i continguts de la 
setmana. 
 
També hi ha un apartat adreçat a crear-te un usuari i contrasenya dins 
de “Mi Cuenta ” per tal de tenir un control i història de la teva àrea de 
client.  
 

https://www.disfrutaverdura.com/
http://blog.disfrutaverdura.com/


Instagram: @disfrutaverdura (7.899 followers) 
La galeria d’Instagram és molt cuidada i atractiva tant nivell visual com 
textual. Els peus de foto són la mida justa entre extensos i prou 
precisos com per captar l’atenció del lector, la llargada de temps 
requerit és encertada, però sobretot la tria de contingut interessant és 
el què fa que esdevingui una comunicació viva.  
 
La gran majoria de posts són fotografies de les caixes de fruita, la 
recent collita o bé el procés de creixement de l’hort ecològic. D’alguna 
manera la marca fa ús d’aquesta xarxa social com a eina per posar al 
dia de la futura oferta que l’empresa oferirà als clients i fer un 
seguiment i recordatori de les seves pautes de conreu. A més a més, 
publiquen sovint receptes i noves maneres de conservació i elaboració 
dels aliments que presenten per tal de facilitar el procés als clients 
potencials.  
 
Facebook : Disfruta & Verdura (22.621 seguidors i 22.394 “m’agrada”) 
Les publicacions de Facebook són repetides a les d’Instagram excepte 
la sèrie de vídeos que publica exclusivament al perfil d’aquesta xarxa 
social. Els vídeos són en forma de tutorials visuals que desglossen 
receptes posades en pràctica o bé ensenyen parts de l’hort i novetats 
dels productes. Tot de manera molt breu i resumida.  
 

Pinterest: Disfruta & Verdura (455 seguidors i 6,3mil visitants fixes al 
mes) 
En aquesta xarxa social de caire més inspiracional, la marca té 
guardats “pins” classificat en diversos “tableros” diferents: fotografies 
d’aliments, il·lustracions, consells culinaris, pautes d’esport saludable, 
etc.  
 

Twitter : Disfruta&Verdura (1.262 seguidors i 323 agradaments) 
Les publicacions de Twitter són una breu selecció dels posts 
d’Instagram tot i que amb el text subtilment adaptat; el to és és 
informal i més amical. No dóna tanta importància  a l’estètica com a 
l’Instagram.  

Posicionament  A través dels continguts comunicatius de la marca, Disfruta & Verdura 
aconsegueix posicionar-se al mercat com a empresa de producte 

ecològic i  sostenible , per tant, basa el seu posicionament amb el 
benefici i  ús que li aporta el producte al públic objectiu: alimentació 
saludable que allarga la vida. Es guanya la personalitat d’empresa 
respectuosa  tant amb l’entorn, com amb els clients o els seus 
treballadors. El fet de comunicar tanta informació i de manera tan 
detallada i concreta fa que sigui percebuda com a empresa transparent 
fent pujar així el nivell de confiança  envers el públic objectiu.  

 
 

Marca  Camarasa Fruits 



Oferta  Producte : Cistelles de fruita, safates i productes selectes com 

conserves, escabetxos, formatges, caves, etc.  

L’empresa té una secció anomenada “4ta Gamma ” en la qual ofereix 

fruites i verdures de consum imminent, ja que han estat sotmeses a un 

mínim procés de preparació previ per guanyar en practicitat; ja vénen 

rentades, tallades i envasades.  

També ofereix un assortit de fruites exòtiques que importa d’arreu, 

estan classificades a la secció de “Otras Tierras...nuevos gustos”. 

Servei: Camarasa Fruits entrega les comandes de servei a domicili a 

tot Barcelona sense recàrrec. També contempla el servei de càtering 

dins el seu pla de negoci i producte, igual que la possibilitat de 

personalitzar la seva oferta de paneres i safates de fruites i verdures, al 

gust.   

Contacte : Disposa del servei d’atenció al client telefònic genèric, d’un 

telèfon de contacte per cada punt de venta i d’un formulari online per 

resoldre dubtes o preguntes.  

Punts de venda : Presencial i virtual. Camarasa disposa d’un servei de 

compra convencional a través de les seves tres botigues situades a 

Sarrià-Sant Gervasi. Alhora, tramita les comandes i enviaments de 

càterings, cistelles i safates de fruita i verdura a través d’un formulari a 

la pàgina web. 

Narrativa de 
marca 

Claim: “El saber elegir.” “La mejor fruta para cada época del año.” 
 

Discurs: Camarasa Fruits focalitza el seu discrus en alabar l'exclusivitat 
i la qualitat de la seva proposta. Insisteix molt en la qualitat suprema 
dels productes que ofereix (la mejor, suprema, delicatessens, etc.) i en 
el mereixement del client per a consumir-los presentant-ho en certa 
manera com a plaer carnal que l’empresa et posa a l’abast i t’autoritza 



a gaudir-ne.  
 
Vocabulari: productos de calidad incomparables, época del año, lo 
mejor, sana, saludable, saborear con todos los sentidos, original, 
auténtica, experimentar, apetecible, a tu alcance, lista para comer, 
paleta de sabores, aromas de otras tierras, frescura, cuidar del planeta 
#camarasafruits #camarasafood #camarasarecipes #healthyfood 
#healthylifestyle #salads #ecofriendly 

 

Sostenibilitat: El terme de sostenibilitat en sí és absent en la definició 
corporativa de les competències i accions de la marca al seu portal 
web. De fet, a nivell de packaging és més aviat al revés, ja que fa ús 
d’embalatges molt presumptuosos amb molt consum de plàstic.  
 
De totes maneres, però, en una de les últimes publicacions d’Instagram 
explicita la nova pràctica posada en marxa recentment als seus 
establiments: el nou envàs reutilitzable de les seves amanides “més 
verdes que mai”. Fan el joc de paraules per tal de presentar la proposta 
i acompanyat de l’eslògan següent: “retorni’l i ajudi’ns a cuidar el 
planeta. Per cada envàs li reemborsarem 20 cèntims.” Acompanya el 
peu de foto amb hastags sostenibles.  
 
Ecologisme : No fa referència a l’ecologisme com a tal en el seu 
discurs. D’alguna manera, però, s’acosta a la narrativa de cura del 
procés dels aliments encara que sense mullar-se ni ser explícita en cap 
moment: “Desde el campo y a través de una rigurosa selección de 
proveedores, aseguramos el origen, la frescura y más alta calidad de 
nuestros productos y procesos de producción, manteniendo la cadena 
de frío y respetando altos estándares de seguridad e higiene.” 
 
Idioma : Castellà.  

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: http://www.camarasafruits.es/index.htm 
La welcome page del seu portal web et fa escollir entre dues opcions. 
Per una banda et deriva a la secció de cistelles i safates de fruita i 
verdura. Per l’altra, arribes a la pàgina on explica de manera molt breu 
el concepte de la marca i el que ofereix.  
 
Tant el funcionament de la web com el look and feel  es perceben 
obsolets en certa manera. La manera com està organitzada fa que la 
navegació per la pàgina sigui poc fluïda. 
 
Un dels punts de la pàgina web anomenat “Visita Virtual” et dóna la 
perspectiva real en 3D de la botiga.  
 

Instagram: @camarasafruits (1.423 followers) 
“Tienda de Fruta y verdura premium, productos Gourmet y barra 
restaurante.”  
 

https://www.instagram.com/explore/tags/camarasafruits/
https://www.instagram.com/explore/tags/camarasafood/
https://www.instagram.com/explore/tags/camarasarecipes/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthyfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/salads/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecofriendly/
http://www.camarasafruits.es/index.htm


Les publicacions d’Instagram van relacionades sobretot amb 
l’explicació de les propietats o beneficis dels productes que venen. Va 
força adreçat a la cuina; a través dels stories fan molt èmfasi en la 
preparació de plats i explicació detallada de les receptes. 
 
La marca penja freqüentment fotografies de plats que serveix el 
restaurant que porta el seu nom situat a l’Illa Diagonal tot incentivant el 
seu “consum”. També estila molt el fet de repostejar posts que parlen 
de la marca de manera positiva.  
 
 

Facebook : Camarasa Fruits (963 seguidors i 944 “m’agrada”) 
“Especialistas en frutas y verduras selectas, exclusivas y alimentos 
envasados de alta gama.”  
 
Aquesta xarxa social comparteix de manera exacta el contingut 
publicat a Instagram. És important remarcar que fa ús de l’eina de les 
stories de Facebook. 
 

Pinterest: Camarasafruits (0 seguidors i 1 seguidor únic al mes) 
Té l’usuari creat però el perfil inactiu. 
 

Twitter : Camarasafruits1 (20 seguidors i 1 agradament) 
La última activitat que consta de l’usuari de la marca en aquesta xarxa 
social és del juliol del 2013. 
 

Posicionament  El posicionament que busca adquirir la marca mitjançant el seu discurs 
comunicatiu és el del preu, buscant transmetre un nivell de categoria 
que aporti implicit el luxe  i l’exclusivitat. Es presenta com a marca 

premium dirigida a una elit afortunada com a públic objectiu que 
consumeix els seus productes. 
 

 
 

Marca  Sandwichez 

Oferta  Producte : L’empresa ofereix un assortit de menjar bar-cafeteria com 

entrepans, sucs naturals (la seva especialitat), smoothies, cafès, 

brioixeria artesana, postres i  amanides. Els productes es poden 

consumir al local o bé demanar “per emportar”.  

Servei: Els establiments de Sandwichez són un espai configurat per un 

taulell (a on es demana) amb una cuina integrada que queda a l’interior 

i  un conjunt de taules i cadires per a consumir els productes. En la 



majoria d’establiments també hi ha un altre pis a diferent nivell amb 

més mobiliari. Sona música d’ambient tranquil·la, òptima per treballar, 

xerrar amb calma o relaxar-se. A més a més, també contempla el servei 

de càtering per encàrrec.  

Contacte : Disposa d’un servei telefònic a cada local (a la web indica 

l’adreça exacte i dades de cada establiment) i una adreça de correu 

electrònic genèrica de l’empresa. En el cas de ser treballador potencial 

et facilita un altre email on enviar el CV. 

Punts de venda : Té repartits 21 locals arreu de la ciutat de Barcelona i 

un a Sabadell que han anat augmentant progressivament des del 2010. 

Tots els establiments pertanyen a la marca, la seva web explica que no 

són partidaris de la filosofia de les franquícies a causa de no tenir el 

control de la qualitat del servei ofert.  

La seva estètica és molt característica, ja que cadascuna és d’un color 

concret que es reconeix tan sols per la façana pintada. El disseny 

d’interior té un aire molt nòrdic d’extrem benestar i confort. Els seus 

locals obren cada dia de l’any de les 8:00 a les 23:00 hores.  

La venda és presencial, no tramiten enviaments online tot i que sí que 

es pot encarregar la demanda per telèfon per tal que estigui llesta per 

emportar quan es reculli.  

Narrativa de 
marca 

Claim: Curiosament és una marca que no té claim com a tal i no es 
caracteritza per un eslògan en concret, sinó pel concepte que ofereix. 
Tot i així, per tal d’analitzar de quina manera ella es presenta es pot 
constatar aquest fet, la marca simplement obre les portes a allò que és 
i deixa que el client la categoritzi després. Tot i així, el que sí que la 
marca repeteix en tots els seus formats és la seva disponibilitat horària. 
En el cas d’Instagram, en la descripció del perfil es presenta resumint 
breument els productes que ofereix: “Entrepans  Amanides  Sucs 
Naturals  Cafè&Te ☕  /  Obert tots els dies de l’any de 8 a 23h”.  
 



Discurs: El seu discurs és molt aterrat, ja que és percebut al mateix 
nivell que l’emissor i, per tant, rebut de manera molt amical, “entra bé”; 
fa que el públic objectiu ja simpatitzi i estigui predisposat a l’escolta així 
d’entrada. Parla en primera persona del plural “nosaltres” i tots els 
productes que ofereix els presenta com a “nostres”. El to proper i 
cuidat dóna valor als missatges que comunica. Es caracteritza per ser 
una empresa que comunica molt, no tant sols diu moltes coses, sinó 
que pren posicionament i és interessant amb allò que diu. Com a 
resultat, l’actitud receptiva és de confiança envers la transparencia que 
emet.  
 

Vocabulari: excel·lent qualitat, cura, local, agrada, cuidem, gustoses, 
sabor, el bó i millor, natural, sa, especial, nostre, nosaltres #sucnatural 
#pinya #refrescant #team 

 

Sostenibilitat: “Som seguidors del moviment “Conscious capitalism” 
www.consciouscapitalism.org que promulga que els negocis 
compromesos amb el seu entorn (treballadors, clients, veïns, 
proveïdors, inversors, etc) són una gran aportació per millorar l’evolució 
de la humanitat.” 
 
Ecologisme : No fa referència concreta a la paraula com a tal. No diu 
que ofereix productes ecològics però si d’extrema qualitat i productes 
“naturals”. Ho reitera sovint en els missatges que comunica.  
 
Idioma : Català, castellà i anglès. 

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: https://www.sandwichez.com 
La seva pàgina web és poc habitual en quant al tipus d’informació que 
hi apareix i la manera en que aquesta està distribuïda. D’entrada, és 
molt visual, simple i molt cuidada a nivell de disseny. A més a més, és 
original i amena de llegir.  
 
Com a landing page es troben una sèrie de fotos dels seus productes i 
establiments sense cap tipus de text ni eslògan ni res.  
 
Llavors tenen la secció d’història, en la qual expliquen els orígens de 
l’empresa i l’evolució al llarg del temps per mitjà d’un esquema 
conceptual molt gràfic. Expliciten molt les persones que integren la 
marca i que han fet possible que aquesta arribi fins al punt actual. 
 
L’apartat més rellevant és el dels “secrets”, en el qual la marca 
comparteix els 40 punts clau per la marca que fan que el seus 
productes i servei sigui únic.  
 
El punt que parla dels locals que tenen, no tan sols hi afegeixen 
l’adreça i telèfon de cada establiment, sinó que l’acompanyen amb 
dues fotografies que emfatitzen el seu diferencial de color de la façana.  
 

https://www.instagram.com/explore/tags/sucnatural/
https://www.instagram.com/explore/tags/pinya/
https://www.instagram.com/explore/tags/refrescant/
https://www.sandwichez.com/


Com a punt poc freqüent també, contemplen la secció de “treballa amb 
nosaltres” en la qual posen a l’abast de tothom un mail de contacte per 
poder accedir com a treballador a les seves instal·lacions.  
 

Instagram: @sandwichezbarcelona (5.794 followers) 
És el perfil més fort de les seves xarxes socials. És molt actiu i dinàmic. 
Tant el seu timeline com estil visual és molt cuidat. Parlen sobretot de 
l’equip humà que hi ha darrere la marca. També apareixen fotografies 
d’alguns clients i majoritàriament les publicacions parlen de les 
característiques dels seus productes. 
 

Facebook : SandwiChez (3.844 seguidors i 3.788 “m’agrada”) 
El contingut de Facebook és una versió reduïda a nivell de temporalitat 
i freqüència de publicacions ja que és una selecció del contingut 
d’Instagram.  
 

Pinterest: Sandwichezbcn (6 seguidors i 31 seguidors únics al mes) 
“Bocadillos, ensaladas y zumos naturales. Productos sanos y frescos.” 
En total té 10 pins penjats, és pràcticament inactiu el perfil.  

Posicionament  El posicionament de Sandwichez es basa clarament en l’estil de vida 
que proposa dirigint-se a un sector de la població amb interessos i 
actituds concrets. És a través del seu equip, en primer lloc, dels 
productes i serveis que ofereix i cuidant molt de l’atmosfera i disseny 
d’interiors dels seus locals per tal que aconsegueix fer sentir el 
missatge sense haver-lo de dir; integra l’estratègia de posicionament 
de la comunicació en tots els àmbits, fins i tot en la no verbal i 
perceptiva com és la decoració, (Moraño, 2010). Recrea el lifestyle 
nòrdic dels cafès com a punt de treball agradable i de calma i 
tranquil·litat. 

 
 

Marca  La Comunal 

Oferta  Producte : Fruita i verdura ecològica de qualitat i de proximitat.  

Servei: Fruiteria ecològica que cultiva la majoria dels seus productes a 

l’hort ecològic del Montseny (a les Feixes de Campins), que després 

ven a les seves botigues. “Som especialistes en la venda de fruita i 

verdura ecològica de qualitat, oferim una àmplia varietat de productes i 

prioritzem el tracte amb els productors locals.”  

Contacte : Disposa d’un servei d’atenció al client telefònic diferent per 

a cada establiment i d’un formulari a través de la pàgina web per 



resoldre dubtes. 

Punts de venda : Té tres botigues en tota la ciutat de Barcelona: una al 

barri de Sants, una al barri de Gràcia i l’altra a Poblenou.  

Narrativa de 
marca 

Claim: “Fruita i verdura acabada de collir”.  
 

Discurs: El seu discurs és molt directe i natural, “tal qual”. Es nota com 
l’equip que hi ha darrera prioritza l’estima i la passió per la seva feina i, 
per tant, assegura fer-la bé: “Som un grup de persones que fem el que 
ens agrada, ens cuidem i ens agrada cuidar.” 
 
Les paraules del seu discurs són molt clares i senzilles de comprendre. 
No s’intueixen segones intencions ni dobles significats, mostra una 
essència transparent i senzilla de la filosofia de marca: t’explica el que 
fan i si t’agrada bé i sinó cap problema. La informació que donen és 
molt escolar en el sentit que està desglossada de manera que sigui 
resumida, breu i fàcil d'entendre i recordar. El to que utilitzen s’adiu 
perfectament a allò que la marca promou: naturalitat sobretot i 
proximitat com a conseqüència. Es percep un tracte molt “de barri” i de 
qualitat, com d’abans. 
  
Vocabulari: cuidar-se, salut, gènere fresc, qualitat, proximitat, 
prioritzem els productors locals, varietat, fruiteria ecològica, 
especialistes, fruita i verdura, registre CCPAE, sa, bo, propietats, 
preservar i afavorir el medi ambient, equip humà, millora social, món 
millor, alternatives per generar canvis, #tomaquetsececologic 
#Lacomunal  #fruiteriesecològiques #bcn  #poblenou  #barridegràcia 
#alimentosbio   #organic #producte100 %ecològiccertificat 
#Lesfeixesdecampins #montseny #vegan  #fruteriasecologicas #organic 
#bio 
#productoecologico100 %certificado 
 

Sostenibilitat: La marca es posiciona molt a favor de buscar 
alternatives de canvis que possibilitin una millora social. “Ajuntar forces 
impulsant alternatives per generar canvis, creiem en l’ecologia com una 
eina per fer un món millor.” “La prioritat en tot el procés fins que el 
producte arriba a taula és preservar i afavorir el medi ambient.” 
 
Ecologisme : Fruteria 100% ecològica. Deixa molt clar que tots els 
seus productes són ecològics i que les tres botigues estan  inscrites 
amb el número CT 004456 E al Registre d'operadors del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica.  
 
La procedència ecològica de proximitat dels seus productes és la 
prioritat que La Comunal comunica, que va per sobre de tenir una 

https://www.instagram.com/explore/tags/tomaquetsececologic/
https://www.instagram.com/explore/tags/lacomunal/
https://www.instagram.com/explore/tags/fruiteriesecol%C3%B2giques/
https://www.instagram.com/explore/tags/bcn/
https://www.instagram.com/explore/tags/poblenou/
https://www.instagram.com/explore/tags/barridegr%C3%A0cia/
https://www.instagram.com/explore/tags/alimentosbio/
https://www.instagram.com/explore/tags/organic/
https://www.instagram.com/explore/tags/producte100/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesfeixesdecampins/
https://www.instagram.com/explore/tags/montseny/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegan/
https://www.instagram.com/explore/tags/fruteriasecologicas/
https://www.instagram.com/explore/tags/organic/
https://www.instagram.com/explore/tags/bio/
https://www.instagram.com/explore/tags/productoecologico100/


oferta variada: “Ens esforcem per tenir una gran varietat a la vegada 
que prioritzem els productes de proximitat.” 
 
Vincle l’atribut i diferencial de l’ecològic amb un benefici directe tant 
per la salut del consumidor com per l’impacte mediambiental que 
genera.  
 
Idioma : Català, castellà i anglès. 

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: http://lacomunal.cat/es/ 
La seva pàgina web és molt simple i clara. La breu extensió dels textos 
facilita poder mantenir l’atenció al llarg de tot el contingut exposat al 
portal web. La part més rellevant és la del projecte, concretament el 
punt “Per què La Comunal?” en el que explica els sis pilars primordials 
de la marca de manera molt gràfica, ja que cada punt és il·lustrat.  
 
Hi ha un apartat de “preu” en el que hi posen aquells productes que 
tenen d’oferta. A través de la manera com es presenta i s’explica com a 
empresa es percep una transparència de marca que ja genera 
confiança d’entrada i predisposició d’escolta. Les fotos de la pàgina 
web estan ben cuidades. Ofereix l’opció de subscriure’t a la seva 
Newsletter  a trevés d’un formulari.  
 

Instagram: @lacomunal (283 followers) 
Les publicacions d’aquesta xarxa social sorprenen després d’haver vist 
el web, ja que l’estil és tan casolà que en certa manera perd l’estètica 
corporativa de la marca, tot i que remarca l’essència casolana i de 
naturalitat. Bàsicament són vídeos fets pel Carles (propietari), 
autogravant-se i explicant aspectes rellevants per l’empresa com és el 
cas del sentit del certificat que tenen, l’hort on cultiven els productes, 
etc.  
 
Així doncs, la presència de l’equip humà de l’empresa és la 
protagonista del contingut d’Instagram, ja que també hi ha penjades 
fotografies d’altres treballadors. Tot i així, l’oferta de productes, horaris 
de la botiga, novetats i alguna recepta són publicacions freqüents de 
La Comunal.   
 

Facebook : ecobotiga.cat (1.805 seguidors i 1.800 “m’agrada”) 
Les publicacions de facebook van per separat a les d’Instagram, tot i 
que, de tant en tant, es repeteix alguna fotografia, però en general és 
un contingut diferent. Bàsicament el perfil de Facebook de la marca 
comparteix articles i reflexions relacionades amb la sostenibilitat, la 
contaminació i conscienciació mediambiental global, igual que publica 
de manera regular els productes d’oferta de la setmana en format de 
“prospecte corporatiu” pel tipus de disseny.  

Posicionament  La Comunal centra el seu posicionament en l’atribut i el benefici que 
aporta el distintiu dels seus productes: l’ecològic . El fet de centrar-se 

http://lacomunal.cat/es/


de manera molt clara i directe fa que el públic objectiu la reconegui 
també pel que la pròpia marca comunica i vol ser diferenciada.  
 

 
 

Marca  Tribu Woki 

Oferta  Producte : Productes alimentaris ecològics, tant frescos com secs. La 

marca també ofereix productes d’origen animal. 

Servei: Tribu Woki és la marca mare de diferents marques de 

restaurants, supermercats i obradors de pa que tots coincideixen amb 

l’oferta de productes ecològics de qualitat.  

Contacte : Disposa del servei d’atenció telefònica concret per a cada 

establiment. 

Punts de venta : Disposa de sis restaurants repartits per Barcelona: 

Barraca, Barracuda, Hetta Cuisine, Hijo de Mendez, Olofson Eixample i 

Woki Organic Market Plaça Catalunya; dos obradors de pa “El Obrador 

de Pan”, un a Gràcia i l’altre al Raval; i de vuit supermercats biològics 

arreu de la ciutat.  

Narrativa de 
marca 

Claim: “¡Como antes, pero ahora!” 
Discurs: El discurs de la marca acompleix a la perfecció amb la 
tendència alimentària dels últims anys oferint una solució amena a les 
necessitats de consciència dels consumidors actuals. Posa sobre la 
taula els conceptes claus per ser inclòs i considerat dintre de les 
opcions de moda dins l’àmbit ecològic i natural de la ciutat de 
Barcelona. “Tribu Woki és un estil de vida que busca tornar a les arrels, 
als nostres orígens, però en un context modern i actual. Des del principi 
hem apostat fermament per la qualitat del producte perquè, per a 
nosaltres, el veritable luxe es troba a les coses bones. Creiem que les 
coses han de ser senzilles, honestes i de qualitat. Per aquest motiu 
treballem diàriament per oferir el millor producte, de temporada i de 
proximitat.” 
 

Vocabulari: pa artesanal, aliments ecològics, de qualitat, del passat, 
origen, mètodes tradicionals, avantatges nutricionals, saludable, sabor, 



productes orgànics, redueix l’impacte mediambiental, activitat 
econòmica justa per al productor, sense emprar substàncies 
sintètiques o químiques, de temporada, de proximitat, #organic #bio 
#biodinamic #gastrobarna #gastrobcn  #barcelona #pasajemarimon 
#gourmet #gasronomic #chefs #gastro  #eating  #eatgood #instagood 
#instafood #foodstagram #foodlover #foodstyle #whatsup #ff #hetta 
#cuisine #europe #foodandwine #ecologic 

 

Sostenibilitat: La sostenibilitat és el valor afegit dels seus productes i, 
per tant, hi fan referència també fent relació a l’aspecte de la salut: “A 
més de les seves múltiples avantatges nutricionals, saludables i de 
sabor, el consum de productes orgànics locals redueix l’impacte 
mediambiental i fomenta una activitat econòmica més justa per al 
productor. A Tribu Woki sempre sabràs quin és l’origen del producte, 
com s’ha produït i qui hi ha al  darrere.” 
 
Ecologisme : L’ecologisme actual és l’element competitiu amb el que 
juga l’empresa apel·lant al concepte de qualitat d’abans portat al dia a 
dia contemporani.  
 
Assegura que tots els seus productes són ecològics i naturals: 
“L’essència de Tribu Woki és és el seu compromís amb el producte 
ecològic, de manera que els aliments que trobaràs en els nostres 
establiments s’obtenen mitjançant mètodes tradicionals i sense emprar 
substàncies sintètiques o químiques.” 
 
Idioma : Català, castellà, anglès i francès. 

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: http://www.tribuwoki.com 
La seva pàgina web és força extensa ja que agrupa la informació de 
totes les submarques dels serveis que ofereix. L’apartat de “sobre 
nosaltres” és on queda més reflexada la personalitat de la marca, ja 
que a la resta de seccions, pel fet de vincular tants mapes i enllaços 
amb la resta de serveis no aprofundeix massa en les característiques 
generals d’aquests.  
 
Hi ha una banner a la landing page per subscriure’s a la Newsletter . Té 
un apartat de “Reserves” per tal de poder coordinar ja virtualment la 
reserva d’una taula en algun dels seus restaurants.  
 
L’apartat “Esdeveniments” és el que resulta més novedós; hi consta el 
recull dels cartells de convocatòria dels esdeveniments i activitats que 
duen a terme de manera freqüent com tast de vins a granel, happy hour 
infantil a l’hora de berenar, DJ musicals, etc.  
 
També hi ha la secció del “Blog” on la marca hi penja articles 
relacionats amb el tipus de lifestyle i alimentació que ofereix.  
 

Instagram: @tribuwoki (3.895 followers) 
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Té una estètica molt “Estrella Damm” en el sentit modern i de benestar 
gastronòmic. Bàsicament es publiquen posts de les diferents àrees 
dels seus serveis. Es combinen els cartells amb fotografies de plats 
amb productes i pans de la resta de locals. A la descripció de l’inici, hi 
ha una story fixa per a cada submarca.  
 

Facebook : Tribu Woki (19.115 seguidors i 19.148 “m’agrada”) 
El contingut compartit és el mateix que a Instagram. La marca aprofita 
l’eina de creació d’esdeveniments per convidar-hi al públic objectiu i fer 
un seguiment orientatiu de l’assistència i establir una línia de contacte 
més concreta i directa amb els participants interessats.  
 

Pinterest: Tribuwoki (17 seguidors i 801 visitants únics al mes) 
Fa un any que no publica cap pin , tot i així, les publicacions que hi 
consten són fotografies dels seus establiments com a tals i també 
retalls de pàgines de la newsletter parlant sobre propietats concretes 
d’aliments que ofereixen.  
 

Twitter : Frutality_ (930 seguidors i 1.146 agradaments) 
Fan servir la xarxa social com a tal, servint com a eina de difusió 
d’informació directa i breu. Bàsicament anuncien les noves obertures, 
ofertes o novetats de la marca. També retuitegen algun article 
relacionat amb l’alimentació.  
 

Posicionament  L’estratègia de posicionament de Tribu Woki es basa en dos punts, 
l’estil de vida  i alhora en el preu com a símbol de certa categoria i 
exclusivitat, apel·la al luxe sublim dirigint-se a un sector de la població 
amb interessos i actituds molt concrets mitjançant un discurs molt pur i 
“desinteressat”, però alhora amb un caché en el rerefons.  

 
 

Marca  Obbio 

Oferta  Producte : Productes ecològics, frescos, secs, plats precuinats, gama 

de cosmètica natural, suplements naturals i llibres relacionats amb 

alimentació, cuina i salut. Contempla les alternatives com dieta sense 

gluten, vegetariana, vegana o kosher.  

Servei: Obbio ofereix el servei de restaurant i cafeteria amb oferta take 

away, un supermercat, cursos i tallers, un consultori saludable (amb 

nutricionistes experts), una petita llibreria i un firendly space per deixar 

jugant els nens petits tot centralitzat al mateix establiment. A més a 

més, ofereix pàrquing, delivery i compra telefònica; els dos primers són 



gratuïts en el cas de fer compres superiors a 90€. La marca fa èmfasi 

en la seva obertura durant el mes d’agost.  

Contacte : Disposa del servei d’atenció telefònica genèric a la botiga i 

diferents formularis per omplir a través de la pàgina web segons la 

necessitat de l’emissor: esdevenir proveïdor d’Obbio, treballador, 

comprador virtual o pacient del servei nutricionista.  

Punts de venda : Té exclusivament un local molt gran al carrer 

Muntaner de Barcelona, on centralitza tota la seva oferta de serveis.  

Narrativa de 
marca 

Claim: “El espacio de alimentación saludable de Barcelona.” 
“Alimentos saludables, ecológicos y deliciosos.” “Comer productos BIO 
es invertir en salud.” 
 
Discurs: El discurs de la marca va totalment enfocat a visibilitzar la 
relació entre els seus tres pilars bàsics: l’alimentació saludable, la 
millora de salut i la preservació del medi ambient. Els productes 
ecològics són l’eina que la marca reivindica i proposa com a solució 
holística de la situació actual. A més a més, emfatitza la importància de 
gaudir del plaer d’alimentar-se de manera saludable a través de 
productes de qualitat i sobretot gustosos i ben combinats. “Queríamos 
ayudar a muchas personas a descubrir la potencia de la alimentación y 
cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra salud, calidad de vida y 
estado anímico, y todo ello sin renunciar al disfrute de comer bien.” 
 

Vocabulari: productos ecológicos, alimentación sana, medio ambiente, 
esfuerzo, productos BIO, vida saludable, sabrosos, atractivos, disfrutar, 
comprar salud, calidad de vida, estado anímico, comer bien, 
aprendizaje, espacio cómodo, agradable, #bio  #organic #ecológico 
#muntaner #Barcelona #barcelonabio  #foodie #foodlife #foodporn 
#foodgasm #foodlover #instafood #healthy #healthyfood #supermarket 
#eco  #supermercado  #yummy #deliciousfood #veggie #vegan  #shop 
#tienda 
 
Sostenibilitat: El 90% dels seus productes són de proximitat i té una 
secció de productes a granel. La marca emfatitza la importància del 
comerç just i pròxim de cara afavorir i preservar el medi natural. 
“Tenemos claro que los productos ecológicos son importantes, 
trabajamos para que la gente entienda que la alimentación sana es un 
compromiso con uno mismo y con el medio ambiente.” 
 
Ecologisme : Tots els productes que ofereix són exclusivament 

https://www.instagram.com/explore/tags/bio/
https://www.instagram.com/explore/tags/organic/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecol%C3%B3gico/
https://www.instagram.com/explore/tags/muntaner/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonabio/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodie/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodlife/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodporn/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodgasm/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodlover/
https://www.instagram.com/explore/tags/instafood/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthy/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthyfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/supermarket/
https://www.instagram.com/explore/tags/eco/
https://www.instagram.com/explore/tags/supermercado/
https://www.instagram.com/explore/tags/yummy/
https://www.instagram.com/explore/tags/deliciousfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/veggie/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegan/
https://www.instagram.com/explore/tags/shop/
https://www.instagram.com/explore/tags/tienda/


d’origen ecològic. Relaciona de manera directa aquest requisit amb 
l’avantatge que suposa per la qualitat de vida i salut de les persones.  
 
Idioma : Castellà i anglès. 

Canals de 
comunicació 

Pàgina web: http://obbiofood.com 
La pàgina web de la marca és molt completa.Està formada per molts 
apartats i subseccions. Les més rellevants són el Blog (de receptes i 
consells saludables) i  l’apartat en el qual comparteixen altres espais, 
crítiques, articles o programes on han fet una referència directe o 
reportatge a la marca: “Hablan de nosotros”.  
 
El look and feel de la web s’adequa perfectament a la proposta i 
discurs comunicatiu de marca, així doncs, té una bona coherència.  
 
Instagram: @obbio177 (4.212 followers) 
A instagram la marca penja fotografies del seu equip de treball, de les 
diferents àrees del seu establiment i les novetats de la marca. Té un 
estil concret per a cada tipus de publicació segons la temàtica; per 
exemple, quan informa dels cursos, tallers o presentacions de llibres 
aplica un filtre blau a les seves fotografies, igual que quan anuncia dels 
productes d’oferta de la setmana, que la fotografia amb el fons blanc i 
el text breu i clar adopta un format més de màrqueting.  
 

Facebook : Obbio Food (19.115 seguidors i 19.148 “m’agrada”) 
A l’usuari de facebook, la marca comparteix les mateixies fotografies 
que penja al perfil d’Instagram. Aprofita els dies de presentacions de 
llibres per fer “esdeveniments” i fer el seguiment d’assistència previ. 
També penja algun vídeo tutorial de recepta com a resum d’un proper 
taller.  
 

Twitter : Obbio Food (15.352 seguidors i 15.195 agradaments) 
A Twitter la marca sobretot interactua amb altres usuaris retuitejant 
informació interessant, articles i reconeixements de la marca.  
 
Vimeo: Obbio Food (22 seguidors i 3 vídeos) 
En el perfil d’aquesta xarxa social de vídeos, tenen publicats tres 
vídeos diferents. Dos simulen una compra d’un àpat a la botiga i així 
mostra l’interior i el funcionament del local i l’altre és la gravació 
sencera de la presentació d’un llibre relacionat amb com afavorir als 
aliments anticancerígens. L’últim vídeo, però va ser publicat fa tres 
anys, així que està quasi bé obsolet el perfil.  

Posicionament  El posicionament de Obbio es basa clarament en l’estil de vida  que 
proposa al seu públic objectiu, incloent-hi totes les seves actituds, 
interessos i emocions integrant aquest distintiu en tots els touchpoints 
de discurs comunicatiu. 

 

http://obbiofood.com/


ANNEX II 

VERSIÓ LLARGA DAFO 
 

  Origen Intern  Origen Extern 

Aspectes 
negatius  

DEBILITATS  AMENACES 

La Concòrdia ofereix el servei delivery gratuït arreu de 
Barcelona mitjançant uns repartidors que van amb 
bicicleta. No contempla , però,  l’opció de portar a 

domicili comandes fora de la ciutat a no ser que sigui 
a través de la plataforma Glovo que contracta el client 
si vol com a servei particular. Per altra banda, la 
cooperativa ofereix encarregar la comanda per via 
telefònica o a través del whatssap; no disposa d’una 

botiga virtual en la qual els consumidors puguin fer la 
seva compra online. 

La proposta de La Concòrdia engloba diferents serveis 
però tots es basen entorn de l’oferta, consum o 
informació de productes vegetals. Així doncs, “La 

Botiga ” de la cooperativa es limita a oferir fruites, 

verdures, hortalisses o preparacions elaborades a 
partir d’aquests ingredients excloent qualsevol altre 
tipus de producte. Per tant, aquells consumidors que 
busquin economitzar el temps i fer la compra a un 
supermercat de gran superfície amb centralització 
d’oferta, deixaran de contemplar La Concòrdia com a 
opció.  

En els últims tres o quatre anys, a causa d’una forta demanda, s’ha 

incrementat l’oferta de productes vegetarians i vegans que 
respon al “compromís” amb el medi ambient. La filosofia de marca 
que respon a unes pràctiques ètiques de comerç està creixent 
exponencialment entre les empreses del sector agroalimentari cosa 
que afecta de manera directa al camp competitiu de La Concòrdia.  
 
Els riscos més rellevants del segle XXI es troben en l’àmbit 

mediambiental i de la salut tant en l’àmbit local com global. Així 
doncs, totes aquelles empreses que ofereixin productes relacionats 
amb algun d’aquests camps seran supervisades de manera més 

estricta quant a la qualitat i seguretat de la seva oferta ; i pot ser 
que en un futur pròxim s’instaurin nous requisits. En aquest cas, és 
important que la cooperativa estigui al corrent de qualsevol mena de 
novetat i anticipar i evitar cometre qualsevol acció que vagi en contra 
del seu discurs comunicatiu en el qual la transparència de marca és 
un dels seus pilars clau.  
 
Actualment, el consumidor valora cada vegada més la varietat i la 

diversitat en l’oferta d’aliments i begudes, la qual cosa ha generat un 
fort creixement del menjar ètnic en tot el món i l’hàbit del caprici de 
consumir el producte desitjat sigui a on sigui i quan sigui. Atès a 



Tot i que un dels principals públics objectius de la 
fruiteria són les famílies joves amb fills, la cooperativa 

no ofereix cap servei per a entretenir els infants 

durant la compra  dels seus pares. Obbio, una de les 
empreses de la competència analitzada sí que disposa 
d’aquest servei; així doncs, La Concòrdia juga en 
desavantatge en aquest sentit.  

La marca disposa d’una pàgina web pròpia i està 
present en les xarxes socials d’Instagram i Facebook. 
No té usuaris a Twitter ni Pinterest ni un canal a 

Youtube o a Vimeo com d’altres empreses del seu 
sector. L ’idioma a través del qual es comunica és 

només el català en els perfils de les xarxes socials i 
català i castellà en la seva pàgina web. El fet de tenir un 
buit en la presència de certes xarxes socials i 
focalització en un idioma fa que aquell públic potencial 
quedi reduït al no comprendre o arribar a conèixer a La 
Concòrdia.  

Partint de la base que tota empresa destina gran part 
del seu excedent a les escombraries, com també és el 
cas de La Concòrdia  amb aquella partida que no 
s’aprofita en el seu obrador, no disposa d’altres 

iniciatives per evitar malbaratament alimentari i 

alhora disminuir l’índex de pobresa . A banda de 
buscar noves alternatives, hauria de fer saber al seu 

públic objectiu la tasca que ja fa temps que es posa 

la conducta del consumidor globalitzat, l’oferta de productes segons 
la temporada quedarà sovint limitada davant dels seus desitjos i, per 
tant, recorreran a un altre establiment a adquirir allò que els falti.   
 
Es calcula que a Espanya cada any es llencen unes 7.000 Tones 

de menjar . Aquest fet té connotacions morals i socials, sobretot si es 
té en compte que actualment els índexs de pobresa arriben fins al 

30%. També té connotacions ecològiques però, tenint en compte la 
quantitat de matèria primera, energia i aigua que cal per produir, 
envasar i transportar el menjar que finalment es llença. És per aquest 
motiu que cal que La Concòrdia posi en pràctica noves iniciatives per 
tal que el seu excedent de menjar es malbarati el mínim possible i 
pugui ser aprofitat.  
 
Factors com el ritme frenètic d’estil de vida contemporani cada 
cop més ràpid, el valor creixent que es concedeix al lleure o la 
incorporació de la dona al mercat laboral estan provocant una 
tendència a reduir substancialment el temps que les persones 

dediquen a l’alimentació . A més a més, també degut a la falta de 
temps, la població actual prioritza la comoditat i facilitat a l’hora 
d’anar comprar i acudeix a grans supermercats a on troben tot allò 
que necessiten (tant d’alimentació com de la llar) per tal 
d’economitzar el temps de compra invertit. En aquest sentit, 
doncs, totes les ofertes que la cooperativa posa a la disposició dels 
consumidors per tal d’experimentar i aprofundir en el camp de la 
nutrició i cuina passen per alt.  



en pràctica al seu obrador  per tal de reduir el 
malbaratament d’aliments.  

Aspectes 
positius 

FORTALESES  OPORTUNITATS 

La nova oferta  de La Concòrdia està basada en 
aliments ecològics de temporada  de manera 
exclusiva deixant de vendre productes cultivats amb 
additius sintètics, pesticides o organismes 
genèticament modificats. Per altra banda, tan sols 
ofereix productes d’origen vegetal (fruites, verdures i 
hortalisses) que, la seva majoria del seu gènere és de 

proximitat de productors locals. Aquest fet afavoreix 
directament a la mateixa indústria (productors, 
distribuïdors), a la natura i al benestar animal. 
 
La cooperativa s’adapta als nous hàbits de consum i 
necessitats de la població posant a la disposició dels 
consumidors un servei take way, delivery i l’oferta de 
productes preparats per tal d’economitzar el seu 
temps invertit a la cuina però alhora garantir-li un alt 
nivell de qualitat invertit en salut. Entre d’altres, 
l’organització contempla complaure les necessitats 
alimentàries que pertany al públic objectiu de les 
empreses.  
 
Gràcies al desenvolupament tecnològic de La 
Concòrdia, a partir d’ara, tots aquells productes que 
vagin envasats serà mitjançant un embalatge 

El creixement econòmic global ha millorat les condicions de vida i el 
pressupost de les famílies. L’ augment de renda disponible  genera 
una major demanda de productes de valor afegit, conveniència i 
saludables; es destina un 36% del còmput a la compra d’alimentació 
i begudes. Aquest fet va a favor de consumir la varietat de productes 
que ofereix la cooperativa, ja que compleixen amb aquestes 
característiques.   
 
Cada vegada hi ha un major nivell educatiu mitjà , fet que influencia 
directament als hàbits de consum de la població i a decidir sobre el 
seu estil de vida . Així doncs, l’oferta de La Concòrdia correspon a 
les pautes de consum d’aquests consumidors.  
 
La tendència de  menjar ecològic  està a l’alça  i, per tant, es 
comença a produir-ne en majors quantitats.  Espanya  és un dels 
països amb major producció ecològica  en superfície dins de la UE i 
el número 8 del món. Per tant, la fruiteria tindrà un ventall més ampli 
de possibilitats a l’hora de triar aquells productes ecològics i de 
proximitat que vol oferir als seus establiments.  
 
Hi ha una major conscienciació pels valors ètics i ecològics . En 
l’actualitat, cada vegada més la població es sent afectada pel conjunt 
de valors socials, ambientals i econòmics. La creixent preocupació 
per aquests aspectes porta els consumidors a exigir la implicació 



sostenible . El packaging  elaborat a partir de materials 
reciclats o biodegradables mantindrà igualment la 
frescor dels productes garantint els estàndards de 

qualitat, seguretat i conservació requerits. Aquesta 
iniciativa fomenta un model de negoci sostenible i  un 

avantatge competitiu envers la resta d’empreses que 
ofereixen simplement productes ecològics i prou.  
 
“La Gamma ”, la secció de productes exportats de 

conreu únic del país com a excepció de la cooperativa 
quant al producte de proximitat a causa del conreu únic 
del país, permet obrir nous horitzons quant a 

tendències alimentàries internacionals i posar a 
l’abast dels consumidors productes exclusius 
introduint-los a noves cultures i cobrint la creixent 
demanda d’aquests tipus de productes premium. 
Aquesta oferta afavoreix de manera directa, també, a 
tots aquells consumidors puntuals que resideixen a 
Barcelona de manera esporàdica i van a la recerca de 
productes locals del seu país d’origen.  
 

La Concòrdia compleix amb la funció educativa 
mitjançant la seva oferta de cursos i tallers a 
disposició de tota la població.  La proposta de la 
fruiteria encaixa  amb la necessitat del perfil 

reivindicatiu del consumidor actual preocupat per la 

salut que busca respostes davant d’un escepticisme 
general. A més a més, els temes que es treballen van 
relacionats amb la posada en pràctica d’un estil de 

de les empreses d’alimentació en el  respecte al medi ambient i l’ús 
de pràctiques sostenibles  de comerç just encara que el preu final 
sigui més car. Arran d’aquí, cada vegada es fa més ús del concepte 

de desenvolupament sostenible .  
 
El  packaging està adquirint una importància creixent com a 
element de diferenciació i posicionament de les empreses. En 
l’àmbit sostenible, cada vegada es valora més l’ús de l’embalatge 
després del consum, ja que estem arribant a nivells molt crítics en 
l’àmbit mediambiental; una cinquena part dels residus municipals són 
els envasos. En conseqüència, el nou disseny d’embalatge 
biodegradable jugarà un paper molt a favor del posicionament 
desitjat per l’organització.  
 
La cura pel medi ambient ha esdevingut una preocupació global. 
S’han sensibilitzat les percepcions socials envers el risc alimentari i 
la seva relació amb la sostenibilitat i repercussió en la salut. Hi ha 
cada vegada més estudis científics que alerten d’un l’alt grau de 

toxicitat en el medi que malgrat ser aparentment invisible, les seves 

conseqüències són i seran en un futur molt evident tant en la 
corporalitat física com en la psíquica i social de les persones. En 
aquest cas, la filosofia de marca i tasca a dur a terme per La 
Concòrdia dóna resposta a gran part de les inseguretats dels 
consumidors preocupats.  
 
Cada any augmenta el consum d’ultra processats fent 
incrementar les malalties cròniques derivades de la seva ingesta 
(diabetis 2, càncer, problemes cardiovasculars, etc.). Paral·lelament, 
el “Realfooding” (estil de vida basat en evitar ultra processats) està 



vida saludable  que fuig de la conformitat d’esdevenir 
subjectes actius dins la toxicitat mediambiental de 
cossos permeables. A l’espai de “La Biblioteca ”, la 
cooperativa també posa a la disposició dels 
consumidors llibres de nutrició i la salut.  
 

Les eines i canals d’informació en les quals participa 
La Concòrdia (com les xarxes socials a on és present i 
el seu portal web), permeten una actualització 
constant envers la població mitjançant la interacció de 
les plataformes i, alhora, ser subjecte de notícia i 
difusió.  
 
El matís en el tipus de producte que ofereix La 
Concòrdia en la seva nova proposta de negoci, dóna 
un valor afegit al consumidor, ja que aporta de 
manera implícita un clar posicionament en el tarannà de 
la marca. Aquestes característiques (sostenibilitat, 
comerç just, etc.) són un element decisiu a l’hora de ser 
valorada com a opció entre la resta de marques de la 
competència.  
 
 
 
 
 

en auge . El seu principal prescriptor i fundador del moviment de 
cada vegada més influència mediàtica, Carlos Ríos, classifica el 
consum de verdures, hortalisses i fruites com a base de la dieta 
que proposa; són el primer aliment del grup 1 de conveniència 
alimentària i que, per tant, recomana consumir amb major freqüència. 
Partint d’aquesta situació, doncs, la cooperativa ha d’aprofitar 
l’escenari per presentar-se com a solució i defensora del moviment 
davant del seu públic objectiu tot guanyant audiència i enfortint el seu 
posicionament. 
 
Cada vegada més, la filosofia Zero Waste s’ha anat arrelant al 
discurs mediambiental dels darrers anys amb més simpatitzants 
afins al conjunt de pràctiques que minimitzen la generació 
d'escombraries. Alhora, l’any 2020  s’implementarà una estratègia de 
seguiment individual de taxes a les empreses de tots els municipis 
en funció del volum de residus generat. Veient el panorama, és un 
moment clau per emfatitzar i visibilitzar les pràctiques de 
sostenibilitat que durà a terme La Concòrdia.  
 
La compra a granel és un model de negoci que torna a estar de 

moda  partint del propòsit de cuidar el medi ambient. 
 

Els fluxos migratoris de la societat líquida actual impliquen l’oferta 
personalitzada de nous aliments, sabors i formes de preparació. 
Així doncs, la selecció de productes de La Gamma que contempla la 
fruiteria s’adequa a la cultura gastronòmica d’aquest sector de la 
població.  
 



L ’estil de vida lliure de productes animals creix exponencialment 

els darrers anys. Les fruites i verdures, per la majoria de la població, 
són aliments considerats saludables. Cada vegada més, els 
responsables sanitaris en recomanen el seu consum per prevenir 

malalties i gaudir de bona salut. A més a més, consta que les 
vendes de productes frescos està creixent  i a Espanya, les 
amanides són el plat més consumit. La internet i les xarxes socials 
han sigut eines detonants pel desenvolupament del criteri de la 
població gràcies a visibilitzar els avantatges de consumir aliments 
lliures de productes químics. Considerant  que l’oferta de la 
cooperativa està regida per productes estrictament de procedència 
vegetal, és un fet que el seu gènere respecta les contemplacions de 
la dieta contemporània.  
 
Creix la demanda de productes sofisticats premium i gurmet que 
aporten un valor de luxe o de caprici al client oferint-los una 
experiència de compra diferent. 
Com a conseqüència dels canvis en els estils de vida i en les 
preferències dels consumidors, es tendeix a un  major consum 

d’aliments fora de la llar . Dins d’aquest segment queden igualment 
incloses les creixents tendències com la  preocupació per la salut i 

la cerca de la conveniència i varietat .  El turisme, el creixement 
dels viatges, la consolidació de la indústria i el desenvolupament 
tecnològic són factor que afavoreixen a la proliferació d’aquest tipus 
de consum. 
 
Es diagnostica menor temps dedicat a la cuina  i preparació 
d’aliments, i, com a conseqüència sorgeix el fenomen “snacking”: 
increment del nombre d’ocasions de consum mentre que se’n 



redueix el temps de cada una. Es consumeix més “ sobre la marxa ”, 
per la qual cosa es demanen aliments fàcils  de preparar, fàcils de 
menjar, fàcils d’obrir i d’emportar-se. Així i tot, la preocupació per 
alimentar-se de manera saludable creix, així doncs parlem de la 
necessitat d’alimentar-se “bé” i en curt temps.  
 
Ser transparents i responsables en l’exercici de l’activitat és un 
requisit necessari per a les empreses agroalimentàries davant la 
rellevància creixent de la qualitat i la seguretat dels aliments  en 
els productes com a factors decisius en l’elecció de compra. Com 
que el consumidor vol saber i confiar en allò que menja, exigeix 
garanties que es compleixi allò que el fabricant o proveïdor indiquen 
pel que fa a la durada, resistència o capacitat. D’aquí sorgeix el 
concepte de la traçabilitat d’un aliment : capacitat de seguir el 
procés complet d’elaboració d’un aliment al llarg de totes les seves 
fases de producció. El perfil de client actual es caracteritza sobretot 
per la capacitat i voluntat de ser un consumidor informat. 

 



ANNEX III 
MISSATGES 
 

PÚBLIC 
INTERN 

MISSATGES 

Assemblea 
general de socis 

“L’aposta per la nova línia ecològica i sostenible és ambiciosa i per                       
això és indispensable la col·laboració i predisposició de tota                 
l’assemblea per tal de tenir les màximes variables possibles sota                   
control.” 
“La confiança plena i reconeixement cap a la feina dels treballadors                     
que compleixen amb el tracte dels clients al dia a dia és indispensable                         
per poder transmetre el missatge de la campanya al consumidor                   
final.” 
“Cal treure profit de la vostra coneixença màxima del projecte per                     
tenir un discurs acurat a l’hora de parlar-ne.” 
“És molt important no fer cap avanç de novetat a persones externes a                         
la cooperativa abans de ser conjuntament pactat.” 

Consell rector  “És imprescindible comunicar el gir de la nova línia de la cooperativa                       
als treballadors, col·laboradors i futurs exproveïdors i exdistribuïdors               
amb antelació.” 
“L'assemblea de socis ha d’estar al corrent de qualsevol decisió que                     
pugui matisar el futur de l’organització per tal de prendre-la en                     
consens i que ningú s’hi senti exclòs.” 
“És fonamental implicar i motivar a tot l’equip durant l’etapa d’impàs                     
per tal d’afavorir al desenvolupament orgànic de la campanya.” 

Col·laboradors 
contractats 

“Caldrà adaptar les ofertes d’activitats, tallers i cursos a les                   
necessitats de la nova línia de La Concòrdia.” 
“La vostra tasca és essencial, ja que dota a La Concòrdia d’un valor                         
d'actualitat i de posar en pràctica la filosofia que proposa a la vida                         
quotidiana del públic objectiu.” 
 

Staff  
La Concòrdia 

“El tracte amb el públic és una altra manifestació de l’oferta de La                         
Concòrdia, així doncs, cal fer-hi una atenció especial durant el mes                     
d’impàs.” 
“L’atenció al client és un dels serveis més valorats pels consumidors,                     
especialment en èpoques de canvis. La imatge de marca també es                     
millora des del tracte i vosaltres sou la cara visible de la cooperativa.” 
“Tingueu paciència durant l’època d’inauguració de la nova oferta, ja                   
que segurament els clients tindran molta curiositat i demanaran més                   
informació de l’habitual per tal de voler categoritzar el canvi.” 

 
 

PÚBLIC 
ESPECIAL 

MISSATGES 

Ex  “Ara La Concòrdia inaugura La Tria, la nova línia de negoci basada en                         



productes ecològics, de proximitat i sostenibles. Descobreix quins               
són i fes-nos una visita.” 
“Gràcies a persones com tu vam tirar endavant la cooperativa. Ara                     
volem celebrar junts que fem un pas endavant, no t’ho perdis.” 
“El gir de la cooperativa comporta un canvi en la filosofia de marca.                         
Ens obrim al barri i reivindiquem un estil de vida saludable i sostenible                         
que promou un comerç just tant per les persones amb qui tracte com                         
amb el medi ambient.”  

Proveïdors i   
distribuïdors 

“La confiança i transparència és un factor indispensable per tal de                     
poder treballar bé. Així doncs és important que la comunicació entre                     
nosaltres sigui fluida i així poder garantir un benestar i comoditat                     
laboral.” 
“Sou la peça clau de l’engranatge de la nova oferta de La Concòrdia,                         
per tant el públic ha de conèixer qui sou, què feu i d’on sortiu. Que els                               
clients coneguin la vostra història és una prioritat per a nosaltres.” 

Líders d’opinió  “El món funciona segons la còpia de model i rèplica i els líders                         
d’opinió teniu el gran poder de mobilitzar masses. Perquè no fer-ho                     
per causes que vagin a favor del medi ambient, la salut i una bona                           
alimentació? La Concòrdia és una d’elles.” 
“La cooperativa promou unes pautes de consum responsable que                 
vetllen pel medi ambient, una alimentació saludable i dinamisme de                   
barri.” 
“Comptar amb la vostra prescripció a les xarxes afavorirà a la                     
sensibilització de la comunitat alhora que també posicionarà la vostra                   
imatge de marca envers el compromís amb la comunitat.” 
“Volem que tingueu marge de decisió en les accions de la                     
cooperativa, i, per tant, La Concòrdia està oberta a valorar les vostres                       
propostes.” 
“No hi ha res més humà que les persones, la millor eina per replicar és                             
escoltar i veure fer. Així doncs, que els nostres clients potencials                     
puguin inspirar-se amb la vostra conducta aporta un gran valor a la                       
cooperativa, l’exemple.” 
“No busquem ambaixadors comprats, vetllem per l’acord i afinitat                 
d’idees i valors sobretot. Vosaltres encaixeu en el perfil d’agent                   
difusor però és important que també us hi sentiu còmodes.” 

 
 

PÚBLIC 
EXTERN 

MISSATGES 

Clients 
potencials 

“A partir d’ara La Concòrdia ofereix exclusivament fruita i verdura                   
ecològica, de proximitat i sostenible.” 
“La cooperativa tan sols ofereix embolcalls fets a partir de materials                     
biodegradables per tal de no contaminar.” 
“La Concòrdia es preocupa pel malbaratament d’aliments i               
contribueix amb el barri a través de donació dels seus excedents.” 
“Menjar aliments de conreu ecològic té un impacte positiu directe en                     
la salut; La Concòrdia facilita un assortit de plats preparats perquè                     



menjar sa i de qualitat al dia a dia no sigui complicat.” 
“La nova línia de negoci de la marca afavoreix la preservació del medi                         
ambient”. 
“La Concòrdia aposta pel comerç just establint unes bones                 
condicions laborals als seus proveïdors, distribuïdors i treballadors.” 

Administració 
pública 

“La Concòrdia és una cooperativa compromesa amb l’entorn que                 
inspira i promou un estil de vida saludable i sostenible entre els                       
ciutadans de Barcelona.” 
“La cooperativa instaura un servei de barri per evitar el malbaratament                     
alimentari que beneficia de manera directa als veïns de la comunitat”. 
“La marca desperta una voluntat de canvi i reivindica unes pautes de                       
consum responsable mitjançant un argumentari contrastat per             
experts.” 
“La Concòrdia exerceix una funció educativa a la comunitat de                   
Barcelona.” 
“Les accions traduïdes de la responsabilitat social corporativa de La                   
Concòrdia tenen un impacte en les conductes dels ciutadans.” 
“Portar a terme una iniciativa sostenible conjunta generarà un major                   
impacte en el canvi de conductes mediambientalment responsables.” 
“Tenir-nos en consideració i mantenir una bona relació és un interès                     
mutu de cara futures col·laboracions que poden afavorir a la reputació                     
de les nostres organitzacions.”  

Entitats del barri  “Un dels valors de La Concòrdia és fer servei a la comunitat a través                           
de la seva nova proposta de marca, oferta i accions.” 
“La vostra funció de prescriptors ens interessa. Nosaltres podem                 
dotar de continguts interessant les vostres entitats mitjançant               
activitats, cursos, tallers o packs de producte a mida per vosaltres.” 
“El medi ambient és de tots; la salut és una preocupació general que                         
pot prevenir-se i curar des d’una bona alimentació. La Concòrdia                   
ofereix les eines per com fer-ho. El vostre públic també hi encaixa,                       
eduquem-lo entre tots.” 
“Compartim la funció educativa i de conscienciació del veïnat, si                   
creem sinergies de treball, l’impacte serà major.” 
“Fer xarxa entre les mateixes entitats del barri és predicar amb                     
l’exemple del perfil de ciutadà implicat  

Col·laboradors 
potencials 

“La Concòrdia ha triat decantar-se cap a una oferta totalment                   
ecològica i sostenible per respectar el medi ambient perquè creu en                     
la necessitat imminent de sensibilització envers aquest aspecte.” 
“Esdevenir col·laborador suposa una suma de coneixement,             
audiència i impacte. Associem-nos, doncs.” 
“Donar-nos suport les unes a les altres permetrà ampliar                 
l’accessibilitat i el coneixement del públic objectiu a les propostes que                     
oferim.” 
“Si ens estimem al medi ambient tant i com diem, prioritzem-lo i anem                         
a l’una per generar un canvi major.” 

Mitjans de   
comunicació 

“La Concòrdia ha emprès un gir envers un model de consum                     
responsable i moviment zero waste reflectit en l’oferta i envasos dels                     



seus productes.” 
“La cooperativa inaugura una nova línia de negoci de xarxa amb el                       
barri i compromís social.” 
“La proposta i oferta ecològica i de proximitat de La Concòrdia no tan                         
sols beneficia a qui la consumeix sinó que també impacte de manera                       
positiva a la preservació del medi ambient.” 
“La innovació en els materials del packaging dels seus productes                   
compleix amb la normativa de residus plàstics de la Unió Europea                     
2020.” 
“El consum a cooperatives de compromís social com La Concòrdia                   
són el futur del comerç just i sostenible.” 

 
 
 



ANNEX IV 
ACCIONS FASE 2 
 

Acció 2: La Maleta Justa 

Públics:  Escoles públiques del barri (Dolors Monserdà-Santapau, Costa i Llobera, Orlandai i 
Taber), associacions d’educació en el lleure del barri (AEIG Sant Ignasi, PACCS, Esplai 
Movi i Esplai Sant Vicenç), la Generalitat de Catalunya, la SCEA, Consorci d’educació 
de Barcelona, Consorci de Salut, Gina Estapé, clients potencials (especialment, les 
famílies dels infants que fan el taller) i mitjans de comunicació.  

Objectius:  ● Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum                         
envers un comerç just i sostenible.  

● Triplicar la base de dades del públic objectiu de La Concòrdia. 
● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i                     

compromís amb la comunitat.  

Descripció:  La Concòrdia oferirà a les escoles públiques de cada barri a on tingui presència física, 
en aquest cas Sarrià, una maleta pedagògica en la qual vingui inclòs contingut didàctic 
relacionat amb l’alimentació ecològica, la salut i el medi ambient (per els infants de 
franja d’edat d’entre 5 i 11 anys, aquells que cursin entre primer i sisè de primària). A 
través de contes, receptes senzilles d’esmorzars i berenars saludables, jocs interactius i 
un curt de dibuixos animats, es farà reflexionar al infants sobre la importància de decidir 
què es menja i saber quina és la procedència dels aliments per tal d’afavorir al màxim al 
cos, al planeta i als treballadors que hi ha al darrere de cada peça de fruita i verdura que 
degustem. Tots els recursos que es treballats es facilitaran a través de l’espai La Tria 
Justa (de la pàgina web de la cooperativa) per tal de no contaminar, perquè així els 
infants hi puguin accedir també des de casa i per incentivar l’ús de la secció de la nova 
línia de La Concòrdia i facilitar l’accés de consultar la resta de continguts relacionats.  

Desenvolupa
ment:  

S’entregarà un total de 6 maletes per escola (una per curs) durant dues setmanes, es 
deixarà una setmana de marge per revisar-la de nou i al cap de d’una setmana es rotarà 
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a un centre diferent. Serà un soci de la cooperativa l’encarregat de coordinar les 
gestions d’entrega i transports.  
Cada maleta pedagògica inclourà: 

● Una circular (amb paper reciclat) per infant en la qual hi hagi tota la informació 
detallada dels recursos treballats (amb els enllaços, la clau i una breu explicació 
de cadascun) per fer-ho saber als pares i que els infants puguin accedir-hi des 
de les seves llars. Al mateix full s’inclourà un codi promocional d’un val de 
compra de 5€ per a les famílies que es registrin a la pàgina web de la 
cooperativa. En aquesta circular hi haurà els logotips de totes les associacions 
col·laboradores i els punts de contacte virtual de La Concòrdia.  

● Bosses de granel ecològiques  amb el logotip de La Concòrdia i la Generalitat de 
Catalunya amb el lema de la campanya “La Tria Justa” per tal de fomentar i 
posar en pràctica el consum responsable de compra a granel. Una bossa per 
nen de la classe i professorat. 

● 1 conte 
● 1 guia didàctica pel professorat en la qual hi haurà inclosa l’adreça i clau inclosa 

per accedir als jocs i al curt virtuals.  
● 2 peces de fruita i verdura ecològica per a cada infant i persones de l’equip 

docent.  
Pel què fa a les associacions d’educació en el lleure, el material de la maleta s’adaptarà 
i es substituiran els jocs interactius per jocs de camp amb una moralina al darrere i 
contingut de reflexió. Hi haurà una maleta concreta destinada a aquestes associacions 
que ells mateixos hauran de recollir i tornar.  
 
Per tal de garantir un bon contingut i informació, tant educativa com a nivell de nutrició, 
La Concòrdia s’associarà amb la Gina Estapé (cuinera integrativa, líder d’opinió i 
col·laboradora de la revista Etselquemenges), la Generalitat de Catalunya i la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental (SCEA).  

Canals de 
comunicació:  

Relacions públiques: Després de la inauguració de la flagship, es convocarà una 
reunió a La Sala de La Concòrdia de Sarrià amb un representant de cada entitat 
educativa per fer un breu resum del projecte i donar les principals directrius i oferir-los el 



servei; vindria a ser una mena de formació. És important que les persones que exposin 
el contingut formin part de l’equip que ha desenvolupat el projecte, per tal de poder 
resoldre preguntes més tècniques a l’hora d’exposar la guia a l’equip docent i als 
responsables de l’entitat d’educació en el lleure. 
 
Aprofitant l’avinentesa, també es comentarà l’opció futura d’oferir cursos de cuina amb 
la cooperativa o organitzar un projecte de descoberta al Punt Just del barri.  
 
Xarxes socials:  

● La Concòrdia. Es compartirà el procés de preparació i entrega de les 
maletes als perfils de les xarxes socials de la cooperativa. Hi haurà un 
destacat que farà referència a La Concòrdia educativa.  

● Subjectes receptors. S’animarà a compartir a les xarxes socials del 
subjecte receptor (entitats educatives) en qüestió l’activitat realitzada fent 
esment a la cooperativa i a la tasca elaborada. 

● Col·laboradors. Totes les entitats col·laboradores amb el projecte faran 
difusió i deixaran constància de la iniciativa del projecte. És important 
que la Gina Estapé, com a col·laboradora i líder d’opinió, comparteixi la 
informació del projecte a les seves xarxes socials fent referència directe a 
la marca de la cooperativa i a la resta d’entitats participatives. 

 
Pàgina web: A través de la pàgina web de la cooperativa, a l’apartat La Tria Justa, 
s’inclourà el punt educatiu en el qual es penjaran els recursos didàctics (que seran 
encriptats en un principi per una clau que només els centres que hagin gaudit de la 
maleta podran tenir) i es farà el recull de la història de la Maleta Justa per ordre 
cronològic per tal de visibilitzar el recorregut de les diferents entitats educatives per les 
quals ha viatjat.  
 
Premsa : S’enviarà una nota de premsa als mitjans de comunicació del barri i a nivell 
local resumint la iniciativa i remarcant les entitats col·laboradores. Caldrà fer seguiment 
especial a la revista Etselquemenges (ja que al projecte hi participa una de les seves 
col·laboradores) i al canal Super3, destinat al programa d’InfoK ja que pot tenir interès 



en presenciar alguna entrega i desenvolupament d’activitats de la maleta.  
 
Correu electrònic : Es facilitarà per email la còpia de la circular entregada a les famílies i 
s’animarà que l’escola el reenvii per correu als pares i mares.  

Material:   -Elaboració d’una sèrie de jocs virtuals interactius de nivell de dificultat variant en funció 
de l’edat. 
-Elaboració dels jocs de camp per les associacions d’educació en el lleure. 
-Elaboració d’un curt didàctic de dibuixos animats genèric per a totes les edats.  
-Elaboració d’un petit receptari infantil virtual basat amb productes de La Concòrdia. 
S’hi combinaran receptes de menys a més dificultat.  
-Confecció del disseny i estampat de cada bossa 
-Maleta Justa: 

-1 conte (serà diferent en funció de la franja dels infants, n’hi haurà de tres tipus: 
un adreçat als cursos de cicle inicial, l’altre per als alumnes de cicle mitjà i el 
tercer per als nois i noies de sisè). 
-1 guia didàctica 
-30 circulars 
-30 bosses a granel  
-30x2  peces de fruita i verdura 

-Transport maletes: 2 viatges per escola.  
-Total de maletes per escola: 6 
-Total de maletes per associació d’educació en el lleure: 2 
-Elaboració de nota de premsa + enviament + seguiment.  

 
 

Acció 3: Tasting de producte 

Públics:  CAPS del barri (CAP de Sarrià), centres cívics (Casal de Sarrià i Casa Orlandai), 
empreses potencials, líders d’opinió relacionat amb el sector (com la Carlota Bruna, el 
Xevi Verdaguer, el Carlos Ríos, la Chloé Sucrée, la Gina Estapé, la Vanesa Lorenzo i a la 



seu dels partits polítics següents: CUP Barcelona, ERC, BCN en Comú), el Consorci de 
Sanitat de Barcelona i mitjans de comunicació.  

Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i                       
posicionar la marca envers la competència. 

● Seduir els líders d’opinió local afins a la nova línia de negoci ecològica i                           
sostenible de la cooperativa amb el fi d’exercir la seva funció de prescriptors.  

● Inspirar i incentivar els ciutadans de Barcelona a canviar els hàbits de consum                         
envers un comerç just i sostenible. 

● Posicionar les botigues al barri com a entitats cooperatives, d’implicació i                     
compromís amb la comunitat.  

Descripció:  Es farà arribar al públic establert una cistella de fruita i verdura de la cooperativa per tal 
que la nova filosofia de La Concòrdia sigui percebuda en forma del producte que 
ofereix. Es durà a terme durant el mes en què La Concòrdia canviarà la seva oferta de 
producte i abans de la inauguració de la flagship per tal de fer sonar el nom, donar la 
benvinguda i tenir més possibilitats que s’interessin per la festa inaugural.  
En el cas dels CAPS i centres cívics, el tamany de les cistelles serà més gran degut al 
volum de persones que s’adrecen a aquests centres i, per tant, tindran l’oportunitat de 
tastar el producte. 

Desenvolupa
ment:  

La cistella s’enviarà juntament amb el manifest de la nova línia de La Concòrdia, “La Tria 
Justa” i també s’inclouran unes infografies educatives que resumeixin els hàbits de 
l’actitud saludable i sostenible que la cooperativa reivindica amb el fi que les incloguin al 
seu espai o en el seu discurs. El contingut de l’argumentari s’elaborarà de la mà del 
metge Xevi Verdaguer i professionals del Consorci de Sanitat de Barcelona per tal de 
guanyar en qualitat i credibilitat de contingut. Tots els documents inclouran el logotip de 
la cooperativa i del Consorci de Salut, el nom del Xevi Verdaguer i les dades i els usuaris 
de La Concòrdia.  

Canals de 
comunicació:  

Relacions públiques: A través del detall de la sorpresa oferta, la cooperativa de La 
Concòrdia es presenta en la nova línia i es dóna a conèixer. És important que tracti que 



tingui en compte aquests col·lectius ja que en potser podran ser futurs col·laboradors i 
seduir-los i mimar-los des d’un principi sempre fa guanyar punts i predisposició envers 
la visió de la marca. A més a més, a través de l’argumentari s’evidenciaran els beneficis 
que aporta la nova oferta de La concòrdia a la comunitat, fet que respon de manera 
directe a l’objectiu principal del pla comunicatiu.  
 
Xarxes socials:  

● La Concòrdia . La cooperativa difondrà els dissenys de les infografies als seus 
perfils de xarxes socials. En cas que els subjectes promotors pengin una 
instastorie o publicació de la marca, la compartirem a través de la storie de la 
cooperativa.  

● Consorci de Sanitat de Barcelona . L’entitat farà públics els recursos elaborats 
conjuntament al seu espai web i el posarà a l’abast de tots els seus públics.  

● Líder d’opinió. Com a autor del contingut i col·laborador de l’acció, ek Xevi 
Verdaguer farà difusió de les infografies educatives i dels productes que ofereix 
La Concòrdia a les seves xarxes socials.  

● Subjectes receptors.És possible que els subjectes receptors agraeixin el regal 
a través de difondre la marca de la cooperativa en una storie o publicació. No els 
hi hem de demanar ja que és una acció duta a terme única i exclusivament per 
La Concòrdia, sense un previ acord amb ells.  

 
Premsa : S’enviarà una nota de premsa a tots els mitjans de comunicació (tant de barri, 
com locals o estatals) compartint les infografies i presentant-les com a punt de vista 
novedós i rellevant pel què fa a les tendències d’alimentació, esport i reducció de 
residus. Han de ser percebudes com a informació important i professional, com la 
piràmide alimentària que comparteix la OMS o la campanya de 5 al dia que va 
promoure. Caldrà fer èmfasi sobretot a la revista Etselquemenges, ja que el Xevi 
Verdaguer  
 
Pàgina web: A través de la pàgina web de la cooperativa, a l’apartat La Tria Justa, es 
penjaran els dissenys en PDF de les infografies educatives i el manifest de la nova línia 
per tal de posar-lo a l’abast de tothom i facilitar el seu ús i difusió.  



Materials:  -Elaboració de l’argumentari i disseny de les infografies 
-Elaboració de nota de premsa (amb els dissenys adjunts) + enviament + seguiment.  
-30 Cistelles  
-Imprimir 30 infografies + manifestos de la campanya 
-Enviament de les cistelles 

 
 

Acció 4: Como Como Fest 

Públics:  Clients potencials, líders d’opinió, distribuïdors, proveïdors i mitjans de comunicació. 

Objectius:  ● Comunicar el canvi d’orientació del model de negoci de La Concòrdia i                       
posicionar la marca envers la competència. 

● Seduir els líders d’opinió local afins a la nova línia de negoci ecològica i                           
sostenible de la cooperativa amb el fi d’exercir la seva funció de prescriptors.  

● Triplicar la base de dades del públic objectiu de La Concòrdia. 

Descripció:  Participació en la cinquena edició del festival d’alimentació ecològica i saludable Como 
Como Fest 2020. És un punt de trobada al centre de Barcelona, d’accés lliure i d’una 
mitjana de 3.000 participants a on es duen a terme 40 xerrades per experts del camp de 
l’alimentació, la salut i l’esport. És un esdeveniment molt sentit en el qual hi acudeixen 
eminències del sector a nivell nacional. També es duen a terme activitats infantils.  

Desenvolupa
ment:  

La Concòrdia tindrà una presència doble ja que estarà a l’espai dels Como Como 
Market, en un estand petit per tal d’exposar i poder parlar de la història i 
característiques dels seus productes. Alhora, a través del seu servei La Roulotte, 
formarà part del Como Como Food oferint menjar llest per consumir (seria el cas de les 
seves amanides, cremes, batuts, etc.) als participants del festival i donar-se a conèixer 
des de la vessant pràctica de consum de producte. 



Canals de 
comunicació:  

Relacions públiques: La participació en l’edició del festival permetrà establir vincles 
amb entitats del camp de la salut, l’ecologisme i l’esport que possibilitaran la creació de 
sinèrgies que afavoreixin al reposicionament de La Concòrdia. És indispensable que faci 
un treball de networking i es doni a conèixer entre el sector, és necessari que alguns 
socis de La Concòrdia vagin a les xerrades o activitats que es facin. És important tenir 
un suport gràfic per donar, per això tant a la caravana com a l’estand hi haurà targetes i 
tríptics explicatius. Es farà un concurs paral·lel al virtual a l’estand. Totes aquelles 
persones que apuntin el seu nom i correu electrònic i acceptin formar part de la base de 
dades de la cooperativa (amb opció a rebre la newsletter) entraran dins del sorteig d’una 
cistella, que el resultat es farà públic aquella mateixa nit a través de la pàgina web i les 
xarxes socials.  
 
Xarxes socials:  

● La Concòrdia . Durant la celebració del festival La Concòrdia compartirà al seu 
instagram la seva ubicació (tant en l’estand com en La Roulotte)  també difondrà 
les entitats que hi participin i les figures rellevants etiquetant-los per així facilitar 
la difusió i augment de seguidors de la cooperativa. Per tal de fomentar que els 
visitants puguin rebre informació de La Concòrdia, a través d’Instagram la marca 
activarà un concurs (d’un dia) en el que es sortejarà una cistella ecològica entre 
tots els visitants que consumeixin un producte de La Concòrdia i comparteixin 
una fotografia o vídeo al seu perfil etiquetant la marca i seguint-la. És essencial 
incloure a les stories de la marca aquelles publicacions que se’ns etiqueti per 
donar valor i ser percebudes com a cooperativa amb audiència.  

● Líders d’opinió. Degut al volum de presència dels líders d’opinió relacionats 
amb el sector és molt possible que algun d’ells acabi consumint algun producte 
de La C 

● Festival. A través de les xarxes socials del festival es visibilitzaran aquelles 
entitats participants, així doncs, La Concòrdia pot aparèixer inclosa en el 
contingut publicat i sobretot en la retransmissió que es vagi fent durant el dia de 
la celebració.  

● Visitants. Aquells visitants que participin al concurs d’Instagram faran difusió de 
la marca i aquells que no hi participin, a través d’instastories durant la celebració 



del festival és molt possible que La Concòrdia també hi apareixi.  
 
Premsa : Serà a través del contacte del departament de premsa del festival que 
s’anuncii a la premsa les dades i característiques de l’esdeveniment. La participació de 
La Concòrdia en el festival, pot ser una notícia indirecta que es difongui als mitjans de 
comunicació del barri coma excusa d’anunciar i incentivar la participació del veïnat a la 
celebració del Como Como Fest i que, llavors, de forma indirecta s’expliqui que la 
cooperativa del barri serà una de les entitats participants. D’aquesta manera, els hi 
podem proporcionar un contingut d’interès i alhora la reputació de La Concòrdia com a 
entitat de barri i marca pot quedar afavorida.  
 
Pàgina web: A través de la pàgina web de la cooperativa, tant a l’apartat La Tria Justa 
com a la landing page, es publicarà la participació de la cooperativa al festival amb 
l’enllaç corresponent per facilitar l’accés a la informació del festival i programa de les 
xerrades. A la nit d’aquell dia es publicaran les persones guanyadores de les cistelles i 
un recull fotogràfic de la jornada.  

Materials:  -Elaboració dels tríptics informatius per repartir 
-Elaboració de targetes corporatives 
-Imprimir tríptics + targetes 
-Enviament de nota de premsa als mitjans de comunicació del barri 
-Estand petit 
-La Roulotte (foodtruck) 
-2 Cistelles ecològiques (premi) 
-Recull fotogràfic de la jornada 

 
 


