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La idea d’escriure aquest llibre va sorgir durant el període en el 
qual, per motius professionals, vaig tenir l’oportunitat de viure als 
Estats Units d’Amèrica.

Durant aquest període es van unir, d’una banda, jo mateix, un em-
prenedor nat, una persona sempre atenta a detectar noves oportuni-
tats o idees de negoci, i, de l’altra, el país del “somni americà”, el país 
dels inventors i de les oportunitats, com es coneix els Estats Units.

L’experiència de viure als Estats Units proporciona a qualsevol eu-
ropeu amb cert perfil emprenedor com el meu una sèrie de noves sen-
sacions visuals que no tan sols es limiten als gratacels, ciutats àmplies 
i grans cotxes, sinó també a grans diferències pel que fa a la manera 
de viure i d’organitzar-se entre Europa i els Estats Units. 

L’observació d’aquestes diferències i novetats va fer que durant un 
temps dediqués part de les nits a anotar en una llista les idees de ne-
goci que anava descobrint als Estats Units i que no havia vist abans 
a Europa.

Paral·lelament a anar anotant aquestes idees, m’anava plantejant 
com era possible que ningú apliqués aquestes idees de negoci a Espa-
nya o Europa de manera massiva, entenent que als Estats Units són 
idees de negoci que funcionen i que a Espanya serien perfectament 
viables.

A poc a poc em vaig adonar que la llista d’idees anava creixent i 
vaig començar a plantejar-me la possibilitat d’escriure aquest llibre, 
amb l’objectiu de donar a conèixer negocis o idees de negoci que 
s’apliquen als Estats Units i que podrien tenir èxit a l’altre costat de 
l’Atlàntic, i de ser una font bàsica d’informació per a emprenedors 
que es plantegin l’expansió dels seus negocis. 

iNTRoDuCCió
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En qualsevol cas, el contingut d’aquest llibre pretén motivar la 
reflexió al lector sobre el fet que, si bé en algunes ocasions es pot arri-
bar a pensar que tot està gairebé inventat o que no poden existir més 
novetats en un camp concret, és probable que en algun altre lloc del 
planeta aquestes innovacions ja s’estiguin aplicant comercialment.

Les 100 idees que plantejo en aquest llibre han estat meticulosa-
ment seleccionades i estan classificades per temes en els següents 25 
capítols:

1. Aeroports
2. Animals domèstics
3. Banca
4. Curses populars
5. Benzineres
6. Gestió de la qualitat
7. Llar
8. Hospitals i metges
9. Hotels
10. Església
11. Nàutica d’entreteniment
12. Publicacions i revistes
13. Publicitat i màrqueting
14. Restaurants
15. Serveis en edificis d’oficines
16. Sistemes de pagament
17. Supermercats i centres comercials
18. Telefonia mòbil
19. Televisió
20. Món rural
21. Transport
22. Turisme i entreteniment
23. Món laboral
24. Serveis públics al ciutadà
25. Construcció

En un món globalitzat com l’actual, les diferències entre les ne-
cessitats dels consumidors a una banda i l’altra de l’Atlàntic són cada 
vegada més petites, per la qual cosa qualsevol producte o servei amb 
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èxit als Estats Units podria també triomfar a Europa, així com qualse-
vol producte europeu també ho pot fer als Estats Units, sempre que, 
òbviament, el producte satisfaci una necessitat dels consumidors.

Si bé és cert que moltes novetats americanes han estat ja imple-
mentades a Europa, encara són moltes les idees de negoci que podri-
en ser implantades de manera massiva amb èxit al Vell Continent. 
Tot això ha de ser vist com un motiu d’orgull i com una mostra del 
caràcter innovador nord-americà.

Les idees que he recollit en aquest llibre sorgeixen de la meva 
pròpia observació al llarg de la meva estada als estats americans 
de Califòrnia, Nevada, Colúmbia, Florida, Illinois, Massachusetts, 
Nova York, Carolina del Nord, Pennsilvània, Texas, Washington i 
Virgínia.

No he vist cap d’aquestes idees implantades anteriorment de ma-
nera massiva ni a Espanya, país on visc de manera habitual, ni tam-
poc a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, 
França, Holanda, Hongria, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Suècia o Su-
ïssa.

Totes aquestes idees de negoci han estat detallades amb el màxim 
rigor amb la finalitat de poder fer entendre al lector l’esperit de la 
idea de negoci. Per raons òbvies, no he detallat el nom dels negocis 
o empreses que operen aquestes novetats als Estats Units, tan sols la 
idea.
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La idea amb què inicio aquest llibre em va meravellar en un aero-
port per la seva senzillesa i pel seu valor afegit. 

Consisteix a disposar d’un pianista tocant un piano de cua en-
mig de zones de la terminal en les quals hi ha un elevat trànsit o 
aglomeració de persones: àrees on conflueixen un gran nombre de 
portes d’embarcament, o espais destinats a restaurants o botigues, 
per exemple.

L’horari de la música en directe del pianista depèn de les hores i 
dels dies de màxim trànsit a l’aeroport. 

La sensació que produeix a un passatger d’avió el fet d’escoltar 
música en viu realment contribueix que se senti en un ambient més 
confortable i natural i, sobretot, diferent.

La idea de negoci en si és que una empresa aconsegueixi un con-
tracte o acord amb l’aeroport per a poder posar allí el seu piano i el 
pianista durant els horaris establerts. 

Per a l’aeroport suposa millorar la qualitat de l’ambient i la seva 
imatge, pel fet que la música en directe de piano s’associa habitual-
ment a alt nivell i a exclusivitat. 

Aquesta mateixa idea pot ser aplicada a altres instal·lacions, com 
estacions de tren d’alta velocitat o terminals de creuer, per a millorar 
la qualitat de l’ambient i convertir-lo en elitista. 

La implantació d’aquesta idea podria suposar la contractació de mú-
sics professionals o facilitar la integració laboral d’estudiants de músi-
ca.

01 / 100

MúSiCA DE PiANo A L’AERoPoRT
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02 / 100

SERvEi D’APARCADoR DE CoTXES 
EN AERoPoRTS i HoSPiTALS

La idea del valet parking en aeroports i hospitals consisteix a situar 
un servei d’aparcador de cotxes a les entrades d’hospitals o clíniques 
i al davant de les zones de sortides o arribades dels aeroports. Amb 
això, els aparcadors de cotxes s’encarreguen d’aparcar el vehicle sense 
necessitat d’haver de buscar plaça d’aparcament, i el cotxe s’entrega 
al client a la sortida en el mateix lloc de l’hospital o aeroport en què 
l’ha deixat.

Expliquem, primer, la idea relativa a hospitals o clíniques. Amb 
aquest servei, aquelles persones que tinguin la pressa lògica per arri-
bar a les emergències d’un hospital no s’han de preocupar de perdre 
temps buscant una plaça d’aparcament ni d’haver de passejar llargues 
distàncies des de l’aparcament a l’entrada d’emergències. D’aquesta 
manera, el servei de valet parking permet deixar el cotxe just davant 
de l’entrada de l’hospital, donar la clau al personal i que t’aparquin 
el vehicle a les zones designades especialment per al servei de valet 
a l’aparcament de l’edifici. Els empleats del valet parking van a recollir 
el cotxe quan el client surt de l’hospital i l’hi entreguen de nou a la 
mateixa entrada on l’ha deixat inicialment. El preu per aquest servei 
se situa al voltant de 15 dòlars i està subjecte, lògicament, a la dispo-
nibilitat de places d’aparcament per part del valet parking.

Amb relació als aeroports, el servei és bàsicament el mateix que 
als hospitals o clíniques, i podria donar servei a persones que arriben 
amb pressa per esperar un passatger, a passatgers que han d’agafar el 
seu vol i arriben tard a l’aeroport, a persones que no poden caminar 
llargues distàncies fins a l’aparcament, etc. Aquesta idea, per tant, 
serveix tant per a la zona d’arribades com per a la de sortides, ja que 
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en ambdós casos podria haver-hi persones que requerissin aquest ser-
vei. 

El preu que se sol pagar pel servei a l’aeroport és similar al de les 
tarifes generals de l’aparcament ordinari de l’aeroport, més un recàr-
rec addicional pel servei de valet.

La principal característica d’aquest servei és la comoditat i la rapi-
desa, ja que es deixa el vehicle davant de la mateixa porta on es fa la 
facturació i es recull el cotxe just a l’exterior de la zona d’arribades.

També cal considerar que els empleats del valet parking acostumen 
a rebre propines addicionals pel servei que presten.
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12 / 100

En idees anteriors ja he mencionat la passió dels americans pels 
gossos, una passió que fa que realment un gos als Estats Units sigui 
un més de la família, i se’l pot arribar a vestir com a una persona, se li 
poden celebrar casaments, se li celebren els aniversaris, i se’l passeja 
amb carretó com si fos un nadó.

Així, doncs, tenint en compte aquest paper principal dels gossos 
a les famílies americanes, és natural que a aquests animals se’ls tracti 
com reis en totes les ocasions.

En canvi, una de les ocasions en què un propietari podria desaten-
dre el seu gos és a l’hora de treure’l a passejar, ja que les presses del 
món actual, especialment en els dies laborables, o les vacances poden 
fer que no es disposi del temps necessari per a fer-ho.

És precisament amb l’objectiu d’assegurar-se que el gos es treu a 
passejar cada dia que als Estats Units és popular la figura del passeja-
dor de gossos, que compon la idea que explico a continuació.

El passejador de gossos té la missió, com indica clarament el seu 
nom, de treure a passejar gossos.

En zones residencials, és normal que nens o adolescents s’ofereixin 
per passejar gossos al preu d’aproximadament 10 dòlars per passeig. 
Així, es poden veure anuncis a Internet, en estacions d’autobusos, 
centres comunitaris, o fins i tot als pals d’electricitat del carrer, de 
persones que s’anuncien per passejar gossos.

A la pràctica, el més comú és que aquelles persones que busquin 
un passejador de gossos optin per l’ajuda d’algun noi o noia conegut 
d’entre el veïnat, que conegui el seu gos, ja que aquest servei implica 
que el passejador tingui claus per accedir a casa i, per tant, millor si 
aquesta persona és de confiança i coneguda.

PASSEjADoRS DE GoSSoS
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El servei de passeig de gos pot durar fins a una hora i s’adapta a 
l’horari que indiqui el propietari de l’animal, ja sigui matí, tarda o 
nit.

Al cap i a la fi, aquest servei és, doncs, una espècie de servei de 
cangur per a gossos.
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