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1. PRÒLEG 
Si he fet aquest treball ha estat definitivament per la proximitat que tinc amb la botiga i per la 
facilitat en accedir a informació privilegiada, la meva intenció és donar a conèixer l’altra cara del 
petit comerç. 
Potser moltes vegades pensem que tenir una botiga consisteix només en la compra-venda, 
mitjançant aquest treball pretenc justificar com n’és de complicat tenir un negoci a les teves 
mans. 

Orientar el negoci, seguir la moda, les noves tendències, adaptar el negoci a la societat actual, 
seleccionar els productes amb precisió, anar a les fires a comprar i a mirar què es portarà el 
pròxim any,  la publicitat... són aspectes bàsics que calen tenir en compte per aconseguir una 
bona gestió del comerç; i això ja no és tan senzill. 

Aquesta petita empresa familiar està molt lluny de ser monòtona. Hi ha una diversitat d’aspectes 
important. Cada temporada és com un examen, esperes que hagis fet les compres justes, que als 
clients els agradin els nous models, que el temps acompanyi.. això dona un toc emocionant al 
negoci, i fa que cada dia es presenti com un nou repte. 

Per això el meu interès és explicar en aquest  treball, la feina, la dedicació, la constància i il·lusió 
que tant el meu pare com els meus avantpassats han posat sempre en la botiga. 
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2. INTRODUCCIÓ 
En el moment que vaig haver de decidir un tema per aquest treball de recerca, em vaig trobar en 
què no en tenia cap de concret, sinó molts i molt diferents entre ells, en els quals les sabates no 
hi formaven part. Però la situació va canviar quan em vaig adonar que aquesta recerca havia 
d’ésser molt treballada i, per tant, per fer-la a gust amb mi mateixa, vaig triar un tema pel qual hi 
tingués curiositat i facilitat per accedir a tota la informació que necessitaria. 

Vaig optar per explicar el funcionament d’una botiga. En aquest cas, la botiga del meu pare, una 
botiga de 141 anys d’història, la qual ha evolucionat moltíssim i ha viscut èpoques molt 
diferents. 

No sé si seré la sisena generació que es cuidi de la botiga, però aquest treball pretén explicar i 
ensenyar tot allò que no es veu i no se sap de la feina de botiguer, de la “trastienda”, de la rera-
botiga, les “entranyes” del negoci familiar que dia a dia he anat palpant. 

Oferiré una vista bastant general del negoci, però tractaré molts aspectes: evolució de la botiga, 
gestió, proveïdors principals, orientació del negoci, clients principals, moda, entre d’altres 
aspectes. 

La situació actual del món del calçat, és complexa i ara està travessant una crisi de consum i uns 
canvis en els hàbits de compra per part dels consumidors. La gran competència del mercat 
asiàtic, molt acusat en la roba i el calçat, aposta per un baix preu i una mínima qualitat dels 
materials utilitzats, en canvi l’orientació del nostre negoci es basa en la qualitat i en el servei. 
Aquests dos aspectes són fonamentals per la diferenciació amb els altres competidors.  

El primer cop que vaig acompanyar al meu pare a una fira de calçat, vaig preguntar-li perquè a la 
botiga del carrer Girona no introduíem uns productes més econòmics, ja que veia que tots els 
nostres proveïdors eren d’alt nivell. Em va respondre que la gent el que ve a buscar a la botiga, 
són sabates de qualitat, de marques concretes i actuals dintre el món de la moda.  Em va 
comentar també que nosaltres estem enfocats a un sector molt determinat de la població i no ens 
podem dirigir a tot el mercat dels consumidors. El prestigi comercial adquirit durant molts anys 
és degut a la qualitat de les nostres sabates....................................................................................... 

Abans de continuar, agrair molt sincerament l’ajuda, el tracte, l’accés i la informació donada per 
tota la família Castañer, sense els quals aquest treball no seria del tot complet i rigorós.  

També agraïr la col·laboració, en l’apartat del la franquícia, a Marta Mazorra Alsina, economista 
del departament Fiscal-Comptable de Tax Figueres. 

A Fernando Aïsa per la seva tutoria, doncs gràcies al seu suport i direcció he concretat i definit 
molt millor els diversos apartats del treball.  
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Finalment reconèixer la feina, la dedicació i l’exercici de memòria realitzat pel meu pare per 
aportar totes les dades, tota la informació,  per portar a terme aquest treball i per transmetre uns 
coneixements i uns fets que tot i ser familiars tenen una gran importància pel comerç.  
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3. LA BOTIGA 
 3.1 HISTÒRIA 

Com a moltes altres botigues de Figueres, la transició de l’artesà al botiguer és el fet més comú i 
evident. 

L’any 1869, Sebastià Roig Jofre, fill de Vilanova de la Muga, i per aquest motiu conegut amb el 
sobrenom d’en “Vilanova”, anava pels pobles recollint el cànem, la matèria prima de les soles de 
les espardenyes, i realitzava tot el procés de fabricació: rentar, pentinar i torçar el cànem, fer les 
soles, donar-hi forma, cosir i envetar. 

 

Stand comercial “Roig i fill”  Exposició Industrial  de Figueres. 1906. 
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Continuà el negoci en Miquel Roig Casadevall i a l’any 1924 apareix la tercera generació, en la 
persona de Sebastià Roig Sirvent, el meu besavi, que comença a portar la botiga en una situació 
social de postguerra, una època molt magra i difícil de la que tothom se’n dol. 

Sebastià Roig, era un home conegudíssim a la comarca i el establiment agafava dos carrers, 
Caamaño i Monturiol,  era molt gran i molta gent anava a la botiga els dijous, el dia del mercat 
de la ciutat de Figueres,  a deixar-hi els cistells, farcells, ous, aviram...mentre els pagesos anaven 
a esmorzar o acabaven el mercat i esperaven la tartana per marxar.  

                

Entrada a la botiga pel Carrer Caamaño.                          Sebastià Roig tancant la porta de la botiga 
                                                                                          carrer Monturiol. 
 

L’any 1962, l’enderrocament de l’edifici on hi havia la botiga, va obligar el trasllat d’aquesta a 
l’actual ubicació a la placeta baixa de la Rambla. Va ser un pas important: el canvi més gran 
experimentat per la família en el comerç i la botiga......................................................................  
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Aquella que donava als dos carrers paral·lels Caamaño i Monturiol era molt gran, i la de la 
placeta Baixa era molt més petita. L’actual edifici del capdavall de la Rambla, és de l’arquitecte 
Pelayo Martínez, tota una garantia de qualitat i elegància. A la botiga vella, hi havia moltes 
cadires perquè el clients poguessin seure a l’hora d’emprovar. A la nova no hi cabien i el mateix 
Pelayo Martínez els dissenyà un banc de fusta que encara es conserva, i del que se n’ha fet una 
rèplica exacta col·locada a continuació, que és totalment operatiu avui encara.   

 

 

Miquel Roig Bonaset, el meu avi, era molt conegut a Figueres, per la seva feina de 
representacions comercials i també per la seva activitat cultural sobretot relacionada amb el 
teatre.  No es va dedicar a la botiga d’espardenyes perquè morí l’any 1973 d’accident, de manera 
que el meu pare, des de ben jove, tenia onze anys, va començar ajudar als avis i més tard a 
dedicar-s’hi totalment.  

Al 1983 Miquel Roig Casademont, el meu pare, va impulsar la reforma de la botiga “Calzados 
Vilanova” i la va passar a “Roig, Calçats i espardenyes”, va canviar la imatge, però va conservar 
l’essència i l’esperit amb què s’havia creat el comerç................................................................  

1962. Interior de la botiga del carrer Caamaño/ Monturiol, amb el rètol del trasllat a la Rambla. 
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Al 1991 es duu a terme una altre reforma interior de la botiga, es potencien els aparadors i s’hi 
instal·la un joc de miralls que donen sensació de grandària i amplitud, en un espai on conviuen, 
per dir-ho així, magatzem i botiga. 

Quan jo vaig néixer, l’any 1993 s’obre a Cadaqués una altra botiga, on el producte estrella són 
les espardenyes, i al març del 2002 al Carrer Girona de Figueres se n’obre un altra fruit de 
l’empenta, il·lusió i la confiança seguint sent fidels als orígens i al meu rebesavi, en “Vilanova”. 

  

Façana de la botiga de la Rambla 
any 1982  

Interior de la botiga, amb el banc 
dissenyat per Pelayo Martínez 
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3.2 EVOLUCIÓ   
El meu pare, encara no s’explica com amb només 22 anys va agafar el cotxe per anar a Elda, 
Alacant, on es feia la Fira del Calçat més important d’Espanya. Era un mes setembre de 1984. 
Aquest fet el va introduir en un món totalment desconegut fins a les hores i li va permetre 
descobrir noves possibilitats i opcions de negoci, com l’accés a comprar directament als 
fabricants. 

Després de la impressió inicial, de veure un recinte firal ple de fabricants que exposaven els seus 
productes en els estands, multitud de marques conegudes i desconegudes apareixien a davant seu 
com per art de màgia, ben aviat  s’adonar també de les dificultats que es trobaria. 

Molts d’aquells possibles proveïdors eren intocables, inaccessibles, pels preus de les sabates,  
per les exigències en quantitat de parells o per les “exclusives”, només un client per ciutat...va 
tornar de la fira sense una comanda, carregat de targetes i de contactes, però convençut que el 
futur de la botiga passava per accedir a la compra de les sabates directament dels fabricants 

Molt a poc a poc va aconseguir nous proveïdors que compartia en els primers anys amb els 
majoristes. Degut als nous productes i a la reforma de la botiga, lentament, varen augmentar les 
vendes i els clients. Aquests  també han evolucionat d’una forma molt ràpida, tant, que hi ha una 
dita en el argot comercial que diu  “ els clients ara no existeixen, abans sí “ que vol dir que el 
sentit de la fidelitat en una botiga pel servei, pel producte, o per la ubicació ja no és definitiu per 
realitzar la compra a la mateixa botiga.  

Una altre fet diferencial en la història més recent de Roig Calçats i Espardenyes va ésser anar a 
fires internacionals de calçat que se celebraven a Düsseldorf , Paris o Milà. Tot una experiència 
nova i enriquidora, un lloc d’aprenentatge amb altres comerciants de Figueres i d’altres ciutats 
de Catalunya, molt més experimentats i gràcies a la seva relació va recopilar molta i valuosa 
informació del món de les sabates i unes vivències tant humanes com comercials molt 
importants.  

Varen ser uns anys extraordinaris, els primers viatges i avions, caríssims, l’obligació de 
pernoctar tres nits al hotel... un cost que actualment s’ha reduït un 50 % !!!  

Les fires, van suposar una gran escola i també un gran treball molt rigorós, els primers “brains 
tormings “, les idees, sensacions, tendències i les informacions obtingudes durant els dies que 
visitaven les fires, quedaven reflectides en una memòria de la fira, una valuosa guia per consultar 
quan es realitzaven  les compres. 

Sense gairebé voler-ho aquestes fires varen posar les bases del primer “bussines plan”, 
l’estratègia i la definició del producte, de la qualitat i del servei que ha d’oferir la botiga. 
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Paral·lelament la figura de la meva àvia va començar a aparèixer tot i que no havia estat mai en 
una botiga, va ajudar  molt en l’orientació i en la direcció de la botiga, col·laborant estretament  
amb el meu pare. 
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4. GESTIÓ ACTUAL                                                                                                           

Molt han canviat les coses des de 1869 en la gestió comercial. Aquesta feina és la que realment 
es realitza amb “la persiana avall” i a la que ja abans de fer aquest treball, he tingut accés i he 
realitzat ajudant al meu pare a entrar comandes a l’ordinador, etiquetant les sabates o visitant 
fires del calçat com Micam a Milà, Première clase a París, Bread&Butter a Barcelona. 

 Però la gestió d’una botiga o d’una petita empresa, pel que estic comprovant, passa per definir i 
gestionar molt bé uns quants aspectes bàsics: 

• Control financer i econòmic. 

• Control de compres i vendes. 

•       Recursos humans: selecció i formació. 

• Organització de les botigues. 

• Màrqueting i publicitat. 

• Planificació. 

 

De totes formes en qualsevol negoci, per petit que sigui, s’ha de seguir una estratègia per 
aconseguir els objectius i els reptes que ens hem marcat.  Hi ha 4 pilars fonamentals perquè 
l’estratègia ens condueixi a l’èxit: 

1. Valors. Són la base. Representen la nostra actuació i el nostre comportament. 

2. Missió. És la finalitat. A que ens dediquem? 

3. Visió. És la direcció. Que volem ser i encara no som? Cap on ens encaminem? 

4. Objectius.  Concretar els resultats en un temps predeterminat. 
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4.1 UN DIA A LA BOTIGA. 
Habitualment, una hora abans d’obrir la botiga al matí, la jornada ja  comença , processant les 
vendes del dia anterior, controlant l’estoc i organitzant la seva distribució per a les tres botigues. 
Aquesta feina, la distribució i la decisió d’assignar els diferents models a les botigues, colors i 
números, requereix una certa concentració i el coneixement de la demanda dels clients, que 
encara que sigui la mateixa ciutat, aquesta canvia i  també canvien els seus gustos i preferències. 

La botiga de la Rambla és la central. En el codi intern és la número 1 i actua com a magatzem de 
distribució envers la botiga de Cadaqués, que és la número 2 i la número 3, la del carrer Girona 
de Figueres. 

Tot aquest procés del traspàs de parells entre les botigues es realitza a través d’un programa 
informàtic especialitzat en sabateries, que des de l’any 2000 utilitzem i ens permet controlar i 
gestionar l’estoc, visualitzar a través d’imatges els diferents models de totes les temporades, 
atorgar o crear una clau/referència per cada model i color, agrupar per famílies i seccions (dona, 
home, nens, complements...). 

La feina del dia a dia continua amb la comptabilitat fent un seguiment,  del tant per cent de les 
ventes efectuades amb tarja de crèdit o en efectiu, revisant factures dels proveïdors,  repassant 
les dates de servei de les properes comandes…  

Comparant gràfiques i estadístiques de temporades anteriors, podem obtenir més informació 
sobre quins models són els més venuts, quins fabricants són els més rendibles i quines seccions 
tenen més venda, és a dir fer un cop d’ull als “històrics” tot i que en la situació actual de crisi 
molts d’aquest històrics o referents, han saltat pels aires, degut a que la tendència de vendes i 
compres ha variat molt. 

Evidentment des del petit despatx o des de la pantalla de l’ordinador no es fa tota la feina: cal 
“despatxar”, com es deia abans, cal vendre i tenir molta cura amb el servei que oferim al client. 

És necessari saber i conèixer de primera mà quines són les seves necessitats, preferències i sobre 
tot resoldre les seves expectatives. Hem d’aconseguir que els clients se sentin a gust comprant i 
que gaudeixin d’un bon servei. 
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4.2 CONTROL DE COMPRES I VENDES. 

En moltes ocasions he sentit dir la frase: “és més difícil comprar que vendre”  o “ faré l’última 
comanda, abans de jubilar-me i segur que encara no l’encertaré“. Amb aquestes expressions  es 
vol resumir la dificultat a l’hora de comprar. 

La decisió de comprar uns models concrets, uns colors, unes formes o unes 
marques  determinades incideix d’una forma directe en la seva posterior venda a la botiga. En 
aquesta selecció i en l’elecció de les sabates,  hi ha tot un seguit d’aspectes des de l’experiència, 
intuïció, gust personal,  tendències, informacions dels diferents agents que formen part del món 
de la moda, publicitat... que influeixen sobre aquest punt clau i bàsic com és la compra. No 
podem oblidar la qualitat del producte, la pell i els materials que formen la sabata, els acabats, la 
presentació i especialment el preu abans de realitzar la seva compra. També és molt important, 
com ja he comentat anteriorment, el coneixement dels clients, de les seves preferències i de les 
seves necessitats.  

     

 

Els dies que hem d’anar a fer les comandes, cal estar molt concentrat i equilibrat, et “jugues” la 
temporada, i si les compres no són encertades la seva venda serà molt més difícil. Per moltes 
comandes que facis sempre et pots equivocar, per excés (comprar masses parells en relació a la 
seva venda) o per defecte (comprar pocs parells i ser un èxit de vendes) .  

D’aquest binomi, d’aquesta relació fonamental entre compra i venda, que és com la llei de 
l’oferta i la demanda en economia, depèn en gran mesura la viabilitat del negoci, de la botiga. 
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Farem, mitjançant tres gràfiques, un cop d’ull a les vendes generals i un anàlisi més profund a 
dos proveïdors molt importants i de referència en aquestes darreres temporades: Geox i Tommy 
Hilfiger. 

Geox ha estat durant molt anys la col·lecció estrella de la botiga. Geox és un producte còmode, 
esportiu, actual i que ha triomfat en el món del calçat, gràcies a la innovació i a la publicitat. El 
seu eslògan “el zapato que respira” va suposar una revolució en el món del calçat, tant en els 
apartats de comercialització i de producció com els de comunicació. 

Tommy Hilfiger és una marca més “fashion”, moda esportiva juvenil, del dissenyador nord-
americà del mateix nom, amb tres colors molt identificatius de la seva marca: blau, vermell i 
blanc. 

Vendes/parells anys 2000-2009 

 

 

En aquesta gràfica podem observar l’evolució de les vendes en el període 2000/2009, és a dir, 
en  els últims 10 anys. Destaca el progressiu augment dels parells venuts fins l’any 2005. 
Després és produeixen unes petites variacions,  l’any 2007 i l’any 2008 són molt similars en el 
número de vendes realitzades i l’any 2009 presenta un lleuger augment, tot i la crisi. Aquesta 
observació ens permet deduir que els clients vénen amb la mateixa freqüència a comprar a les 
botigues, es venen els mateixos parells, però el que succeeix és que augmenta molt 
considerablement les vendes en els períodes de rebaixes.  
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També comprovem la diferència entre les vendes de sabates de dona  i les d’home, és una relació 
de 5 a 1 ( 5 parells de dona per 1 parell d’home). És realment un fet remarcable i es repeteix en 
moltes marques. Les dones  son les consumidores de roba i calçat per excel·lència.  

Destaquem l’estabilitat de les vendes d’home i el creixement espectacular de les sabates de nens, 
només amb un sol proveïdor Geox, que analitzarem amb més detall en la gràfica següent. 

Gràfica vendes GEOX 2002/2009 

 

 

En aquesta gràfica es veu molt bé com ha anat evolucionant la venda de les diferents seccions de 
Geox i com ha augmentat considerablement amb pocs anys. Al 2002 no se’n van vendre gaires, 
però cal tenir present, que la seva implantació al mercat espanyol només començava, de fet va 
iniciar-se  l’any 2000 i només amb 10 anys ha aconseguit ser líder en el mercat europeu del 
calçat, el segon a nivell mundial amb una producció de més de 20 milions de parells anuals. 
Realment espectacular la seva progressió, tant a la nostra gràfica com al mercat internacional, es 
podria comparar amb el fenomen Zara,  però en el món del calçat. 

La secció més venuda és la de nens, que supera àmpliament les vendes de les seccions de dona i 
d’home. També cal afegir que el 100% de sabates de nens que es venen a la botiga són Geox, és 
l’únic proveïdor.  L’any 2008 es va produir la màxima venda dels articles de Geox i les vendes 
són inferiors tant el 2009 com les previsions per l’any 2010. 
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La seva aposta per la innovació, la patent d’una membrana impermeable i transpirable, 
juntament amb les soles perforades, va significar la clau del seu èxit i la solució a milions de 
peus, que ara “respiren”. 

Continua, amb el permís de Castañer, essent un proveïdor referent i principal en les seccions de 
nens, dona i home. 

Tommy Hilfiger Footwear va començar a formar part dels proveïdors de la nostra botiga al 
mateix any que Geox, el 2002. En només dos anys va aconseguir un augment meteòric de les 
vendes i posteriorment unes oscil·lacions força acusades i amb descens. 

Vendes Tommy Hilfiger 2002/2008 

 

A la gràfica podem observar amb més detall aquestes variacions. També la baixada de les vendes 
té a veure amb un canvi de la política comercial de la marca, doncs l’exigència d’uns mínims de 
parells o de facturació força elevada, va significar que des de l’any 2008 a les temporades 
d’estiu, no compréssim la seva col·lecció. Tommy Hilfiger s’ha convertit amb un proveïdor de 
temporada tardor/ hivern.  

Un consell que m’han donat sempre, és que he de tenir paciència i que a la vida cal arriscar. 
Això és el que va fer el meu pare, perquè vist el poc èxit de les Tommy Hilfiger,  va continuar 
comprant-les.  
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Llavors, al 2003 comprovem que havien augmentat les vendes i al 2004 hi ha un pic força alt, es 
van  posar de moda i la seva col·lecció va encaixar molt bé entre el públic més jove, també un 
preu més ajustat i comercialment bo  va significar triplicar les vendes en relació a l’any 2002. No 
obstant això, a partir del 2004, les vendes tornen a baixar. Un fet que em crida bastant l’atenció 
és el cas del 2007, aquell any entràrem a la gran crisi mundial, i les vendes van augmentar, 
convertint-se en el segon millor any. 

Lamentablement les exigències, que ja he comentat abans, han conduit a una situació comercial 
poc atractiva i segurament conduirà a la desaparició de Tommy Hilfiger del llistat de proveïdors. 

 

 

 

 

  
Col·lecció Tommy Hilfiger hivern 2010. 

De totes les col·leccions que comprem, les fotografiem per tenir una referència del model i 
dels colors i per introduir-les a l’ordinador i així saber exactament què hem comprat. 
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4.3 PROVEÏDORS. 
El meu pare m’explica que en la dècada dels anys 70 i 80 els seus avis compraven les sabates a 
majoristes, magatzems de distribució de moltes marques de calçat. Aquests majoristes feien de 
mitjancers entre els fabricants i els botiguers i  la seva intermediació permetia una reposició de 
l’estoc molt ràpida i amb una compra de pocs parells a canvi d’un diferencial en el preu en 
relació al fabricant, és a dir, el seu  marge comercial. Un cop per setmana els representants, els 
agents comercials d’aquests majoristes, anaven a les botigues per fer les comandes i “reposar” 
els models i les talles més venudes. Familiarment en deien “fer les faltes“. Hem de tenir present 
que els models de sabates i els colors no canviaven cada temporada, com en l’actualitat sinó que 
eren models clàssics o bàsics que es repetien cada temporada. No passaven de moda.  

Recorda, però, que a vegades apareixia un fabricant a la botiga, carregat de maletes amb les 
mostres de sabates a dins, per oferir-les directament. Era un ritual, de les salutacions es passava a 
un estira i arronsa, a una discussió constant pels preus, els materials, les formes, els talons i les 
soles. Una altra cosa, eren els “ports”, es á dir qui pagava el transport fins a Figueres. 
Generalment els pagava el fabricant, però en algunes ocasions només ho feia fins a Barcelona. 
Sense les sigles  FPD, “Franco portes hasta destino” en una comanda era difícil de tancar el 
tracte. També les condicions de pagament eren negociades fins a l’últim cèntim, així com la data 
de servei... De totes formes era molt habitual que s’acabés dinant a la botiga, moltes tenien cuina 
i l’àvia hi cuinava. Si la sort acompanyava  i l’àpat es feia en dijous, les flaones, xuxos o “palos 
de nata “ estaven assegurats. 

En èpoques anteriors no es tancava al migdia, per això dinaven a la rera-botiga, i molts 
diumenges també obrien, fins i tot molts dependents de ferreteries i merceries dormien a sobre el 
taulell, doncs la botiga era la seva única llar. 

Remenant i “fent una mica d’endreça” per la botiga, he trobat uns quants llibres, “registro de 
compras”, “registro de ventas o ingresos” i el llibre de “caja” amb el “debe” el “haber” i el 
“saldo” inclosos. 

En el “registro de compras” hi ha tots els proveïdors des de finals de l’any 1982 fins l’any 1988. 
Molts proveïdors han canviat des de llavors i he cregut interessant fer un petit estudi i comparar 
quins d’aquests proveïdors continuen vigents i quins productes més representatius formaven part 
de la seva col·lecció.  

L’any de referència serà el 1985, fa 25 anys, i els principals proveïdors eren majoristes, 
distribuïdors de diferents marques de calçat, molts de les comarques gironines i  també hi havia  
fabricants de sabates, sabatilles i espardenyes especialment d’Elx, on es fabrica la majoria del 
calçat de tot el país. 
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ANY 1985 NOM DEL PROVEÏDOR LOCALITAT MAJORISTA FABRICANT PRODUCTE 

1 CALÇATS CRISTAU FIGUERES           X  SABATES,ESPARDENYES 

2 CREABAER FUENSALIDA          X SABATES HOME 

3 FESTIVAL,S.A. ELCHE          X ESPARDENYES HOME 

4 CALÇATS CASTAÑER FIGUERES           X  SABATES,ESPARDENYES 

5 CALÇATS CLIBEN,SA. VALLS           X  SABATES,ESPARDENYES 

6 DOCSA - ADIDAS BARCELONA           X  ESPORTIUS 

7 CALÇATS JOAN ROURA SANT JULIÀ           X  SABATES,ESPARDENYES 

8 PAREDES,S.A. ELCHE          X ESPORTIUS,BOTES 

9 CASA SOL OLOT           X  SABATES,ESPARDENYES 

10 CALÇATS J.PUJOL SOLER BARCELONA           X  SABATES,ESPARDENYES 

11 IMEPIEL,S.L. VALL D' UXÓ          X SABATES,BOTES 

12 CALÇATS FARRÓ GIRONA           X  SABATES,ESPARDENYES 

13 FABRINCA,S.A. INCA          X SABATES DONA 

14 CASTAÑER,S.A. BANYOLES          X ESPARDENYES DONA 

15 CREACIONES CARPI,S.A. ELCHE          X SABATES, BOTES 

16 ALPARGATAS RODRIGO CERVERA          X ESPARDENYES 

17 CALÇATS MALLORQUÍ VALLS           X  SABATES,ESPARDENYES 

18 CALZADOS MANOLITOS CREVILLENTE          X ESPORTIUS NENS 

19 CALÇATS ANTONI PONS GIRONA           X  ESPARDENYES 

20 CALZADOS JOSÉ PEREZ ELCHE          X SABATILLES DONA/HOME 

 
D’aquests vint proveïdors principals, deu eren majoristes i deu més fabricants dels quals, després 
de 25 anys la relació comercial, només continua amb Castañer, s.a., de forma molt més 
esporàdica amb Calçats Cristau de Figueres, amb Creaciones Carpi i amb Alpargatas Rodrigo. 
És a dir amb tres fabricants i un distribuïdor, i dos dels fabricants són d’espardenyes, producte 
estrella i molt identificatiu de Roig Calçats i Espardenyes. 

També en el pas d’aquests 25 anys, deu proveïdors no han continuat el seu negoci i amb els 
altres set no s’ha seguit amb la relació comercial pel canvi realitzat en l’orientació de les 
botigues i els productes o les col·leccions no encaixaven ni per la qualitat ni pel preu. 
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4.3.1 CASTAÑER: UN PROVEÏDOR ESPECIAL. 
Per Calçats Roig, ser client de Castañer és un altre fet importantíssim. Significa un pas enorme 
pel coneixement del sector i el motor de la futura expansió. 

Castañer, primera marca internacional, amb un prestigi, un disseny i una gran qualitat reforça un 
pilar específic: el de les espardenyes al que mai hem renunciat. Reforça també la diferenciació 
amb la resta de competidors locals. És sortir amb la “pole position” assegurada cada temporada, 
no sense treball ni esforç, però amb una seguretat i confiança amb el producte sense límits. 

A poc a poc aquesta relació comercial i personal es va tornar més intensa i va passar a ser de 
col·laboració per ambdues parts. Intercanviaven idees, opinions, sensacions de fabricant a 
botiguer. Aquesta segona escola d’aprenentatge encara continua vigent i potser amb més força 
que mai, tant que la botiga que es va obrir a Cadaqués porta el nom de Castañer, sense ser una 
franquícia. 

Estar a prop d’un líder del sector, compartir les preocupacions i les il·lusions, comentar i 
contrastar les tendències i formar part en primera persona del apassionant món de la moda és un 
fet excepcional.  

Aquest coneixement del mercat per part de Castañer, ha obert moltes portes, oportunitats de 
negoci amb molts proveïdors coneixedors de la bona  trajectòria comercial de les dues empreses 
familiars, amb uns balanços exponencialment diferents però amb la mateixa il·lusió, passió, 
dedicació i treball per l’espardenya i pel comerç. 

Sempre s’ha dit que aconseguir que el teu “hobbie” es converteixi amb el teu treball, és fantàstic. 
Tinc aquesta sensació quan el meu pare visita la fabrica Castañer de Banyoles  i ho fa molt 
sovint. L’he acompanyat unes quantes vegades i observant com la Sra. Isabel Castañer, els seus 
fills i col·laboradors, dibuixen, opinen, comenten i refan una i mil vegades les mostres de les 
espardenyes, te n’ adones que la seva feina es converteix en un espectacle, on el temps no 
existeix i no es limiten al fet de crear un producte especial i únic, sinó  que recreen tot el procés, 
des d’imaginar el seu ús per part dels clients a  de com exposar-lo en els aparadors perquè siguin 
atractius. 

La visita a les màquines centenàries de la fabrica, on les soles i les teloneres de les espardenyes 
són les estrelles d’uns “telers” precisos i harmònics, on els cabdells de fils de cotó de diferents 
colors es barregen formant unes combinacions inimaginables, on les trenes de jute s’enrotllen 
esperant el motllo que els donarà la forma desitjada, és una experiència única i que forma part de 
l’ADN d’aquests tradicionals espardenyers.        
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Ningú no s’imagina que rere la lona i el jute de les espardenyes més famoses del món, s’hi 
amaga una empresa familiar sòlida, hereus d’una humil tradició, la fabricació de les espardenyes, 
molt lluny del glamour d’aquella Grace Kelly que lluïa les seves espardenyes pels iots de Saint-
Tropez, les espardenyes del camp a la passarel·la. 

Els orígens de Castañer es remunten l’any 1771, quan en Rafael Castañer tenia un petit taller 
d’espardenyes. L’empresa va néixer l’any 1927 de la mà de Lluís Castañer i Tomás Serra. 

A finals dels 60, Llorenç Castañer i la seva dona Isabel Sauras, van convertir la tradicional 
espardenya en un calçat sofisticat, presentant la col·lecció a les principals fires del món. Més que 
un repte, era una necessitat, una qüestió d’enginy. Les vendes havien caigut en picat, la gent 
havia deixat la feina del camp i ara ocupava fàbriques i vivia a les ciutats. Havien tancat tots els 
tallers d’espardenyes de Catalunya i França. Aquest gir va començar a fer efecte l’any 1968 quan 
el dissenyador d’una prestigiosa marca, Yves Saint Laurent, va demanar al matrimoni Castañer 
que fabriqués per a la seva desfilada una espardenya amb taló i cunya. Així van néixer les 
espardenyes famoses i sofisticades de Castañer, que han venut més de sis milions de parells amb 
trenta anys. 

L’empresa Castañer, des dels seus orígens, ha estat una empresa familiar i, actualment, quatre 
dels cinc fills d’Isabel Castañer hi treballen. 

Ara compten amb tres fàbriques a Espanya, una desena de botigues pròpies a Barcelona, Madrid, 
Paris, Saint Tropez, Tòquio...i més de vuit-cents punts de venta a tot el món. 
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4.4  LES NUMERACIONS. 
Quins números o quines talles són les més venudes? Per què comprem tots els números si els 
més venuts són només dos o tres? A moltes preguntes d’aquests tipus hem de “respondre” a cada 
comanda, a cada model i a cada color...tradicionalment les numeracions (la quantitat de parells 
per talla) segueixen una gràfica més intensa en els números centrals, els que tenen més 
probabilitats de venda, són els números “standard”  (els que la majoria de persones utilitzen) i 
menys en les puntes és a dir en les talles inicials o finals.  Aquests assortiments són de lliure 
elecció per part del botiguer. 

Posem, per exemple, les següents numeracions bàsiques: 

 

Numeració dona                  36  37  38  39  40  41 

Quantitat de parells              1    2   3    3     2    1                12 parells 

 

Numeració home               40  41  42  43  44  45  46 
Quantitat de parells             1   2    3    3     2    1    1            13 parells 
 
Numeració nens/nenes       26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
Quantitat de parells             1    1    1    2    2    2   2    2    2     2          17 parells 

 

Fa uns anys era molt freqüent la utilització de  l’anomenada “dotzena internacional” que 
constava de 13 parells enlloc dels 12 que habitualment se suposa en una dotzena. 

Actualment molts assortiments vénen determinats pels propis fabricants: són els” packs”. 
Aquestes numeracions són tancades, no es poden variar i segueixen les estadístiques de vendes a 
nivell internacional. Faciliten tot el procés de producció, eliminen els estocs residuals de les 
fabriques, determinen el “packaging” (els embalatges, les capses...).  
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                                                                 36  37  38  39  40  41 

PACK  A       8 PARELLS        1    2    2    2    1    -- 

PACK  B       12 PARELLS         1    2    3    3     2   1 
 

Aquesta limitació amb els “packs” implica, però,  que si volem fer més quantitat d’una talla 
determinada, també augmenta la quantitat de les altres talles. No permet una numeració “a mida” 
de cada botiga.  Si ens fixem amb el Pack A veurem que el nº 41 no hi és, per tant si el volem fer 
perquè tenim clients que calcen aquest número, ens veurem obligats a fer el Pack B que afegeix a 
part del nº 41 un altre 38, 39 i 40. 

Tot i que són estadístiques de vendes molt fiables, en moltes ocasions les numeracions es 
“trenquen”, es produeixen les vendes concentrades en dos números i, per tant, dificulta molt la 
venda de la resta, doncs molt freqüentment cal provar una talla més o menys per quedar 
convençut de la comoditat,  del confort o de la idoneïtat  del número que s’utilitza...vaja que això 
de comprar no és tan fàcil com sembla!... si és que ho sembla. 
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4.5 CONTROL D’ESTOCS. 
Una bona gestió de les compres i de les vendes passa obligatòriament per un rigorós control de 
l’estoc (excedent del producte no venut). Aquest excedent queda reflectit en els resultats i és 
responsable en gran mesura de l’èxit de la botiga.  

Actualment a la nostra botiga, l’estoc es limita a dues temporades, és a dir, no tenim en 
existència cap sabata anterior a l’any 2008. Això s’aconsegueix bàsicament ajustant les compres 
i  les vendes que es realitzen durant les temporades de rebaixes i en actes de promoció puntuals , 
com en fira-rebaixes i en diverses liquidacions. 

Si després de tot aquest procés queda un petit estoc, el portem a una entitat benèfica, 
concretament a Càritas de Figueres, a la seva botiga “De cap a peus“ on gratuïtament o a un preu 
molt mòdic es pot adquirir roba i sabates de segona mà. Aquestes aportacions de sabates noves 
que realitzem són molt ben acollides, doncs la majoria de sabates que reben són molt portades,  i 
en general, en molt mal estat. 

 

ANY ESTOC 

2005 6% 

2006 7% 

2007 3% 

2008 10% 

2009 5% 

2010 5% 

 

Encara s’utilitza esporàdicament, però fa uns anys era una pràctica molt habitual i generalitzada, 
treure l’estoc a través dels anomenats “saldistes”. Aquests personatges es dediquen a comprar els 
excedents de sabates per després tornar-les a vendre en mercats i fires. És un sistema molt 
senzill: ofereixen un preu molt baix per una considerable quantitat de parells, (centenars de 
parells) siguin del model, color o número que siguin. Podríem posar un exemple molt aproximat 
d’un euro per parell. Jugava a favor seu la necessitat de fer espai als magatzems de les botigues. 
Buidar les lleixes és un somni pel botiguer,  la qual cosa  permet posar-hi els parells de la nova 
temporada. De cop desapareixen de les lleixes 100, 200 ó 300 parells per un preu molt baix, però 
el valor de l’espai ho justifica tot.  
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Llavors no es pensava que aquest parells, molts d’ells timbrats amb el nom comercial de la 
sabateria, al cap de pocs dies es podrien vendre en el mercat setmanal de la mateixa ciutat. 

Actualment la destinació i la distribució dels estocs, en grans cadenes de botigues i en grans 
magatzems, forma part del negoci i es venen a països de l’Amèrica Central i del Sud i també a 
països africans. és cert que es fa  per evitar un perjudici a la marca o en el producte, doncs el 
mateix article que fa uns mesos era a la botiga ara es podria trobar a un preu molt més baix a 
qualsevol mercat del país. 

L’avi del meu pare  li deia  “si et queden sabates millor cremar-les a la llar de foc que mal 
vendre-les als saldistes “, per aquest motiu i  per fer una petita ajuda a la societat, l’estoc de Roig 
Calçats i Espardenyes es dóna a una entitat benèfica, doncs els guanys que s’obtenen per la seva 
venda són mínims i en canvi són molt grans les possibilitats de perdre el prestigi comercial i no 
valorar la qualitat de les sabates. 

Casualment, mentre estic acabant aquest treball de recerca, el meu pare ha obert per primer cop, 
a la botiga de Cadaqués, “una venda especial de Nadal“. És una venda d’estoc d’hivern de 
sabates, botes, “bolsos” i complements amb atractius descomptes durant el mes de desembre. 
Aquesta nova aventura comercial la podem emmarcar dins les noves tendències de botigues 
efímeres, “pop-up stores”,  en un temps limitat, en un  lloc determinat i amb una oferta molt 
concreta. També ho podem traduir, familiarment, com un “outlet de Nadal” que ajuda a reduir 
l’estoc i beneficia i fidelitza el client tot l’any. (El client de Cadaqués es concentra a l’estiu) 
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4.6 REBAIXES 
És segurament el fenomen més important i d’una gran incidència en el món comercial  dels 
últims anys. En evolució constant, les rebaixes, han provocat uns canvis socials impressionants i 
han variat  tant les actituds com els hàbits dels consumidors. Una revolució comercial.  

S’ha passat de donar sortida a l’estoc d’una temporada amb un petit descompte, a on cada 
comerciant era lliure de fer-ne o no, a unes campanyes de rebaixes amb una durada de quatre 
mesos, dos a l’estiu i dos a l’hivern, on en molts casos, comporta la concentració més gran de 
vendes, més volum però també, menys benefici.  

Aquestes campanyes de rebaixes, regulades per llei, amb un suport i amb un pressupost 
publicitari (sobre tot si parlem de grans superfícies, cadenes o franquícies) molt elevat, han 
canviat els hàbits comercials d’un sector molt ampli de la població.  

L’oportunitat d’adquirir un determinat producte amb un gran descompte ha estat suficient per 
encetar un camí molt profitós per alguns models comercials, però que, en el petit comerç 
tradicional, està afectant d’una forma molt diferent.  

Realment les grans cadenes compren  productes destinats a rebaixes, amb un preu també més 
baix i els venen amb un marge comercial pràcticament igual al que apliquen durant la  temporada 
normal. També reposen estoc i és molt difícil que “perdin vendes“ ja que la rotació dels articles 
es produeix de forma constant. 

Tot el contrari succeeix en el petit comerç, on el botiguer comença amb un estoc determinat i 
pagat amb un preu estipulat mesos abans. El descompte que realitza incideix directament en el 
seu benefici i influeix negativament en el seu compte de resultats. Hi una dita que hi fa 
referència, “quant més venem, més hi perdem “ 

Però per a moltes grans empreses, les rebaixes són una oportunitat de negoci. És un període que 
significa el 30% o més de les vendes anuals i això s’ha incrementat molt en les darrers tres anys, 
des de l’inici de la crisi.  
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Tradicionalment, mesos com  ara octubre, maig o juny, comercialment parlant, eren els millors 
pel volum de vendes. Actualment els primers d’aquest rànquing són els mesos de gener i juliol, 
els més forts de les campanyes de rebaixes. Observem les següents dades: 

 

Anys 

Mesos 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1r MAIG ABRIL ABRIL OCTUBRE GENER GENER 

2n Juny Maig Octubre Juliol Juliol Juliol 

3r Octubre Octubre Maig Maig Maig Octubre 

 

Podem comprovar que en els anys 2005 i 2006 ni gener ni juliol apareixen en els tres millors 
mesos (ocupen el lloc sisè i vuitè) i que, a partir del 2007, pugen a les primeres posicions, 
ocupant el primer i segon lloc els anys 2009 i 2010.  

Aquesta tendència comporta la disminució en el valor del producte, en aquest cas de les sabates i 
tota la feina, la selecció, el risc en la compra, les fires, la moda...queda en un no res, tot es 
mesura pel preu. 

Tal com diu José Luis  Nueno (1) en diversos articles que ha publicat recentment, ”se puso todo 
en oferta, se liquidó, se adelantaron las rebajas y se metió al consumidor dentro de un ciclo en el 
que se ha acostumbrado a comprar barato, y éste es el problema, porque no se ha perdido apenas 
asiduidad, ni número de ventas...se perdió el valor.” 

 

 

 

 

 

 

1.José Luis Nueno és Professor Ordinari de Direcció comercial a la IESE (escola de postgrau en 
direcció d’empreses de la Universitat de Navarra). Va obtenir el Doctorat en Business Administration 
per Universitat d'Harvard al 1991. És MBA (Máster de Business Administration) per IESE (1984) i 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1980). 
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4.7 CONTROL DE DESPESES. 
El control de les despeses, en l’actual entorn de crisi, esdevé molt més important i transcendent. 
És evident que retallar despeses pot semblar fàcil, però la realitat ens demostra que  hi ha 
despeses que són convenients, altres necessàries i d’altres d’imprescindibles. Tot i això, podem 
disminuir-les però hem d’anar molt amb compte perquè en moltes ocasions són les responsables 
d’uns bons resultats.  
Com hem fet en l’apartat dels proveïdors, crec que seria interessant i més divertit fer una 
comparativa entre les despeses de la botiga dels mesos de setembre dels anys 1985 i  les de 2010. 
Hem de tenir present el canvi del valor de la pesseta en aquets 25 anys i, com no, la seva 
reconversió en euros. Al “Libro de gastos” de l’any 1985, que he desenterrat de la botiga, fet a 
mà naturalment, hi he trobat els següents apunts: 

 DESPESES 1985 DESPESES    2010 

CONCEPTE PESSETES EUROS PESSETES EUROS 

Lloguer botiga 2.165 13,01 116.470 700,00 

Quotes Seg. Social 19.964 119,99 73.447 441,43 

Seg.Social Autonòms 12.182 73,22 84.306 506,69 

Rebut llum “Hidro” 5.230 31,43 70.408 423,16 

Rebut telèfon  2.318 13,93 13.832 83,13 

Rebut aigua “Fisersa”          2.349 14,12 8.199 49,28 

Assegurances 13.000 78,13 186.933 1.123,49 

Neteja 2.000 12,02 4.323 25,98 

Ports 600 3,61 865 5,20 

Correus 155 0,93 0 0,00 

Nòmina 33.000 198,33 166.386 1.000 

Varis 1.000 6,01 50.322 302,44 

Llicència fiscal 16.956 101,91 0  0,00 

Impostos 12.500 75,13 190.229 1.143,30 

Associació comerç 0 0,00 7.917 47,58 

Vals aparcament 0 0,00 5.512 33,13 

TOTALS 123.419 741,77 979.149 5.884’81 
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Realment és curiosa la comparativa: els 25 anys de diferència donen moltes interpretacions i 
molts apunts per comentar. Si comencem pels totals veiem que la quantitat  final de les despeses 
s’ha multiplicat per 8.  Si repassem les partides, destaquem un augment en el lloguer que 
podríem  definir com escandalós, aquí la multiplicació és per 54!...de totes maneres també té una 
explicació: 

Quan l’any 1983 el meu pare es va fer càrrec de la botiga, va continuar amb el contracte del seu 
avi (subrogació) i a partir de l’any 2007, preveient el canvi en la legislació dels lloguers antics, 
(l’anomenada llei Boyer que suposa l’acabament l’any 2014 dels contractes de lloguers anteriors 
a l’any 1982), va realitzar un nou contracte fins a l’any 2027 amb un regularització i 
actualització del lloguer, per això hi trobem un augment tant espectacular en la renda del lloguer. 

Tots els locals on hi tenim botiga són de lloguer: els dos de Figueres i també el de Cadaqués. 

Un altre salt important el trobem en la Seguretat Social, en les quotes dels autònoms, en el rebut 
de la llum i també en l’assegurança. Aquí, però, cal dir que s’han millorat molt les prestacions, 
els equipaments i el valor de les sabates. 

Les despeses de transport continuen estables, gairebé insignificants, tot segueix amb les mateixes 
condicions de “Franco portes hasta destino”! (4.3 Proveïdors).  

El primer canvi i el primer zero en la despesa de l’any 2010 en relació a l’any 1985 el trobem en 
l’apunt de “Correus”. L’e-mail ha substituït totalment l’enviament tradicional de cartes i la 
compra dels segells inclosa.  

Un treballador del comerç cobra, de mitjana, cinc vegades més que fa 25 anys: rep un total de 16 
pagues anuals, incloses, dues extres: estiu i Nadal,  una paga anomenada de “beneficis” i un altre 
de “fidelitat” establertes per conveni això sempre i quan no es produeixen absències al lloc de 
treball sense justificació o sense presentar la baixa corresponent. 

L’apartat dels impostos també ha sofert modificacions. Ha augmentat força la càrrega fiscal tot i 
la supressió, com podem observar, de la “ Llicència Fiscal “, un impost municipal. 

Per últim hem de destacar que les quotes a l’associació de comerciants, no apareixen perquè tot 
just començava la seva formació i, òbviament els tiquets de pàrquing l’any 1985, no existien.  
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4.8 APARADORS 
Tradicionalment sempre s’ha dit que “l’aparador és el millor dependent“, és “el venedor 
silenciós” d’un establiment. És un element essencial i el vehicle principal de la comunicació 
entre un punt de venda i els seus clients. 

L’aparador és l’espai on el client, per primera vegada, entra en contacte visual amb el producte. 
Juntament amb el rètol i el disseny de la façana constitueix el primer reclam de venda d’un 
establiment. És un dels mitjans més importants  amb els quals aconseguim cridar i retenir 
l’atenció d’un vianant cap el punt de venda. 

Aparadorisme és l’art de presentar de forma adequada, combinant objectes i materials, els 
articles que té a la venda un establiment en el seu aparador. És un conjunt de tècniques aplicades 
al disseny i muntatge dels aparadors. L’aprofitament racional de l’espai juntament amb 
l’aplicació de tècniques d’aparadorisme farà que els clients no només entrin en una botiga sinó 
que comprin més. És fonamental per captar clientela i és un gran canal publicitari.  L’aparador 
ha d’il·lusionar i seduir. Per això, ha de resultar atractiu, artístic i agradable. Contribueix tant a la 
venda com a la bona imatge de l’establiment. 

L’efectivitat dels aparadors augmenta quan existeix un trànsit dens de vianants i la combinació 
de productes que és mostren,  ha de ser harmònica i comercial pel que s’aconsella escollir els 
models més nous i atractius. La llum és un altre factor decisiu: s’ha de posar especial atenció a 
una correcta il·luminació que faci destacar les següents regles bàsiques de l’aparador: 

• No disminuir l’espai dedicat a la venda dins la botiga. 

• Estar sempre net i lluminós. 

• Mostrar-se atractiu i suggeridor. 

• Proposar una selecció d’articles estratègics per al negoci. 

• Semblar sempre nou. Es recomana variar l’exposició cada quinze o vint dies per 
mantenir viu el seu poder d’atracció. 
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Alguns estudis destaquen que les zones d’un aparador que major atenció del client acaparen són: 

• Vertical: la zona central amb gairebé un 50% de captació; la zona esquerra una mica 
més atractiva que la dreta. 

• Horitzontal: la zona baixa amb gairebé el 70% d’atracció mentre que la zona més alta 
té escàs poder d’atracció.  

Les temporades, les estacions: primavera, estiu, tardor o l’hivern marquen i condicionen. La 
inspiració a l’hora de fer els aparadors és important i se solen fer servir elements decoratius, 
fotografies i referències a les estacions climàtiques com a punt de partida per a realitzar el 
muntatge dels aparadors. 

Les rebaixes i promocions, especialment amb cartells i rètols cridaners, són també importants a 
l’hora de dissenyar les vitrines de les botigues.  

Els aparadors són molt diferents, tant en l’exposició com en l’espai que ocupen, segons el sector 
i el producte. Un forn de pa, una botiga de roba, una d’electrodomèstics i una de sabates, són 
totalment dispars. Segurament en un forn de pa l’aparador és inexistent i el producte s’exposa en 
l’interior. En una botiga de roba els aparadors són més temàtics i suggeridors  i mostren una 
petita part del producte ( però en canvi tothom sap que hi podem trobar un texà o una camisa 
blanca, per exemple...) Molt similar és el cas d’una botiga d’electrodomèstics, on les ofertes i 
promocions destaquen en els aparadors, tot i que no hi veiem cap rentadora, estem segurs de 
trobar-la en l’interior. En canvi, tradicionalment, en una sabateria els aparadors exposen la 
totalitat del models i dels colors de les sabates que es venen.  

Aquest fet tan habitual és una característica molt particular d’aquest sector de la moda i encara 
que existeix una certa tendència “minimalista”  en marques molt concretes i determinades, la 
regla general és la d’un excés o d’un”farciment” de sabates en els aparadors.  

Les noves tècniques d’aparadorisme van dirigides a una millor distribució i exposició de les 
sabates i a una disminució de la quantitat de parells exposats. 
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4.9 PLANIFICACIÓ. 
Un aspecte que desconeixia i que m’ha semblat molt profitós de fer i d’explicar, és el “planning 
2011“, és a dir la planificació de l’any vinent. 

Amb una estructura molt similar any rere any, amb unes temporades molt marcades en el 
calendari, amb poques opcions de canvi i amb temàtiques bàsiques i molt generals, establim 
aspectes com les vacances, les rebaixes, els aparadors, les compres, les reformes... 

A grans trets, l’any el dividim amb quatre “campanyes” o temporades: 

1. REBAIXES.  Gener-Febrer i Juliol-Agost. 

2. PRIMAVERA-SEMANA SANTA. Març-Abril. 

3. TARDOR. Setembre-Octubre 

4. HIVERN-NADAL Novembre-Desembre. 

Aquests dies de desembre he anat comprovant com es portava a terme aquesta planificació i el 
resultat final i real,  la qual cosa suposa regirar les botigues, és aquest:  
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PLANNING 2011. CALÇATS ROIG. 

GENER 
Rebaixes. Recepció del gènere d’estiu. Pressupost de les reformes de la botiga de Cadaqués. 
(Pintura, il·luminació, fusteria, polir el  terra de fusta...). 
FEBRER 
Segones rebaixes. Recepció del gènere d’estiu. Torns de vacances. Reformes de la botiga de 
Cadaqués. 
MARÇ 
Torns de vacances. Aparadors de primavera. MICAM Fira del Calçat a Milà, del 6/03 al 9/03. 
Compres a Barcelona de les col·leccions d’hivern 2012. Preparar l’obertura de la botiga de 
Cadaqués. 
ABRIL 
Obrir la  botiga de Cadaqués 01/04. Setmana Santa.(*) 
MAIG 
Temporada de vendes estiu. Fires Sta. Creu Figueres.(*) 
JUNY 
Temporada de vendes d’estiu Sant Joan. Preparar rebaixes.(*) 
JULIOL 
Rebaixes a Figueres. Vendes estiu Cadaqués. Recepció gènere hivern. 
AGOST 
Segones rebaixes a Figueres. Vendes estiu  i avanç temporada hivern botiga Cadaqués. 
Botiga 3 nova col·lecció hivern  10/08. Compres col·leccions estiu 2012 a Barcelona. 
SETEMBRE 
Rebaixes i vendes hivern a Cadaqués. Aparadors hivern a Figueres. MICAM Fira del Calçat a 
Milà, del 09/09 al 12/09. Compres col·leccions estiu 2012, Barcelona. 
OCTUBRE 
Tancar botiga Cadaqués 02/10/11. Torns de vacances. 
NOVEMBRE 
Torns de vacances. Preparar venda d’estoc per botiga Cadaqués. 
DESEMBRE 
Nadal. Aparadors. Venda especial Nadal 1/12 – 31/12. (*) 

La relació anterior, serveix per veure fàcilment els fets importants de l’any. Es tracta 
d’organitzar prèviament una agenda per evitar sorpreses i despeses d’última hora. 

(*) En aquests mesos, cal tenir en compte els ponts i les festes, ja que augmenten les vendes, i cal 
preparar la botiga per aquest fet. 
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5-FIRES DEL CALÇAT 

Les fires nacionals i internacionals són els llocs on els proveïdors/fabricants exposen tots els seus 
productes per facilitar la selecció i la compra en els seus clients per obrir nous mercats. És un 
lloc de trobada, d’intercanvis d’opinions, d’idees i de tendències on es pot comprovar i comparar 
els diferents tractaments del món de la moda i del calçat. 

Aquestes exposicions generalment tenen lloc en grans pavellons. Cada pavelló té uns dos-cents 
“stands”( espais del que disposa cada fabricant per exposar el seu producte). Cada pavelló 
presenta un tipus diferent de calçat: Home, dona, nen, esportiu, sofisticat, etc. 

És molt freqüent que els fabricants amb unes marques molt reconegudes tinguin aquests “stands” 
molt tancats i sigui molt restringida la seva entrada (només s’hi pot entrar en cas de que disposis 
d’una invitació). Són fàbriques que dins del món de la moda marquen tendència i per evitar 
còpies o imitacions és molt difícil accedir-hi. En algunes ocasions es traslladen de la fira a altres 
llocs de la ciutat, hotels, despatxos particulars, on celebren uns “show-rooms” en àmbits molt 
privats i exclusius pels seus clients.  

Suposo que la primera impressió que vaig rebre en entrar en la primera fira de calçat, va ser molt 
similar a la que va tenir el meu pare fa 25 anys...un recinte firal immens, una gran extensió, unes 
instal·lacions espectaculars i, sobre tot, una gran quantitat de gent que es mou per una fira 
internacional. Una atracció i un fet importantíssim per fabricants, comerciants, distribuïdors, 
agents comercials, visitants...  
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Després de presentar les invitacions (en moltes d’aquestes fires s’ha de pagar una entrada) que ja 
havíem rebut a Figueres dies abans, comprovem en una guia el llistat i la situació dels principals 
proveïdors i d’altres que prèviament hem cregut interessants de visitar. El meu pare i la meva 
àvia ja porten acumulades moltes fires i en un moment ja estem immersos en un mar de sabates 
de totes les formes, materials i colors.   

 

 

 

 
 
Com he dit abans, gràcies a la programació i la informació rebuda dies abans, sabem exactament 
quins són els pavellons als quals hem d’anar i el lloc on es troben els nostres proveïdors. Per 
tant, seguint el nostre itinerari, anem observant les noves tendències i anem anotant les 
característiques més rellevants d’allò que anem trobant.  També recollim i intercanviem opinions 
amb diferents comerciants d’altres zones de Catalunya o d’altres països. Anem visitant diversos 
stands i ens fixem en molts aspectes de les col·leccions de sabates, les formes, talons, materials, 
colors, preus...i parem molta atenció a les noves propostes que ens fan els proveïdors.  
 
 
 
 
 

Mostrari de colors i materials. D’una sabata, se’n pot escollir 
lliurement el material i el color. És a dir podem personalitzar les 

sabates que comprem. 
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 En general les fires se celebren dos cops a l’any, i les més importants a Europa són: 

• Micam, Milà 

• Première Classe, París 

• G.D.S, Düsseldorf 

• The Brandery, Barcelona 

• Bread & Butter, Berlín 

• Moda calzado, Madrid 

 
 

 

          

Passadís central  de la fira Micam de Milà que uneix 
els diferents pavellons (té una llargada de 1600m.) 
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6. INNOVACIÓ 
Vivim en un món on tot canvia, canvien les modes, les temporades, els preus i els gustos de la 
demanda. Per ser competitiu cal ser innovador i creatiu. Els productes nous i curiosos ens 
atrauen. 

Es comença a donar tanta importància a la creativitat, com en els anys 30 se li donava a la 
qualitat. Podem parlar de la "gestió de la imaginació”. Sens dubte, ens fan falta bones idees. 
Sense desplaçar-nos massa al passat, es reconeixen com grans innovacions la màquina de vapor, 
el ferrocarril, o més recentment l'automòbil, el telèfon o l'aviació. Però també hem celebrat, per 
exemple, l'arribada dels electrodomèstics, el pagament amb targeta o la compra amb carrito; ja es 
veu que unes innovacions semblen haver induït altres, perquè, en la seva consolidació, van obrint 
nous camins. Però, com sabem , en les empreses la innovació no apunta només a nous productes 
o serveis; també a nous mètodes i eines, noves maneres de gestionar els seus recursos i tot això 
produeix una certa satisfacció, doncs es tracta d'innovar capacitats i  noves formes d'arribar als 
clients. 

És sabut que les bones idees han dut a l'èxit  moltes organitzacions de diferent grandària; fins i 
tot bona part d'aquestes empreses innovadores s'han pogut permetre intents fallits. No sempre es 
tracta pròpiament d'investigar o inventar: ni McDonald´s va inventar la hamburguesa, ni Sony 
l'enregistrament magnètic de video o àudio, ni 3M el paper; però aquestes empreses, com tantes 
altres fora i dintre del nostre país, tenen  guanyat un  prestigi com innovadores. Totes són 
típicament empreses on es conrea una cultura empresarial oberta als canvis, les noves idees, 
l'assumpció de riscos i, per tant, possibles fracassos. 

Objectius del moviment innovador en les empreses  

• Assolir noves fites. 

• Resoldre problemes.  

• Explotar millor els avantatges. 

• Crear nous elements diferenciadors. 
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7.EXERCI PRÀCTIC. 

7.1 FRANQUICIA DE  “ ROIG  CALÇATS  I  ESPARDENYES ”          
La franquícia és un contracte mitjançant el qual, una empresa (franquiciadora) cedeix a un 
professional o empresa (franquiciat) una sèrie d’avantatges estratègiques: 

• Ús del nom comercial, coneixement comercial i del producte, utilització dels seus 
sistemes i procediments de producció i comercials. 

• Sumar nous establiments a l’empresa comercial és una bona estratègia per fer créixer 
un negoci, en valor de marca i en dimensió,  una fórmula ja provada i consolidada i 
uns recursos humans i econòmics que es posen a disposició de la marca per 
redimensionar-la. 

La franquícia és, a més, la fórmula de cooperació empresarial més segura i de menor risc per 
aquells que volen entrar en el mercat, o en un sector determinat sense tenir experiència, tot i que 
el franquiciat està obligat a pagar uns cànons d’entrada (taxa que s’ha de pagar per iniciar el 
negoci) o royalties (percentatge sobre les vendes) per utilitzar la marca franquiciada. L’estalvi en 
logística, màrqueting, comunicació, sistemes d’informació i formació són altres avantatges 
d’aquest model d’expansió comercial. 

En el moment que ens plantegem franquiciar una petita empresa, com és el nostre cas, hem de 
tenir en compte l’estudi de totes les variables i possibilitats per realitzar l’expansió del negoci a 
través d’aquest model comercial.  

Si tot el procés de franquiciar “ROIG Calçats i Espardenyes” es realitza correctament el resultat 
final és l’augment de la competitivitat i dimensió.   

• Dimensió de marca. Com més botigues tens, més et coneixen, augmenta la confiança 
dels consumidors i creix la demanda.  

• Dimensió de compra. Com més volum comprem, s’obtenen millors preus i millors 
condicions de pagament. L’equip de compres pot optimitzar molt millor els 
proveïdors. 

• Dimensió d’estructura.  Es tradueix en un augment de la productivitat al millorar els 
següents apartats: 

 

• Logística. Organització del magatzem, de la distribució i del transport de les sabates per 
tota la xarxa de botigues. 
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• Màrqueting. Tenir un pressupost global de màrqueting (la suma dels recursos de les 
botigues) permet utilitzar de forma molt més competitiva, campanyes de publicitat i 
promoció o  tècniques  d’aparadorisme molt més eficaces.  

• Sistemes d’informació. La base de punts de vendes amortitza el cost de les inversions 
en tecnologia i en recursos humans ( equip de persones ).  

• Sistemes de formació. Formar el personal de les botigues de manera continuada és un 
factor de competitivitat i els recursos que hi dediquem, generen un millor servei al 
client. 

      També hem de tenir en compte altres factors claus per muntar aquesta franquícia: 

• Tenir un negoci d’èxit. Això vol dir que la botiga sigui rendible, que guanyi diners i 
que tingui experiència en el mercat i en el territori.  

• Un negoci atractiu. A part de rendible, el negoci ha de ser “bonic”, agradable. 

• Finançament. Diners. Franquiciar no és gratuït. Cal destinar la mateixa inversió que 
es necessita per obrir una o dues botigues pròpies. 

• Llarg termini. Els primers anys seran difícils i s’han de superar. Hi haurà més 
problemes que beneficis. Es calcula uns deu anys per desenvolupar i estabilitzar 
aquest model. 

• Equip vàlid i compromès. Potser és el punt més important. Un equip humà amb 
capacitat, voluntat i habilitat per tirar endavant una xarxa de botigues.  

Podem resumir que el gran avantatge de la franquícia és que permet treballar sobre premisses 
confirmades: un equip de persones (recursos humans) que disposen de capital per invertir 
(recursos financers) i que estan disposats a muntar un negoci que ja ha tingut èxit. Aquest fet 
possibilita a qui té un negoci d’èxit, fer-lo créixer i millorar el seu posicionament en el mercat, 
fent servir els dos recursos més importants: humans i financers.  
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BOTIGA CENTRAL. RAMBLA,1.  FIGUERES. 

               ROIG  
         SELECCIÓ 
          franquícies 

Descobreixi com  ROIG SELECCIÓ  ofereix i  garanteix les claus  per l’èxit comercial.  

7.1.1 PRESENTACIÓ. 
ROIG Calçats i Espardenyes, és una empresa centenària dedicada a la venda del calçat amb tres 
punts de venda propis, dos a Figueres i un a Cadaqués, amb el següent compromís comercial: 
qualitat, confort, moda i servei.  

Amb un tracte atent i adequat a cada client, donem les respostes encertades per resoldre les 
expectatives i preferències que els nostres clients desitgen. 

7.1.2 HISTÒRIA. 
Des de l’any 1869, quan fèiem artesanalment les espardenyes, fins avui el nostre objectiu 
continua essent la màxima qualitat, el millor servei, la  varietat i la il·lusió. Especialitzats en  
espardenyes, l’any  1993 obrim una nova botiga Castañer a Cadaqués. Al mateix temps,  hem 
diversificat els nostres  productes presentant unes col·leccions de sabates per dona, home i nens, 
reconegudes per la qualitat, per la seva elaboració i la comoditat que qualitat dels materials i els 
últims avenços. 
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Fruit del nostre compromís comercial, de l’entusiasme i de la dedicació obrim una nova botiga a 
la zona de vianants de Figueres. Ampliem les nostres col·leccions de sabates amb prestigioses 
marques internacionals, on hi conviuen moda i disseny i   tecnologies aplicades al món del calçat 
per proporcionar un màxim confort.  

7.1.3 FITXA TÈCNICA. 
            ROIG 
Calçats i Espardenyes. 

Rambla, 1 17600 Figueres.  Tel. 972 50 22 43 

Girona, 30. 17600 Figueres. Tel. 972 50 13 12 

Plaça F. Rahola, 3. 17488 Cadaqués. Tel 972 25 84 96                                                   

Contacte: miquelroig2telefonica.net 

web: www.roigonline.com 

Des de l’any 1983, l’actual gerent Miquel Roig Casademont, lidera un equip de cinc persones,  
amb unes vendes superiors als 8.000 parells anuals. 
Les nostres marques garanteixen tant la comoditat com el disseny i ens permet ser capdavanters 
amb les noves aportacions tecnològiques i d’innovació relacionades en el món del calçat. 
 
ARCHE – BARRATS - BIRKENSTOCK – CASTAÑER - C·DOUX –   EL NATURALISTA – 
GEOX – HOMERS – LUCA GROSSI – MBT – MEPHISTO – PIRELLI – PRETTY 
BALLERINAS –STONEFLY – STUART WEITZMAN – TIMBERLAND – TOMMY 
HILFIGER  - TREMP – SCHOLL… formen part de les marques de  ROIG SELECCIÓ.   

 

7.1.4. AVANTATGES 

• Cessió del nom comercial  
L’èxit comprovat del producte i del servei que oferim des de fa molts anys, aporta solvència i 
prestigi a la nova botiga.  

• Gestió integral. 
Des de la seu central oferim la totalitat de la gestió comercial i el tractament informàtic de totes 
les dades diàriament. Això permet un ràpida reacció i reposició dels estocs. 
 



La botiga persiana avall. 

 

 

44 

 

• Imatge corporativa i estratègia comercial. 
La imatge corporativa única per a  totes les botigues del grup transmet qualitat i confiança. 
Posem en pràctica les accions comercials de forma global i utilitzem les mateixes eines 
comercials  per a totes les botigues. Des del nostre departament de màrqueting realitzem un pla 
comercial anual per a totes les botigues on es defineixen els objectius i les estratègies per portar 
a terme. 

• Curs inicial y formació continuada. 
Vostè i el seu equip tindran una formació inicial abans d’obrir la botiga i periòdicament també 
participaran en diferents cursos per a millorar els coneixements sobre la gestió comercial. 

• Informació. 
Des de la seu Central es facilita el manual de la franquícia y el manual de com portar la botiga. 

• Consultes. 
Es pot realitzar qualsevol consulta i en qualsevol moment amb la seguretat que seran ateses 
ràpidament. La resposta àgil i personalitzada permetrà resoldre tots els dubtes dels clients. 

 

7.1.5 PERFIL DEL FRANQUICIAT 
Seleccionem professionals  amb les següents característiques: 

• Capacitat comercial i de servei. 

• Il·lusió pel projecte  

• Emprenedors disposats a estar al front del negoci. 

• Col·laboració i coordinació amb la Central. 

• Nº de treballadors. 1 – 2 (aconsellat) 

• Tant si el personal és masculí com femení, es deixa lliure l’elecció del vestuari.  
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4 

  BOTIGA Nº 3. CARRER GIRONA. ZONA VIANANTS. FIGUERES. 

 

7.1.6 CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS. 

• Cànon d’entrada: 10.000€ el primer any. La resta és de 5.000€. 

• Royalties: fins a 100.000 €, el 8% i a partir de 100.000 €, el 5% 

• Royalties  de publicitat: un 1% sobre la facturació. Tot el percentatge es destina 
íntegrament a publicitat. 

• Duració del contracte: 10 anys. 

• Superfície del local: a partir de 40 m² en zona comercial urbana consolidada.  

• En cas que el local sigui de lloguer, la durada del contracte ha de ser de 10 anys. 

• No es permetrà instaurar un negoci a ciutats de menys de 10.000 habitants. 
Excepcionalment, en cas de no assolir aquest número d’habitants, aquestes han de 
tenir un interès turístic, cultural, ... especial.  

• Imatge corporativa, totes les despeses de condicionament del local van a càrrec del 
franquiciat, seguint el criteri i el disseny  ja establerts i adequat a cada botiga.  

• El sistema operatiu i el programa informàtic va a càrrec de la Central. 
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7.1.7 ESTIMACIÓ DELS RESULTATS. 
- Primer any. 

En tota empresa el primer que cal fer és analitzar les possibles vendes (més o menys garantides 
per l’experiència del franquiciador) i descomptar-hi les despeses. Només així sabrem si ens surt 
a compte fer el negoci o no. La següent estimació suposa unes vendes de 1.000 parells anuals, 
amb una mitjana de preu de 80€ cada parell, que representen 80.000€ anuals. 
El primer any de franquícia suposa les següents despeses:  

• El cànon d’entrada: 10.000€ 

• Un 1% de publicitat, que sobre 80.000€, serien 800€ 

• Royalties: 8%, els quals representen 6.400€ 

• El producte, és a dir les sabates, representen el 50%, 40.000€ 

• Despeses d’estructura (subministraments): 20%, serien 16.000€ 

• Varis: un 10% serien 800€ 
 
Total despeses: 74.000€ 
Total beneficis: 6.000€ 
 
- Segon any 
Tot seguit calculem els beneficis del segon any, on venem 1.250 parells a 80€ per tant 100.000€ 

• Cànon d’entrada: 5.000€ 

• Un 1% de publicitat, que representa 1.000€ 

• Royalties: 5%, que són 5.000€ 

• El producte, representen un 50%, 50.000€ 

• Les despeses d’estructura un 20%, que representen 20.000€ 

• Varis: un 10%, que són 1.000€ 
 

Total despeses: 82.000€ 
Total beneficis: 18.000€ 
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Podem observar la gran diferència entre un any i l’altre, i és que el cànon d’entrada disminueix 
notablement, i les vendes del primer any solen ser més baixes que el segon, doncs ja s’ha 
fidelitzar un cert nombre de clients. Aquest increment dels beneficis continua en línia ascendent, 
doncs les quantitats de parells venuts en els 2 primers anys són fàcilment assumibles. 

 

7.1.8 INFORMES. 
Les consultaries Tormo & Asociados i FDS Consulting confirmen que las franquícies tenen 
indicis de recuperació. Fins a l’octubre de l’any 2010 s’han fet uns 2.500 operacions de 
franquícies al mercat espanyol i unes 700 al mercat català. El primer semestre d’aquest mateix 
any s’han incorporat 72 noves empreses al sector de les franquícies a Espanya i un augment de 
les ventes, moderat, del 1’19%. Aquestes dades són indicatives de les avantatges que aquest 
sistema comercial ofereix en temps de crisi. 
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CONCLUSIONS 

Malgrat tots els dubtes del principi en escollir el meu tema pel treball de Recerca,  me n’he 
adonat de que realment n’he escollit un d’adequat , singular, que m’ha permès treure a la llum tot 
el que passa quan una botiga està tancada. És un tema original, que no tothom té l’oportunitat de 
fer. 

Particularment m’ha servit per conèixer a fons el negoci que regenta el meu pare. He après que 
una botiga no funciona tal i com pensem, sinó que al darrere hi ha molta feina, organitzar tot el 
magatzem, visitar els proveïdors, buscar bones dependentes que donin una bona imatge a la 
botiga i un bon servei al client… 

Només pots portar una botiga si de veritat t’agrada, has de viure-la i aconseguir cada dia obrir-la 
amb il·lusió, amb un somriure cara els clients ja que són ells que aguanten el negoci. 

La botiga no és fàcil de portar, cal fer moltes comandes responsables, intentant ajustar-se al 
màxim a les preferències dels clients, és a dir, cal conèixer-els. S’ha de tenir un fons per fer front 
a errors ja que si compres per excés cal afrontar l’errada sense ajuda de ningú.  

Lamentablement, el petit comerç anirà desapareixent a poc a poc, les grans franquícies 
absorbiran les petites botigues de tota la vida, si conservo el treball i l’ensenyo a generacions 
futures, segur que els cridarà l’atenció aquest tracte tan humà que ara ofereixen les botigues 
tradicionals, i que una sola botiga tingui uns productes tan seleccionats amb esforç i il·lusió. 

Vaig llegir una carta a “la Vanguardia” del dia 22 de gener, on una lectora es queixava del caòtic 
estat d’una botiga en època de rebaixes. Expressava la seva opinió, dient que  li passaven les 
ganes d’entrar a una botiga només de veure els aparadors plens de maniquis nus, i l‘interior de la 
botiga desordenada, plena de gent buscant gangues..  

Tot seguit, adjunto la carta tal i com va ser publicada: 
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Vaig optar per respondre la carta en forma de conclusions, relacionant-la amb el meu treball i en 
el comerç tradicional.  

Cal dir que moltes vegades les persones generalitzem i posem totes les botigues en un mateix 
sac. No és cert que totes les  botigues tenen “ maniquins nus, ensenyant el cul amb una actitud 
ofensiva cap al vianant...”  ni tampoc succeeix sempre “veure roba barrejada i amuntegada en 
calaixos, dels quals s’estiren les peces, sense cura, per l’etiqueta o la màniga i s’hi tornen a 
tirar.” Amb aquestes expressions és evident que es refereix a les botigues de roba i en especial a 
grans magatzems, cadenes o franquícies. Les botigues tradicionals, (no confondre tradicionals  
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amb  botigues antiquades sinó amb prestigi) cuiden molt aquest aspecte i defugen de la imatge 
de “mercadillo” que algunes botigues donen.  

Té tota la raó quan diu que al final els articles perden el seu valor. Tal i com afirmen els 
professors de màrqueting José Luis i Pedro Nueno, baixar el valor dels productes i acostumar al 
client a comprar barat, redueix no només el marge comercial sinó també la tasca del botiguer. La 
selecció dels productes, els materials, els colors les marques i tota la feina realitzada a les fires, 
queda desvirtuada per aquestes campanyes de rebaixes, que segons l’IDESCAT (*), en segons 
quins sectors del comerç, pot representar un 60% de les vendes anuals. 

Mariona Bofill, en la seva carta afirma també que cal vestir els maniquis amb una mica de gràcia 
“per recuperar la inversió feta, fer espai per a la nova temporada…” És difícil recuperar la 
inversió feta aplicant uns descomptes del 40%, del 50% o del 70%. No cal ser un gran 
economista per comprovar que aquests descomptes són només un reclam publicitari, no poden 
ser reals, sense infringir la llei (no esta permesa la venda d’un producte per sota del seu preu de 
cost) o vol dir que en temporada el marge comercial s’esdevé elevadíssim. En el petit comerç no 
és tant important generar grans beneficis com cuidar el client i donar un bon servei, ja que les 
botigues tradicionals sobreviuen gràcies a la fidel clientela.  

Degut al canvi que ha sofert el comerç durant la última dècada (construcció de grans magatzems, 
franquícies, botigues procedents de països asiàtics que ofereixen productes amb un cost molt 
inferior al real) el petit comerç té molt difícil la supervivència en el mercat, no pot competir amb 
preus amb les grans superfícies, sinó que ha de competir oferint un bon servei, una excel·lent 
qualitat dels productes, especialització i una bona gestió, estic orgullosa de comprovar com es 
duu a terme en la botiga persiana avall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya.  
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ANNEX A.Entrevista a la Sra Isabel Castañer 

Vaig tenir l’oportunitat de visitar les oficines i la fàbrica Castañer d’espardenyes 

a  Banyoles. Gràcies a l’amistat del meu pare amb la Sra. Isabel Sauras, vaig poder 

realitzar-li una entrevista i també a dos dels seus fills, l’Antonio el gerent de l’empresa i  en 

Rafael, que s’ocupa de la part de disseny, és el més creatiu de la família i també 

s’encarrega de presentar les col·leccions a les fires més importants a nivell europeu. Va ser 

una entrevista a tres bandes , les respostes s’anaven alternant amb molta fluïdesa, s’hi 

afegien comentaris i es notava una  gran complicitat entre els tres membres de la família 

Castañer. Per a mi, una experiència única i molt agradable compartir i conèixer de primera 

mà tot el procés del món de la moda de les espardenyes: la producció, els materials, el 

disseny, les tendències...increïble!!! 

 

 

“Tot en aquesta família ho devem a quelcom tan  

humil com les espardenyes” 

 

 

 

 

 

 

1- Vostè dissenya any rere any els models de sabates de dona de Castañer . 

Quina és la seva font d’inspiració? 

Les fonts d’inspiració d’una col·lecció de moda són vàries. Les col·leccions mai canvien 

totalment d’un any per l’altre sinó que són fruit d’un procés d’evolució, les nostres 

col·leccions estan separades per grups on intentem que tot plegat adquireixi una coherència 

total. Intentem que cada client trobi en la nostra col·lecció allò que més li encaixi dins de la 

seva filosofia o bé per preu o per imatge. Les fonts per assolir tot això són les aportacions 

dels nostres col·laboradors freelance (dissenyadors que no treballen de manera fixa per 

nosaltres). També tenim en compte l’opinió dels nostres clients més importants i 

representatius ja que ells tenen contacte molt  directe amb els consumidors finals del nostre 
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producte, altres fonts importants són revistes especialitzades de moda com Wallpaper, 

Monocle, Tendencias, Neo2, Elle, Marie Claire etc ..Mirar les botigues de ciutats de 

referència com Paris o Milà també ajuda molt a copsar l’ambient que es respira en la moda. 

 2-Com comença el procés de creació d’un model?  

Un cop tenim una idea en fem un dibuix , el paper ho aguanta tot , vull dir que aquella idea 

s’ha de poder portar a la realitat i ha de complir varis requisits indispensables que són: 

comoditat, que tècnicament sigui realitzable, i que econòmicament sigui factible, vull dir 

que no suposi una gran inversió dur-la a terme (despeses de motlles per fer soles, talons 

etc.) i finalment que el preu sigui competitiu. 

 

3- Com sap què es portarà la propera temporada? 

Les mateixes fonts d’inspiració per fer la col·lecció ens ajuden a tenir una idea de per a on 

van els trets , també anem a fires de matèries primeres on els nostres proveïdors ens 

proposen teles i pells , desprès parlant amb diferents persones del teu sector treus les teves 

pròpies conclusions de cap a on es belluga el món de la moda. Un punt de referència 

important són les primeres fires on presentes la col·lecció. Allà veus si has passat l’examen, 

si realment portes allò que els teus clients necessiten. 

 

4- Qui marca aquestes tendències? 

En el món del calçat hi ha vàries marques que creen tendències, com Christian Louboutin , 

Pierre Hardy , Nicholas Kirkwood , també hi ha botigues que marquen i són aparadors 

d’aquestes tendències com Colette a París ,10 Corso Como a Milà , Barney’s a Nova York, 

les tendències no són fórmules matemàtiques ni fets tangibles ja que hi influeixen altres 

disciplines com l’art, el cinema o la música i cadascú ho interpreta com millor li convingui . 

 

5- Com es dóna l’empresa a conèixer? A través de quins mitjans en feu publicitat?  

Castañer no ha comprat mai una pàgina del diari per posar-hi un anunci. La nostra 

empresa, per donar-se a conèixer, s’ha posat en contacte amb quatre agències de premsa 

situades a París, Milán, Tokio i Madrid. Aquestes agències coneixen bé les nostres 

col·leccions. Nosaltres els hi enviem models complets i ells s’encarreguen d’enviar-ho als 

creadors de revistes de moda del país. S’anomena publicitat redaccional. Nosaltres no 

solem saber quan sortiran a les revistes els nostres models. Les agències s’ocupen de tot. 

 



                                                                                         La botiga persiana avall. 

  4

6- Inverteixen molt pressupost en publicitat? 

Invertim un 2% de la facturació. 

 

7- La situació econòmica actual és complexa, com la gestiona Castañer? 

Exportem un 75% del producte a Europa, Àsia i Amèrica, on la crisis hi és present, però no 

tant com al mercat espanyol. Castañer la gestiona mitjançant la fidelitat dels clients. Tenim 

uns 1000 clients, i aquests solen ser fixos. 

 

8- Ha notat molts canvis per la crisi? 

Com qualsevol empresa, Castañer també ha notat canvis degut a la crisi,  els clients fan una 

menor compra inicial per por a que no s’acabi de vendre i hi hagi molt estoc. També hi ha 

endarreriment de pagaments. 

 

9- Considera el fet que la competència copiï el vostre disseny perjudicial per la seva 

empresa? 

Saps què és el top manta?(somriu) doncs bé, diuen que fins que no estàs al top manta no 

ets ningú. Que et copiïn molesta, evidentment, però és un orgull. Si ens imiten és perquè 

alguna cosa fem bé. Totes les grans marques tenen les seves copies, no es faran copies de 

marques barates. El fet del plagi fins i tot fa publicitat de la marca.Ens preocupen “lo just”, 

mai la falsificació valdrà el que val l’autèntic. Quan dissenyem una col·lecció ja sabem els 

models que més imitaran. 

 

10- Ha pensat en la deslocalització de l’empresa per  estalviar costos de producció? 

Creu que la deslocalització perjudicaria el prestigi de la marca? 

Sí, ens ho hem plantejat, però no es portarà a terme. Suposo que al parlar de deslocalització 

tothom pensa en Xina. Doncs bé tenim un client a Xina (la qual cosa és curiosa, ja que 

gairabé totes les copies de Castañer són de Xina), que posseeix uns grans magatzems,  

l’equivalent aquí seria el Corte Inglés, i fa un any vaig anar a fer-li una visita i em va 

explicar que hi ha una classe mitjana alta xinesa, que busca el “made in Europe”, perquè un 

“made in Europe” és sinònim de prestigi, si nosaltres portéssim un “made in Xina”, les 

nostres vendes podrien davallar, perquè es relaciona directament amb qualitat baixa.  

Pel prestigi de la marca seria perjudicial, si ens traslladéssim a Xina, els preus no baixarien. 

De fet, les espardenyes més cares del mercat són les Castañer. La gent aspira a tenir-ne 

però no tothom s’ho pot permetre. El fet que les Castañer siguin cares, indica que és una 
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empresa forta. Si els preus baixessin, tothom en podria tenir, i això no interessa a l’empresa. 

preferim tenir unes sabates “aspiracionals” que poca gent se les pugui comprar,  que baixar 

els preus perquè tothom en pugui tenir. 

11- Quines son les marques mes destacades per les quals dissenya? 

La meva preferida és Hermés,tinc una debilitat per els “bolsos” d’aquesta marca, però 

dissenyem també per Vuitton, Dior, Chanel, Mar Jacobs, Lanvin, entre d’altres. 

 

12- El pes de la tradició, ajuda o més aviat dificulta? 

Potser ens va dur dificultats quan els camperols es van convertir en obrers i les nostres 

espardenyes van quedar antiquades. Varem aconseguir sobreviure fent de l’espardenya un 

calçat modern, no només apte per el camp. Teníem molts veïns de Banyoles i amics 

treballant a la fàbrica. No podíem tancar! Sens dubte tot ha canviat des de llavors i és que 

tot, en aquesta família, ho devem a quelcom tan humil com les espardenyes. 

 

13- Quina és la part que li agrada menys de la seva feina? 

Dir que no a gent que vol treballar amb nosaltres perquè no encaixa a l’empresa i mantenir 

la disciplina treballant en família. 

 

14- I la que li agrada més? 

El reconeixement. M’omple de satisfacció veure la botiga plena de gent i escoltar a les 

clientes afalagar la col·lecció. 

 

15- Com ha aconseguit que quatre dels seus cinc fills es dediquin al negoci familiar? 

En Llorenç, el meu marit  i jo, vam saber encomanar-los les ganes i l’entusiasme que 

sempre havíem sentit per Castañer. 

 

16- Ha pensat en jubilar-se? 

Mai! Jo treballo amb molta passió, mai em canso. Als meus 77 anys tinc una salut de 

ferro i un gran equilibri mental i físic. 
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Reportatge fotogràfic de les màquines centenàries de la fàbrica Castañer de Banyoles. 
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ANNEX B Fires del calçat. 

Com he explicat a l’apartat 5.FIRES DEL CALÇAT, “Les fires nacionals i internacionals 

són els llocs on els proveïdors/fabricants exposen tots els seus productes per facilitar la 

selecció i la compra en els seus clients per obrir nous mercats. És un lloc de trobada, 

d’intercanvis d’opinions, d’idees i de tendències on es pot comprovar i comparar els 

diferents tractaments del món de la moda i del calçat.” 

Les fires europees més importants són les següents: 

 

 

 MICAM  

Característiques i dades de MICAM l’any 2010: 

 

 Durada: Del dia 2 al dia 5 de març del 2010 

 Superfície: 71.000 m² 

 Exhibidors: 1.600 dels quals 1000 són italians i 600 d’altres 20 països. 

 Visitants: 40.000 dels quals 20.000 són italians i la resta europeus, 

asiàtics,americans.. 

 Categories: Dona sofisticada, dona elegant, dona actual, sabata juvenils, home, 

nens,etc. 

 Pavellons: vuit 

 Serveis: autobusos, estació de metro directe a la fira, restaurants, seguretat, 

oficina d’informació, oficina de la fira... 

 Web:www.micamonline.com 

 Horari: de 9.30 a.m a 7 p.m 
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 PREMIERE CLASSE 

És una fira que té lloc als  

“Jardins des Tulleries”. És la cita 

ineludible de la creació a París. 

Des de fa 20 anys i amb una 

freqüència de dues vegades a 

l'any, PREMIERE CLASSE 

s'instal·la en ple cor de la capital, 

quan Paris es converteix en el teatre de desfilades dels creadors. PREMIERE CLASSE 

presenta una selecció de creadors d'avantguarda, d'alta gamma, que influeixen en les 

compres d'una distribució exclusiva internacional. PREMIERE CLASSE és la trobada 

del Luxe i de la creació. // MARÇ : presentació de les col·leccions de tardor-hivern. Del 

5 al 8 de març de 2010. // OCTUBRE : presentació de les col·leccions de primavera-

estiu. Del 1 al 4 d'octubre de 2010 

 

 GDS 

Situada a Düsseldorf, Alemanya, és el primer esdeveniment internacional per als 

professionals de la indústria del calçat. 

GDS presenta cada sis mesos les últimes tendències per a la pròxima temporada, des de 

moda jove fins a exclusives col·leccions d'avantguarda. 

GDS inclou: sabates per a homes, dones i nens, calçat confortable i esportiu,bosses de 

cuir, sabatilles, sabates de trekking, cinturons, botes, petits articles de cuir, calçat per a 

viatge, temps lliure, “playeras”, guants.  
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 THE BRANDERY 

The branderycomparteix la seva passió per la moda amb dissenyadors, empresaris i 

buyers. Per això, proposa una edició inspirada en el poder revolucionari que només 

l'amor per la moda sap generar i transmetre:  

 Una revolució 2.0 en les xarxes socials d'Internet  

 Una revolució en les marques que aposten per la qualitat i reforcen la seva 

imatge  

 Una revolució en el consum que segueix els impulsos del desig 

 Una revolució en els valors amb els quals les marques s'identifiquen 

 Una revolució que torna a situar Barcelona com un dels focus de moda més 

importants d’Europa. 

 

 

 

 

 MODACALZADO + IBERPIEL 

INFORMACIÓ DE LA FIRA 

 Expositors: 314 

 Superfície d’exposició: 16.768 metres quadrats 

 Lloc: Feria de Madrid 

CONTACTE 

modacalzado@ifema.es 

http://www.ifema.es 
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 BREAD & BUTTER 

Fa realitat el concepte d'una fira innovadora per a la cultura progressiva i contemporània 

del vestir.  

Com a fira internacional especialitzada en Street- i Urbanwear, el BREAD&BUTTER posa 

a la seva disposició una plataforma de màrqueting i comunicació per a empreses, marques i 

dissenyadors dels àmbits Denim, Sportswear, StreetFashion, FunctionWear i Casual 

DressedUp.  

Amb un bon nombre de marques úniques i extraordinàries, el BREAD&BUTTER confirma 

la seva posició com a fira capdavantera internacional i com a marca registrada: és el punt 

de trobada de compradors, comerciants, representants de la premsa i de la indústria de la 

moda. DSGHGHG 

 

 
 

 

 

 

   



                                                                                         La botiga persiana avall. 

  15
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ANNEX C MBT (innovació) 

Una de les dificultats en què et trobes quan tens un negoci a les teves mans, és que t’has 

d’adaptar als canvis que hi ha en el mercat. Has de seguir les modes, les tendències, 

incorporar nous productes i, a la vegada has d’innovar. No només una innovació tecnològica, 

sinó també en el servei i en el producte. 

La innovació més important que considero que ha dut a terme el meu pare són les MBT. 

Passejant per les fires de calçat, on es reuneixen els fabricants de sabates d’arreu del món, al 

meu pare li van cridar l’atenció les MBT. Unes sabates ben diferents a les que estem 

acostumats. Unes sabates estranyes, amb la sola corbada, lluny de semblar estables, cares i 

poc estètiques. Ens varem acostar a l’estand per demanar informació. El primer que ens van 

dir fou que les MBT no són sabates. Estaven totalment en contra de les sabates. Ens van 

explicar que la vida als països industrialitzats ha canviat d’una manera sorprenent des del 

segle passat i ara la majoria de persones tenen feines sedentàries. Les persones que viuen en 

ciutats caminen casi sempre sobre superfícies dures i planes en lloc de sobre superfícies 

desiguals i flexibles. L‘inactivitat i l’exercici inapropiats priven al sistema sensorio-motor 

d’informació provocant una activació insuficient i la degeneració d’aquest sistema. A la 

llarga, això provocarà alteracions del sistema muscle-esquelètic, com els dolors lumbars, 

problemes degeneratius a les articulacions i síndromes de desequilibri muscular i postural. 

No obstant, aquestes alteracions es poden prevenir realitzant exercici i mitjançant altres 

formes d’entrenament físic. Però la majoria de les persones no realitzen aquestes activitats 

amb la suficient freqüència. Les MBT(Masai Barefoot Technology)  van ser creades per 

l’enginyer suïs Karl Müller qui, durant una visita a Corea, va descobrir el sorprenent fet que 

caminar descalç sobre arrossars alleujava les seves molèsties lumbars. Müller va començar a 

desenvolupar una tecnologia del calçat que fes accessible a tothom que ha de caminar sempre 

per superfícies dures, la inestabilitat natural dels terres naturals, com els arrossars coreans o 

la sabana de l’est d’Àfrica. El seu treball es va inspirar en la tribu dels Masai, de l’est 

d’Àfrica, atletes excepcionals amb uns cossos molt ben modelats i sense cap mena 

d’experiència en problemes lumbars o d’articulacions. 

Les MBT constitueixen un sistema d’entrenament dinàmic i sensorio-motor que aporta 

noves alternatives terapèutiques i que permet millorar la qualitat de vida dels seus 

usuaris 
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La funció sensorio-motriu engloba l’adquisició d’informació sensorial i el processat de 

senyals neuronals, donant com a resultat l’activació dels músculs i permetent així 

l’execució dels nostres moviments. 

1- Un receptor sensorial rep un estímul. 

2- L’impuls viatja a traves de les neurones sensorials fins el cervell. 

3- S’interpreta la informació i es determina la resposta motriu. 

4- L’impulsor motor viatja a traves de les neurones motrius. 

5- L’impuls motor arriba a les fibres musculars, tenint lloc la resposta. 

L’home ha estat creat per caminar sobre superfícies naturals i no per l’asfalt de la 

ciutat. L’enginyer Karl Müller va voler traslladar el sòl natural a la sola de les nostres 

sabates i va crear les MBT. 

 

 

El fet de calçar unes MBT automàticament fa que caminis amb l’esquena recta. 
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Tot això li va semblar molt interessant al meu pare, ja que les persones que les 

compraven , invertien en salut. Per primera vegada oferíem “salut”  a part de confort, 

doncs MBT té uns certificats mèdics de “institucions de referència “ com les Universitats 

de Calgary, Freiburg, Salzburg...Va dubtar bastant a l’hora de comprar-ne, va parlar amb 

altres sabaters que ja tenien aquest producte, i aquests el van animar a introduir els “anti- 

 

shoes MBT “. És cert que són molt cares ( les més barates valen 200€) però la gent  ve a 

buscar-les expressament. De fet, les dues úniques botigues que venen MBT a l’Alt 

Empordà, són les nostres: 

 

 

 

 

CALÇATS ROIG 
 
Rambla, 1 
17600 Figueres 
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