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MIQUEL BARGALLÓ TENA, SADURNINENC

125 ANYS D'UN NEGOCI FAMILIAR
"125 ANYS NO ELS HE FET JO SOL"

CANSALADER I XARCUTER D'OFICI
Cansalader d'ofici i fill de botiguers i cansaladers d'ofici, dels dos, del pare
que li venia d'ofici, i de la mare que li venia d'ofici, "i això ho he mamat
sempre".
Pare de família, i un tio que se sent molt de Sant Sadurní, amic dels seus
amics, a qui la feina l'ha marcat molt sempre.
De petit el Miquel ja passava hores a l'obrador ajudant al pare i a l'avi, i
s'incorpora al negoci familiar l'any 1995 amb 22 anys. Comença els estudis
d'enginyeria agrònoma amb l'objectiu de treballar en el negoci familiar "ja
ho teni clar de sempre".
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La història remuntant-nos a l'any 1896 ens porta al besavi Miquel
Bargalló Gibert que deixa la vida rural on feia de masover a Can
Bosc, i puja al poble on obre la botiga. Era una botiga amb xarcuteria
i carn, però que hi havia una mica de tot, com en les botigues
d'abans. Passa de mans de pares a fills, darrera el besavi ve l'avi l'any
1902, i darrera el pare, Miquels Bargalló tots. El Miquel emfatitza
com sempre hi ha hagut al costat persones que els han recolzat molt,
la besàvia Francisca, l'àvia Eulàlia i la mare Montserrat.
"L'any 1995 m'hi vaig ficar, el pare de seguida al cap de poc temps em
va donar llibertat per fer tot el que em semblés, cosa que ha sigut
una sort, i li haig d'agrair".
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LA SINGULARITAT DE LA FAMÍLIA DE
PRODUCTES DE XARCUTERIA AL CAVA
TRASNSFORMACIÓ DEL CONCEPTE DE NEGOCI
Com a singularitat del comerç el Miquel
destaca com s'han anat especialitzant amb el
pas del temps.

va això. Som una generació que hem viscut
una transformació del que és aquest
concepte de negoci".

"Amb la llibertat que em va donar el pare,
vàrem començar a eixamplar el ventall de
productes. Al principi era només
cansaladeria i només tocàvem productes de
porc, ens vam obrir a la vedella, al pollastre,
precuinats, i les elaboracions van créixer
exponencialment, perquè el mercat demana-

L'ampliació del ventall de productes és una
singularitat de la gestió del negoci en mans
del Miquel. Destaca l'aparició de la família de
productes de la xarcuteria al cava, que "s'ha
convertit en singular del nostre establiment,
a darrera de coses com setmanes del cava i
maigs gastronòmics".

"Fer les coses ben fetes, oferir qualitat,
escoltar el que necessita el client, que ho
trobi tot endreçat i net, i que se senti
còmode, són els valors que intento
transmetre a l'equip de casa, perquè això es
traslladi a la botiga".
"M'han atès bé, m'han atès depressa, he
trobat el que volia, no s'habia què fer per
sopar o pel cal de setmana, i m'han proposat
això, és el que mirem que el client acabi
percebent i reconegui quan bé a la botiga".

HAVER TINGUT EL CAMÍ
MARCAT ET DÓNA UNA
EMPENTA AFEGIDA

EL SECRET
PER ARRIBAR
A 125 ANYS EN
UN NEGOCI
FAMILIAR?
NO PROPOSAR-S'HO
Un dels secrets per arribar al 125è aniversari
en un negoci familiar és "no proposar-s'ho,
vas fent cada dia. Com tots els que estem al
davant de negocis familiars, has de tenir molt
de fondo, paciència i més paciència, ficar-hi
hores, i que no et sàpiga greu dedicar-n'hi.
Haver tingut el camí marcat també et dóna
una empenta afegida, saber que això ve del
pare, de l'avi i del besavi, et dóna una energia
extra, i després acompanyar-te de bona gent.
Amb 47 anys i canalla petita el Miquel encara
no es planteja el relleu generacional, amb
una mira posada en el mig i curt termini.

La manera en com valora el Miquel el canvi
d'hàbits en els consumidors, així com l'impuls
creixent de la compra online és clara.
"És com allò que diuen de si la competència és
bona o dolenta, crec que el tema del consumidor
al final és el mateix, t'obliga a motivar-te i a fer un
esforç extra".

EL CANVI EN ELS HÀBITS
DELS CLIENTS ENS OBLIGA
A ESTAR AL TANTO, ENS
MANTENEN VIUS

Respecte de la venda online "ara per ara no ens la
plantegem, la valorem, però creiem que no és una
part essencial del nostre model de negoci actual.
Seria un canal a afegir, però la gran part de la
nostra clientela també demana aquesta proximitat
de venir a la botiga i veure el producte".
En canvi, el Miquel si valora molt necessària la
presència a internet, xarxes, web, perquè els
clients els trobin i sàpiguen quina oferta ofereixen
a Cansaladeria Cal Miqueló, Sant Sadurní d'Anoia.
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