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Propietària de Big Shoes, sabateria femenina de
talles especials (grans i petites) - Girona

Sílvia Rosillo

Big Shoes és la única sabateria de

talles grans a Girona?

Si, tot just ara fa 8 mesos que vam obrir
les portes de BigShoes i és la única sa-
bateria de Girona i província que abasta
totes les talles: del 32 al 45. Les talles
convencionals (del 36 al 41) es poden
trobar a qualsevol sabateria, però fora
d’aquests números es consideren talles
especials (grans i petites): és aquí on
comença el problema per a totes aque-
lles que no fem números estàndards.

Costa trobar models de sabates de

talles grans que estiguin a la moda?

Realment costa molt. La indústria del
calçat és encara molt reàcia a fabricar
talles fora de les convencionals. Som
una minoria les que calcem talles espe-
cials i resulta complicat que els fabri-

cants s’arrisquin a fer sabates per a un
mercat que consideren que no és tant
important. Els proveïdors en general fan
sabates molt clàssiques; costa trobar
models actuals i que vagin a la moda.

I la teva clienta agraeix  la varietat!

Per descomptat que s’agraeix! No
estem acostumades a trobar sabates
de la nostra mida, i a més a més que
poguem escollir el model: és tot un luxe
per a nosaltres! A BigShoes disposem
d’una gran varietat de models i oferim
dissenys actuals segons les tendències
de la moda/col·lecció.

La idea d’aquesta botiga et va venir

perquè tu fas una talla gran?

Així és. Calço un 44 i sempre havia re-
sultat una odissea el fet d’anar a com-

prar sabates que m’agradessin. Era di-
fícil de trobar: poca varietat, la majoria
molt clàssiques i a sobre preus a vega-
des desorbitants. 

Es pot trobar tot tipus de models a

Big Shoes?

Sí, disposem de diferents estils: de ves-
tir, casual, esportiu, juvenil, ballarines,

espardenyes, per a peus delicats, amb
plantilla extraïble, amplades especials,
botes de canya ampla (50 cms de perí-
metre)... A més a més tenim sabates de
núvia i talles grans d’home (per catà-
leg).

L’acollida que has tingut a Big

Shoes ha estat bona?

Com sempre, els inicis costen i en el
cas d’un negoci com el meu tan espe-
cialitzat, encara més. Tanmateix, estic
contenta, mica en mica ens estan co-
neixent i comencen a venir de fora de
Girona. Clients  que fins ara havien d’a-
nar expressament a Barcelona a com-
prar sabates.

Estàs en contacte amb diferents fa-

bricants de sabates de talles espe-

cials?

Sí, per descomptat! És important conèi-
xer a tots els proveïdors i poder sortir
fora a altres mercats per poder avant-
çar-nos sempre a la propera tempo-
rada. Recopilo informació per diferents
canals, assisteixo a totes les fires i so-
bretot estic pendent i escolto la de-
manda i necessitats de cada una de les
clientes que venen. La nostra prioritat
és satisfer les necessitats de cada peu,
oferint sempre un producte de màxima
qualitat on la comoditat no sigui impe-
diment per seguir la vantguarda de la
moda. Esperem que a partir d’ara el
tenir una talla especial no sigui incove-
nient a l’hora de poder calçar-nos!

BigShoes Girona és una

sabataria per a dones que

abarca tots els números (del

32 al 45), peró va dirigida i

està especialitzada en les

talles "no convencionals": 

• Dels números més petits:

del 32 al 35 

• Als números més grans:

del 41 al 45 

I a més a més:

•  Amplades especials

• Plantilles extraïbles

• Peus delicats

• Sabates per a núvia

(per catàleg)

Plaça Miquel de Palol, 3

17001 Girona

T. 972 983 931 - 626 202 787

bigshoesgirona@hotmail.com

www.bigshoesgirona.com


