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Mestres en l’art de torrar el cafè
 Des de fa 70 anys, la família Busquets disposa de botiga a la carretera de Vic i forn propis
ARXIU PARTICULAR

L’EMPRESA

CAFÈS I TABACS BUSQUETS
MANRESA

Experts alerten
que la crisi
destrueix
ocupació no
qualiﬁcada

EMPRESA: Cafès i Tabacs Busquets

 El principal problema

ADREÇA: carretera de Vic, 28, de

Manresa

que té l’Estat espanyol
és la manca de capital
humà format

ACTIVITAT: torrador i venda de cafè, tabac

i queviures
ANY DE FUNDACIÓ: 1930
PLANTILLA: 3 treballadors
INSTAL·LACIONS: botiga i torrador
WEB: www.cafesbusquets.com
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Cafès i Tabacs Busquets és un
dels establiments més històrics de
la carretera de Vic de Manresa. La
botiga va obrir portes l’any 1930 i
des de llavors ha estat oberta ﬁns
ara tot mantenint l’essència de
les botigues d’abans. Actualment,
Joan Josep Busquets és qui hi ha
al capdavant del negoci, que va
obrir el seu avi Josep Busquet Covinsà, al qual va agafar el relleu
Joan Busquets Thomasa, pare del
Joan Josep i que encara avui s’encarrega de la part de l’estanc.
El nét del fundador recorda
que va ser el seu avi qui va obrir
l’establiment l’any 1930 al mateix
local on encara avui és obert de la
carretera de Vic de Manresa. Inicialment era una botiga de queviures que al cap de poc temps
també va incorporar la part de l’estanc i, a més a més, van començar
a torrar-se el cafè. Actualment,
l’empresa manté les seves tres activitats: la botiga de queviures, el
torrador de cafè (que després
també es ven a l’establiment) i l’estanc. El torrador de Busquets és situat molt a prop de la botiga, concretament al carrer de l’Era del
Firmat, i disposa, a més, d’un espai per fer l’envasatge del cafè.
Joan Josep Busquets explica que
ﬁns a mitjan anys 80 «treballàvem
molt per a bars, però l’arribada
de grans empreses que a part del
cafè també s’encarregaven del
manteniment de les cafeteres i
altres serveis va fer que ens centréssim a torrar el cafè per a la nostra botiga», on ara venen aproximadament el 80% de la producció a granel i també en càpsules compatibles amb les cafeteres Espresso. La resta del cafè el
venen envasat a diferents establiments de la comarca. Cada any,
diu Busquets, torren uns 5.000
quilos de cafè. D’entre totes les
diferents varietats de cafè de què
disposa l’empresa n’hi ha de sols,
com ara de Kenya, Nicaragua i
descafeïnat i també barreges que
els permeten fer uns cafès gairebé exclusius a base de les varietats
aràbica i robusta. Un dels punts
que el mestre torrador destaca
dels seus cafès és que «sabem tot
d’on ve. A quina ﬁnca s’ha collit,
qui l’ha portat... En deﬁnitiva,
en seguim tota la traçabilitat i tenim els certiﬁcats d’origen». I un
cop a la botiga, explica que «són
cafès d’altíssima qualitat a un
preu assequible. Com que el torrem nosaltres mateixos, evitem intermediaris, de manera que po-

Vista actual de l’establiment, a la carretera de Vic de Manresa

L’interior de l’establiment en una fotografia històrica

Joan Josep Busquets torrant cafè

dem ser molt més competitius
en el preu».
A part del cafè, que és un dels
elements que donen caràcter a la
botiga, l’establiment també dis-

El fundador, davant la botiga en una imatge d’època

posa d’un espai en el qual venen queviures. De fet, Cafès Busquets és un dels pocs establiments de queviures que encara
queden a la capital del Bages. A

més a més, l’espai dedicat als cigars també disposa d’una cava
per conservar el tabac en òptimes
condicions ﬁns al moment de
la venda.

La crisi econòmica ha destruït en
gran mesura ocupació no qualiﬁcat, ja que si es compara l’any
1985 amb 2011, la situació al ﬁnal
de la vida laboral dels homes entre 53 i 64 anys s’aprecia que la desocupació dels que a ﬁnals dels
vuitanta posseïen només educació
primària s’ha desplaçat cap als
que actualment només tenen educació secundària. Aquesta és una
de les conclusions de l’article realitzat per Luis Garrido (UNED) i
Rodolfo Gutiérrez (Universitat
d’Oviedo), que recull aquest mes
el número 13 de la revista «Panorama Social: Reptes actuals de la
societat espanyola», editada per
Funcas.
En concret, l’anàlisi, que compara l’estructura per edat de les taxes d’ocupació dels homes espanyols en les crisis de 1985, 1994 i
2011, mostra una semblança i
desplaçament de la desocupació
per nivell d’estudis, el que ha fet
que els experts qüestionin si realment un increment del nivell educacional a Espanya serà suﬁcient
per resoldre el problema de la
desocupació. Així mateix, en
aquest nombre un altre estudi de
Julio Carabaña (Universitat Complutense) manté que la millora
de l’economia no requereix tant
l’augment de les taxes de graduats
en educació secundària, sinó una
major obertura d’accés a la formació professional.
Mentre que Víctor Pérez Díaz
(Analistas Socio-Polítics, ASP) i
Juan Carlos Rodríguez (Universitat Complutense i ASP) uneixen el
concepte de capacitat d’innovació
productiva amb la cultura moral
d’un país, destacant que a Espanya
existeix un baix arrelament als
factors culturals, en comparació
amb els d’altres països europeus.
Pel que fa al potencial de creixement econòmic i augment de la
productivitat de l’Estat espanyol,
Guillermo de la Dehesa (Center for
Economic Policy Research) aﬁrma
que el principal problema del país
per millorar el nivell de productivitat i innovació, actualment, és el
seu dèﬁcit de capital humà. De la
Devesa identiﬁca com a raons del
baix creixement econòmic espanyol l’ajust ﬁscal, l’elevat endeutament extern del sector privat, els
problemes de les entitats ﬁnanceres per reﬁnançar el deute en els
mercats majoristes, i la situació del
sistema bancari, xifrant en 50.000
milions de euros els actius immobiliaris de dubtós cobrament
que posseeix en el seva cartera creditícia.

