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Uns premis de 
proximitat
Jaume Fàbrega i Vilà
President de la Cambra de Comerç de Girona

Els darrers dos anys hem vist transformar a un 
ritme molt més ràpid el teixit comercial dels 
nostre municipis. La Covid-19 ha accelerat noves 
fórmules de producció, de compra i de distribució 
que en alguns casos han fet entrar en crisi els 
establiments que no han sabut adaptar-se. El 
fenomen de la compra per internet ha fet mal al 
petit comerç, però també ha revalorat la producció 
de proximitat i ha esperonat la innovació. Enmig 
d’una marea d’incerteses i de canvis tecnològics 
constants és quan tenen més valor la persistència i 
la longevitat de les empreses. 

La raó de ser dels nostres guardons és premiar 
una trajectòria, però també s’han convertit en un 
estímul per continuar mantenint vius determinats 
valors que han permès la consolidació de les 
empreses. Paraules com risc, persistència, esforç, 
visió de futur o innovació abunden entre les 
històries dels establiments que presentem en 
aquesta publicació. 

La nostra mirada al passat vol ser optimista, 
per ajudar les empreses a carregar les piles per 
continuar la seva aventura. La majoria de les 
empreses que guardonem aquest any han tingut 
moments crítics, però de vegades la capacitat 
d’adaptació o fins i tot l’instint de supervivència 
les han ajudat a tirar endavant. Les joves empreses 

tenen moltes coses a aprendre de les vivències 
dels pioners empresarials de la nostra demarcació.

Com cada any, els establiments guardonats reben 
un diploma acreditatiu de la seva antiguitat i una 
placa de forja creada per l’artista Sergi Cadenas, 
un bon exemple d’un negoci centenari que ha 
sabut resistir, reinventant-se, al centre de la ciutat 
de Girona. El nostre jurat dels premis ha valorat 
la documentació que demostra l’antiguitat de les 
empreses. 

La pandèmia ens va obligar a suspendre l’entrega 
de guardons que organitzàvem anualment a 
la sala d’actes de la Cambra, on reuníem a tots 
els guardonats amb familiars i amics, però la 
impossibilitat de celebrar aquest acte ens va fer 
trobar una manera encara millor i més directa 
d’homenatjar els premiats: els visitem a casa seva. 
Les petites cerimònies d’entrega de guardons 
que hem fet a desenes d’establiments de la 
demarcació durant aquests darrers dos anys ens 
han permès conèixer encara millor el tarannà de 
cada empresari en el seu propi ambient. Familiars, 
clients, proveïdors, alcaldes i regidors ens han 
acompanyat en aquests actes. Aquestes rutes 
han estat també la confirmació de la solidesa, 
l’empenta i la voluntat de persistència del nostre 
teixit empresarial. Felicitats a tots i per molts anys. 
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Trajectòria 
i esforç dels 
establiments 
de proximitat
Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona 

Un any més fem un reconeixement a un conjunt 
variat d’establiments de més de cinquanta anys 
d’antiguitat que representen la força del teixit 
empresarial de les comarques gironines. Comerços, 
indústries o empreses de serveis amb una trajectòria 
i un esforç del tot necessaris per consolidar un 
projecte que s’ha mantingut durant tants anys.

Enguany la Diputació de Girona commemora 
també un aniversari: els dos-cents anys de la seva 
constitució. I per això sabem quin significat té 
la longevitat per al món empresarial. Les vostres 
empreses són un estímul per continuar mantenint 
els valors que han permès aquesta consolidació.

Gràcies a vosaltres, som hereus d’un teixit 
empresarial notable que s’ha transmès en moltes 
ocasions de pares a fills durant generacions, amb 
establiments que han definit el nostre caràcter 
valent i emprenedor. I per això, a les comarques 
gironines, ens hem de sentir orgullosos de la feina 
dels nostres avantpassats, que, acompanyats per 
les circumstàncies o no, han fet que molts d’aquells 
negocis que es van gestar fa dècades hagin arribat 
fins avui. I també, malgrat la pandèmia de la 
covid-19, que durant massa temps ha trasbalsat 
tots els àmbits de les nostres vides i ha malmenat 
negocis i comerços que han quedat pel camí.

“Els establiments històrics sou un 
estímul per a la consolidació d’altres 
empreses”

Gràcies a vosaltres, poden mirar cap al futur amb 
més optimisme, conscients que la trajectòria serà 
plena de reptes i adaptacions per resoldre dificultats 
i conflictes i que, sense l’instint de supervivència, és 
impossible perdurar.

Aquests guardons de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona premien, des de fa 
més de quatres dècades, la consolidació al llarg dels 
anys de comerços, indústries i empreses de serveis 
de la nostra demarcació. Es tracta d’una iniciativa 
que ha comptat amb el suport de la Diputació de 
Girona, una institució que acompanya els qui tant 
han treballat pel nostre país i per al nostre país.

Felicitats a tots els establiments premiats en l’edició 
de 2021 perquè el llegat que ens deixeu ja forma 
part del patrimoni del teixit empresarial de la nostra 
demarcació i de tot el país.

Moltes gràcies per la vostra trajectòria. Gràcies pel 
vostre esforç.
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Muntatge de les pales en una hèlix d’alumini, en l’actualitat.Operaris en la producció en sèrie de ventiladors industrials el 1924.

Casals

De la foneria i les eines a exportar 
potents ventiladors arreu del món

Des de 1900 · Sant Joan de les Abadesses

La història de Casals es remunta a finals del segle XIX (el 
1881) quan el seu fundador, Francesc Casals i Fransoy, 
obre un petit taller al centre de Ripoll (Girona). De la 
mecanització de peces de foneria i la construcció de 
maquinària per a fàbriques i tallers, aquest petit negoci 
passaria a ser amb els anys una important empresa 
dedicada a la fabricació de components d’eines i 
després d’eines pròpiament. Aquí neix Talleres Casals, 
situada ja en un nou complex, també a Ripoll.

Els primers models de ventiladors industrials es 
comencen a fabricar l’any 1924. Va començar a 
utilitzar uns sistemes de fabricació en sèrie que 
posteriorment donarien lloc a les actuals i modernes 
línies de producció. Casals es va convertir en una 
empresa pionera al sector. Amb el temps, Tallers Casals 
va diversificar la seva producció fins al punt que la 

divisió dedicada a la ventilació és independent de la 
resta: Casals Ventilació. Localitzada a Sant Joan de les 
Abadesses, a una planta de 12.000 m2, fabrica més de 
5.000 referències de ventiladors per al mercat nacional 
i internacional. La planta de 15.000m² a Ripoll està 
especialitzada en la fabricació de turbines i envolvents 
per a ventiladors industrials de grans dimensions. 
També disposa d’oficines a Barcelona. Exporten més 
del 60% de la producció.

Actualment, com a fabricant de ventiladors amb 140 
anys d’història, Casals Ventilació té a disposició del 
mercat un ampli catàleg de ventilació tècnica per 
a l’edificació i ventilació industrial. Hi destaca una 
extensa gamma de ventiladors certificats 400ºC/2h, 
recuperadors de calor, purificadors d’aire, ventiladors 
per a pàrquing i extractors residencials, entre altres.

Carretera Camprodon, s/n · Sant Joan de les Abadesses - 17860 · casals.com · Tel. 972 720 150

Plantilla d’operaris el 1914, entre els quals hi ha el fundador, 
Francesc Casals, i dos dels seus fills.

Vista aèria de la nau de Sant Joan de les Abadesses.

Va començar 
a utilitzar uns 

sistemes de 
fabricació en sèrie 
que posteriorment 
donarien lloc a les 
actuals i modernes
línies de producció.

1900



Els Caçadors

Un antic cafè especialitzat en ressopons i àpats a partir 
de la mitjanit que s’ha convertit en un referent gastronòmic

Des de 1920 · Ribes de Freser

La família Pau-Solà, és a dir, Antoni Pau Comas, Carme 
Solà Juncà i els seus fills Ramon, Juli, Anna i Neus són la 
quarta generació d’Els Caçadors de Ribes. El precedent 
va ser el cafè que unes ties-àvies d’Antoni Pau tenien a 
Ribes l’any 1920 i que s’havia especialitzat en berenars. 
Allà va créixer l’avi, Ramon Pau, i quan aquest es va 
casar amb Pilar Comas, una noia d’Olot que era una 
molt bona cuinera, aviat es van convertir en fonda. 

La fusió de les dues maneres de cuinar d’en Ramon i 
de la Pilar (la cuina proletària i la burgesa) va fer que la 
cuina de la fonda s’enriquís i des de llavors pugés a alts 
nivells gastronòmics, guanyant renom i prestigi.

El restaurant Els Caçadors ofereix avui una cuina 
catalana tradicional i de qualitat. És un referent 
gastronòmic de la zona, aposta per consolidar receptes 
d’una cuina basada en la qualitat dels productes i en 
la senzillesa en la creació dels plats, cuidant fins l’últim 
detall i prioritzant la utilització de productes autòctons.

El restaurant és membre de la Fundació Institut Català 
de la Cuina i de Slow Food Catalunya KM 0. Disposa 
d’un menú diari de dilluns a divendres. Per als clients 
allotjats preparen un complet esmorzar amb productes 
locals. El sopar de l’hotel és tipus menú amb productes 
de temporada de qualitat i proximitat. 

 Carrer Balandrau, 22-24  · Ribes de Freser - 17534 · hotelsderibes.com · Tel. 972 727 006

Diverses imatges dels espais i els plats del restaurant.

L’equip actual a l’entrada del restaurant. Una imatge històrica del servei del restaurant.

És un referent 
gastronòmic de la 
zona, aposta per 

consolidar receptes 
d’arrel, amb quatre 
generacions de Real 

food i una cuina 
honesta i de qualitat 
amb el producte com 

a protagonista. 
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Clínica dental Siqués

Cent anys i tres generacions dedicades
a la salut bucal dels gironins

Des de 1921 · Girona

Al Diario de Gerona del dia 26 de gener de 1921 hi 
apareix la següent notícia: “Nuestro amigo el joven 
don M. Siqués ha abierto en esta ciudad Rambla de la 
Libertad 12, una clínica dentaria, con todos los adelantos 
modernos.” El doctor Martirià Siqués Figueras havia 
obert l’establiment just el dia abans. El 1941 la clínica 
es trasllada al núm. 2 del carrer Vern i, des de 1993, 
s’ubica al núm. 6 del mateix carrer. Cent anys dedicats a 
la salut bucal. Tres generacions d’odontòlegs. El 1949, el 
fill del fundador, el Dr. Pere Siqués Reig, decideix seguir 
els passos del seu pare i s’incorpora a la clínica aportant  
nous coneixements i els darrers avenços. Pare i fill van 
treballar conjuntament fins la mort del fundador, el 
1975. La història es repetiria pocs anys més tard, quan 
el 1988, el també Doctor Pere Siqués Jofré se suma 
als passos del pare i l’avi, ampliant així la nissaga de 
dentistes. Fins al moment de la seva mort, el 2016, el 
Dr. Pere Siqués Reig va ser testimoni de com el seu fill 
seguia els passos dels seus predecessors, convertint la 
Clínica Dental Siqués en un centre de referència. L’any 
2010 té lloc una nova remodelació total, incorporant 
nous aparells i millorant les instal·lacions. 

Actualment, el Dr. Pere Siqués Jofré regenta la Clínica  
amb el principal objectiu de vetllar per la bona salut 
bucal i el benestar dels pacients, tal i com van fer fa cent 
anys primer el seu avi i després el seu pare.  El Dr. Pere 
Siqués Jofré afirma que probablement el seu avi “mai 
hauria imaginat que seríem capaços de disposar d’una 
tecnologia que ens permet fer unes cirurgies d’implants 
poc invasives i en ocasions sense sutura”. 

A l’odontòleg i les assistents, una de les quals ha 
exercit amb les tres generacions d’odontòlegs Siqués, 
ara s’hi afegeixen d’altres especialistes en ortodòncia i 
odontologia integral. Tot plegat per buscar sempre les 
millors solucions bucals.

Carrer Vern, 6 (Pl.Catalunya) · Girona - 17004 · clinicadentalsiques.com · Tel. 972 201 885

Façana de la ubicació al carrer del Vern. La primer clínica, amb el doctor Martirià Siqués.

L’any 2010 té 
lloc una nova 

remodelació total, 
incorporant nous 

aparells i millorant 
les instal·lacions.

1921

Pere Siqués Jofré, que continua al capdavant de la clínica



Godoy i Associats

Un segle i quatre generacions impulsant
les assegurances a Figueres, Llançà i Girona

Des de 1921 · Figueres, Llançà i Girona

El dia 1 de maig de 1921 el Sr. Carlos Godoy Sàbat 
inscrivia la primera pòlissa d’assegurances en el 
llibre-registre de l’activitat professional, activitat que 
inicialment compaginava amb la de factor a la MZA 
(Madrid-Zaragoza-Alicante), predecessora de Renfe. 
El primer despatx va ser al carrer La Jonquera de 
Figueres, a la rebotiga de “can Rotllens”, passant més 
tard al domicili familiar del carrer Colom, 22 i després 
al carrer Victor Pradera núm, 1 (actualment Pi i Margall) 
on continua l’activitat.

Veient que l’activitat asseguradora l’engrescava i que 
podia ser suficient pel manteniment de la família, va 
decidir deixar l’activitat ferroviària i apostar pel món de 
les assegurances, encara ben incipient en aquells anys.
El va acompanyar més endavant, a partir del 1945, el 
seu fill Joan de la Creu Godoy Rotllens, que va mantenir 
el negoci estable des de la mort de Carlos Godoy 
al 1960, fins la incorporació del net Antoni Godoy 
Tomàs el 1970. L’any 1978 obren un nou despatx a 
Llançà. L’Antoni va donar un gir important a l’empresa, 
passant de ser Agents d’Assegurances a Corredors 
d’Assegurances, i canviant l’any 1990 la figura fiscal de 
persona física a persona jurídica, constituint l’entitat 
mercantil Godoy Corredoria d’Assegurances, SL. L’any 
2005 absorbeixen una corredoria d’assegurances de 
Girona i passen a modificar el nom de l’empresa per 

l’actual Godoy i Associats Corredoria d’Assegurances, 
SL, amb oficines a Figueres, Llançà i Girona.

El 31 de desembre de 2019 l’Antoni Godoy agafa la 
jubilació coincidint amb els seus 65 anys d’edat i pren el 
relleu al capdavant de l’empresa Joan Nogué, nebot de 
l’Antoni Godoy i que ja portava més de vint-i-cinc anys 
al costat de l’Antoni, bàsicament a l’oficina de Llançà. 
Nogué segueix amb mà ferma el tarannà de l’empresa, 
havent-se produït un relleu molt natural al capdavant 
de la corredoria, a la qual l’Antoni Godoy segueix 
vinculat en tant que partícip de la societat.

Carrer de Pi i Margall, 1 · Figueres - 17600 · godoy.cat  · Tel. 972 500 235

Joan de la Creu Godoy. Carlos Godoy, el fundador de l’empresa.

El fundador va decidir 
deixar l’activitat ferroviària 

i apostar pel món de les 
assegurances.

1921

Antoni  Godoy. 



Autoservei Turon-Tarrés

De la vaqueria Turon al supermercat Condis

Des de 1921 · Santa Coloma de Farners

La venda de llet a granel per part de Joan Turon Aliu 
està documentada des de l’any 1921. El seu fill Josep 
Turon Mir, alcalde de Santa Coloma de Farners durant 
el període bèl·lic, es va fer càrrec de la vaqueria i va 
començar a vendre formatges i iogurts. El seu biògraf, 
Xavier Pérez, el defineix com un pagès ‘il·lustrat’, ja que 
es va interessar per les noves tecnologies aplicades a 
l’agricultura.  Més tard, la seva filla Maria Turon Caner es 
va casar amb Joan Casadellà Casas i junts van introduir 
la venda de queviures i productes del seu l’hort. 

El 1987, Joaquim Casadellà Turon, el fill que treballava 
de pagès i tenia granja de porcs, entra al negoci i la 
botiga es converteix en un supermercat de la cadena 
Novavenda, amb secció de carnisseria. 

La comercialització de llet fresca es manté fins a la 
prohibició, el 1992, any en què Maria Turon es jubila i 
passa el relleu al seu fill Joaquim i a la seva dona Maria 
Àngels Juanhuix Tarrés, que porten actualment el 
supermercat. 

L’any 2004 es va construir un obrador nou per elaborar 
les carns dels seus porcs. El 2011, amb Cristina 
Casadellà Juanhuix, s’arriba a la cinquena generació. 
Això coincideix amb el pas a la cadena Condis. L’última 
ampliació va ser el 2019, per incorporar una nova 
secció de peixateria.  

Carrer Pare Lluís Rodés, 34 · Santa Coloma de Farners - 17430 · Tel. 972 842 120

Maria Turon despatxant a la mare del Cardenal Jubany.

L’actual façana de l’establiment. Josep Turon Mir i la seva filla Maria Turon Caner.

Joan Casadellà Casas, Maria Turon Caner, Joaquim Casadellà Turon, Ma Àngels 
Juanhuix Tarrés, Anna Ma Casadellà Juanhuix i Cristina Casadellà Juanhuix.

El 1987, Joaquim 
Casadellà Turon, 
que tenia granja 

de porcs, entra al 
negoci i la botiga 
es converteix en 
un supermercat 

amb secció de 
carnisseria.
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Pastisseria Frigola

Una apreciada confiteria centenària de Lloret 
amb un curiós origen amb sabor cubà

Des de 1921 · Lloret de Mar

La família Frigola de Lloret vivia a finals del segle XIX 
en una casa pairal del carrer de Sant Romà. A Cuba 
hi tenien uns parents sense descendència que els 
van informar que estaven disposats a deixar-los en 
herència la seva confiteria. És per això que, considerant 
que era una bona oportunitat laboral per un dels seus 
sis fills, van fer aprendre de confiter a marxes forçades 
al seu fill Arseni, enviant-lo a formar-se a les millors 
cases de Barcelona. Un cop n’hagués après, emigraria a 
Cuba per fer-se càrrec del negoci. En el darrer moment, 
quan Arseni estava a punt de marxar, els familiars de 
Cuba van decidir vendre’s el negoci. Un cop superada la 
sorpresa de la notícia i per no perdre tot el que el jove 

Arseni havia après, l’àvia de la casa va decidir habilitar 
un casalot del carrer Prat de la Riba com a confiteria. 
Va obrir portes el 1921 i amb el temps es va convertir 
en un dels més destacats de Lloret. Porten més de 100 
anys endolcint la vida dels lloretencs i delectant-los 
amb les seves especialitats. Tenen una bona col·lecció 
d’eines i aparells de l’ofici, que han exposat amb motiu 
del seu centenari. També van convidar els clients als 
mateixos productes que els van oferir a la inauguració: 
carquinyolis i “manzanilla”.  El negoci va anar passant de 
pares a fills, sempre de nom Arseni. 

Carrer d’Enric Prat de la Riba, 4 · Lloret de Mar - 17310 · Tel. 972 364 797

L’equip de la pastisseria a la façana de l’establiment en una 
imatge de mitjans del segle passat.

Arseni, el primer pastisser, i la seva dona Quimeta.

Tenen una bona 
col·lecció

d’eines i aparells 
de l’ofici, que han 

exposat amb motiu 
del seu centenari.

La façana actual de la pastisseria. L’interior de l’establiment.
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Moventis Sarfa

Líder en transport públic a Girona i una de les firmes
del sector més emblemàtiques de Catalunya

Des de 1921 · Begur

Moventis Sarfa és una història d’èxit que va arrencar 
el 1921 com una petita empresa de transport amb 
una desena de vehicles que cobrien les rutes de l’Alt i 
Baix Empordà i la Selva. L’empresa va arrencar amb la 
fundació de la Societat Anònima Ribot, Font i Artigas 
(Sarfa) amb un capital de 500.000 pessetes i una flota 
de 15 vehicles. Als anys 70 es produeix la gran expansió 
de Sarfa en adquirir les concessions de Barcelona a 
Torroella de Montgrí a la societat Costa Brava Express 
SA, la de Barcelona a Palafrugell per Lloret de Mar a 
la societat Costamar, SA i la de Figueres a Roses i 
Cadaqués a la societat Autobusos Roses Cadaqués. 
Al 2000 Sarfa és adquirida pel Grup Sarbus, que 
esdevingué posteriorment l’actual Moventis. Al 2008 
s’inaugura la nova seu de Sarfa a Begur i neix la nova 
marca de grup Moventis. 

Al 2011 s’inicien les connexions directes amb l’Aeroport 
Josep Tarradellas de Barcelona. Al 2015 es posen en 
marxa les noves T10/120 que comuniquen el Baix i l’Alt 
Empordà amb Barcelona i, al 2016, s’inaugura el servei 
del Bus Exprés “e3” entre Palamós i Girona. Dos anys 
més tard, al 2018, neix la T10/120 Figueres-Roses i 
s’inaugura el servei de Bus Exprés “e6” Figueres-Roses.

A dia d’avui, Moventis Sarfa, amb seu a Begur (Girona), 
transporta prop de 2,5 milions de viatgers a l’any, 
mitjançant una flota de 119 busos, en un total de 
36 itineraris nacionals i internacionals, que inclouen 
serveis de transport regulars, reiterats (escolars i 
fàbriques), i discrecionals. Els quilòmetres anuals que 
recorre Moventis Sarfa equivalen a realitzar 291 voltes 
a la circumferència de la Terra en un any.

C/ del mas Resplandis (Pol. Industrial Riera d’Esclanya), 6 -8, · Begur - 17255 · moventis.es · Tel. 972 600 250

Un dels vehicles històrics de la companyia. La flota actual inclou autobusos de dos pisos.

Avui transporta 
prop de 2,5 milions 
de viatgers a l’any, 

mitjançant una flota 
de 119 busos.

Un bus amb una imatge promocional de la Costa Brava.
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Cremallera de Núria

Un repte d’enginyeria que mostra l’ambició política, 
industrial i empresarial dels catalans

Des de 1931 · Ribes de Freser

Fa 90 anys, a pocs dies per a la proclamació de la 
República a Catalunya, la construcció d’un ferrocarril 
de muntanya en un enclavament amb unes condicions 
d’orografia complexes (resseguint el curs del riu Núria 
des de la població de Ribes de Freser, passant per 
Queralbs i fins al santuari de Núria) va esdevenir tot un 
repte.  Es va mobilitzar el millor de l’enginyeria catalana. 
Era un moment en què el país mostrava ambició política, 
industrial, empresarial i d’enginyeria. És una línia que 
realitza una travessa de 12,5 quilòmetres superant un 
desnivell de 1.000 metres en 40 minuts. En els anys 
següents el Cremallera es va convertir en un dels trens 
més coneguts i en un referent entre els ferrocarrils de 

muntanya d’arreu d’Europa. La difícil crisi dels anys 
vuitanta va ser superada amb l’assumpció de l’explotació 
per part d’FGC. Des d’aleshores la modernització del 
Cremallera ha estat constant. Recentment s’ha adquirit 
nou material mòbil, s’han adequat les estacions de 
Queralbs i Ribes-Vila, s’ha posat en servei un nou 
telefèric que connecta amb l’alberg, s’ha renovat part 
de les vies i s’han substituït catenàries i les instal·lacions 
elèctriques més antigues. El Cremallera de Núria es 
mou amb energia solar i no produeix emissions de CO2 
a l’atmosfera. El cremallera mira el futur amb optimisme 
sabent que és “un petit gran tresor per compartir amb 
el món i amb les generacions futures”. 

Plaça de l’Estació, 3 · Ribes de Freser - 17534 · valldenuria.cat · Tel. 972 732 020

El Santuari va créixer amb noves instal·lacions i serveis amb 
l’arribada del nou ferrocarril. Arxiu FGC (c1940). 

La locomotora E-1 a l’entrada de Ribes-Enllaç. Arxiu FGC 
(c1960). 

És una lnia que 
realitza una 

travessa de 12,5 
quilòmetres 
superant un 

desnivell de 1.000 
metres en 40 

minuts.

Els nous automotors Stadler van modernitzar la flota de trens del Cremallera. Arxiu FGC. 

1931



Castell Vell

Les essències de la cuina marinera de Tossa
en un restaurant encimbellat a la Vila Vella

Des de 1969 · Tossa de Mar

Vila Vella, Carrer Abat Oliba, 1 · Tossa de Mar - 17320 · castellvelltossa.com · Tel. 972 341 030

Aspecte, els anys 60, de l’espai on s’hi construiria el restaurant, 
inaugurat el 1969.

El restaurant té una magnífica ubicació, amb una terrassa 
encimbellada.

Josep Lluís López Canes amb els seus pares, Dolores i Lluís, 
davant de l’hostal Roqueta Mar, construït per ells el 1954, inici 

de la seva activitat turística a Tossa.

No falta a la seva 
carta el cim i tomba 
de rap i turbot, un 
plat que agermana 
tots els restaurants 

del municipi.

Els cofundadors mostren els plànols originals, signats per l’arquitecte gironí 
Josep Claret Robira i segellats per l’ajuntament de Tossa el gener de 1968.

1969

Fins a tres generacions han passat per aquest restaurant 
fundat el 1969 i encimbellat en una magnífica terrassa 
envoltada de vegetació, al cor de la Vila Vella de Tossa. 
Fundat per Rosa Monrabà Solsona i Josep Lluís López 
Canes, actuals propietaris, conjuntament amb els seus 
pares, Dolors i Lluís, i amb la continuïtat que li va donar 
el seu fill, Albert López Monrabà, ha perpetuat el seu 
estil de cuina sense interrupció. Fan cuina mediterrània, 
tradicional tossenca, creativa i de mercat. No falten a la 
seva carta el cim i tomba de rap i turbot, un plat que 
agermana tots els restaurants del municipi, la paella, la 
caldereta de peix i marisc, els bunyols de bacallà i uns 
postres exquisits on destaquen el coulant de xocolata 
blanca i negra. Però el secret més ben guardat de 

l’establiment va ser durant molts anys el licor de murtra 
que elaborava la mestressa i que no tenia a la carta 
perquè només en feia 20 litres l’any. Es demanava i 
degustava gairebé d’amagatotis. La recepta és secreta.

Els mateixos Rosa Monrabà i Josep Lluís López Canes 
van projectar la construcció de l’edifici de pedra on 
encara s’exerceix l’activitat. El matrimoni, amb el suport 
del seu fill Albert, va portar el restaurant fins el 2019, 
data en què el va traspassar a qui va ser el seu xef durant 
més de 10 anys, Leandro Hernán Pecorino. 



Carnisseria N. Vicens

De la tradició de les antigues cases
de pagès a la professionalitat d’avui

Des de 1971 · Salt

Tot va començar el 1971 amb la carnisseria al carrer 
Major de Salt, un negoci impulsat per Narcís Vicens, de 
can Molinaret d’Orfes, i Marta Fajol, de can Camperol 
de Fortià. 

El negoci s’expandeix el 1982 quan s’inaugura el Mercat 
Municipal de Salt, on la carnisseria tindrà parada. Més 
endavant, el 1988, obren un nou establiment al carrer 
Francesc Macià, cantonada amb Àngel Guimerà. El 
1992 inauguren una carnisseria i xarcuteria a l’edifici 
Les Loles del carrer Àngel Guimerà i un obrador al 
Mas Aliu d’Aiguaviva, on la seva especialitat són els 
embotits autòctons, que els permet donar millor servei 
a tots els establiments. Narcís Vicens rep la Carta de 
Mestre Artesà Alimentari de mans del Molt Honorable 
President de la Generalitat el 1994. 

Carns i Embotits N. Vicens és una suma de personalitat, 
tradició i professionalitat. Han aconseguit una oferta 
variada que inclou carns i productes de gran qualitat 
i plats tradicionals elaborats amb productes de 
proximitat. L’equip humà format per en Narcís i la 
Marta, amb els seus dos fills, Narcís i Quim, asseguren 
la renovada projecció al futur d’una tradició que es 
remunta a les antigues cases de pagès.

Els productes elaborats inclouen 
receptes tradicionals

Carrer del President Francesc Macià, 11 · Salt - 17190 · mercatdesalt.com · Tel. 972 235 216
Obrador: Carrer Gironès, 9 · Aiguaviva - 17181 · Tel. 972 238 398

L’obrador de l’empresa. Les carnisseries N. Vicens sempre han destacat per la varietat 
de productes.

Carns i Embotits N. 
Vicens és una suma 

de personalitat,
tradició i 

professionalitat.

Carnisseria del mercat municipal. Carnisseria del carrer Francesc Macià. 

1971



Carnisseria Seli

Una carnisseria atenta als gustos
dels clients i capdavantera en innovació

Des de 1971 · Torroella de Montgrí

Carrer de Primitiu Artigas, 4 · Torroella de Montgrí - 17257 · carnisseriaseli.cat · Tel. 972 758 575

A més dels productes tradicionals hi ha també una completa 
selecció de precuinats.

Els fundadors de la carnisseria. 

Antoni Vilà.

Quan en Toni entra 
al negoci manté 

els productes 
tradicionals, però 

incorpora novetats.

En Diego tenia ramat d’ovelles i, mentre la Seli anava 
a Barcelona a aprendre l’ofici, va obrir la carnisseria al 
número 6 del carrer Primitiu Artigas de Torroella de 
Montgrí, ara fa 50 anys. Divuit  anys més tard es van 
traslladar a l’actual seu.  Llavors s’incorpora al negoci 
el seu fill, Toni, mantenint l’elaboració de productes 
tradicionals i introduint novetats. Il·lusió, qualitat, 
innovació i tradició són els seus trets distintius.

Ells elaboren i proposen, “però els clients també 
decideixen”, adverteixen. Per això a partir del 2015 
impulsen variacions en els gustos, elaborant productes 
amb menys sal i amb menys sucre, reduint al màxim els 
conservants i mantenint l’exquisidesa. També renoven 
la maquinària d’elaborar els embotits i desdoblen 
l’obrador; un per als plats cuinats i la carn cuita i un altre 
per productes xarcuters, amb assecador.

En Toni imparteix cursos de noves tècniques per a 
carnissers, participa com a formador pel Gremi de 
Carnissers i el consell comarcal del Baix Empordà, i al 
seu propi obrador ha fet cursos per a persones que 
estan al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La 
Clàudia, que treballa a la carnisseria, és fruit del singular 
pla formatiu que feien amb l’Institut Montgrí.

Al 2006 van obtenir la certificació d’Empresa Artesana. 
Al 2008 en Toni va ser nomenat Mestre Artesà. La 
botifarra dolça de Carnisseria Seli va obtenir la Marca 
de Garantia Productes de l’Empordà amb el distintiu E. 
Exemple d’innovació són la butiplana dolça amb fruits 
secs, les croquetes de botifarra dolça (boles dolces) i els 
panellets/carnellets.

1971

La família a la carnisseria. 



Hotel La Perla

Tres generacions darrere de 50 anys 
d’hospitalitat i gastronomia a la Garrotxa

Des de 1971 · Olot

L’empresa de l’hotel La Perla fou fundada l’any 1971 
pels pares de la família Coll-Solà, tot i que ja es partia 
d’una experiència prèvia de nou anys al restaurant Font 
Moixina. En els orígens, cal destacar el gran esforç fet 
pels fundadors, Josep i Lourdes, per arrencar el negoci 
sense tenir una preparació específica, però sí amb molta 
voluntat i ganes de treballar. L’autoaprenentatge els ha 
permès conèixer molt bé la clientela i acumular una gran 
experiència.

A finals dels 80 i durant els 90 l’empresa realitza un gran 
canvi estructural i qualitatiu, coincidint amb l’entrada 
dels fills, que decidiren modernitzar l’antic Hostal La 
Perla i construir l’Hotel Apartament Perla d’Olot. També 
es creà la societat Perlot, SL, formada pels pares i fills, 
que és la que gestiona els dos hotels. El 1995 van entrar 
al Grup Costa Brava Verd Hotels. Al 2008 a l’Hotel 
Apartament, es van crear les habitacions familiars 

temàtiques amb motius de  la Faràndula Olotina, una 
àrea de jocs pels nens, un espai social i una terrassa.

Recentment, coincidint amb els 50 anys de l’inici de 
l’empresa i amb l’arribada de la tercera generació, s’ha 
donat un nou  impuls al negoci, alhora que s’han portat 
a terme millores a l’establiment, s’ha fet un restyling de la 
recepció i s’han rehabilitat unes habitacions amb cuina 
incorporada per allotjar estudiants. També s’ha creat la 
marca “La Perla Cuina” per fer menjars per emportar.

Actualment s’està reformant l’Hotel Apartament de 
tres estrelles, transformant les habitacions “tipus 
apartament“, amb un disseny actual, ambientades  
amb racons del Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. També s’adeqüen els espais comuns per 
donar-hi un ambient més obert, polivalent i distès.

Carretera la Deu, 11 · Olot - 17800 · hotellaperlaolot.com · Tel. 972 262 326

Façana actual de l’establiment. Amb Ferran Adrià, en una mostra de cuina volcànica on va 
participar el restaurant La Perla

La família de l’hotel en una foto de 2017.

A finals dels 80 
i durant els 90 

l’empresa realitzà 
un gran canvi 
estructural i 

qualitatiu

1971



Mas Cucut

Un repòs gastronòmic entre corbes
amb els millors plats i productes del territori

Des de 1971 · Queixàs

Carretera Besalú, Km. 53 · Queixàs - 17746 · mascucut.com · Tel. 972 565 205

Una imatge recent de la façana del restaurant. L’establiment, en els seus inicis. 

Situat en plena natura, els clients sempre han valorat la calma de l’espai.

Es va convertir en 
lloc de parada

tradicional dels 
veïns que anaven o 

tornaven de la platja

El Mas Cucut va obrir les portes de la mà d’en Joan i la 
Paquita, el pare dels actuals propietaris. En Joan tenia 
la idea d’obrir un restaurant de cuina de muntanya 
a Queixàs, el poble on havia nascut i on vivia. De ben 
jove havia començat a treballar a Cadaqués i després a 
Figueres, a l’inici de l’època del primer turisme estranger. 
Va obrir el restaurant, juntament amb la seva dona, la 
Paquita, el 2 de juliol del 1971. De seguida es va fer 
un nom per la seva excel·lent cuina tradicional i les 
bones carns a la brasa. Es va convertir en lloc de parada 
tradicional, un repòs gastronòmic enmig de les corbes, 
dels veïns que anaven o tornaven de la platja.

El 2005 es va reformar per complet el restaurant i la 
segona generació (en Jordi i en Jaume) van agafar les 
regnes del negoci continuant amb el llegat i la idea inicial 
dels seus pares. 

Segueixen oferint el mateix tipus de cuina, però 
actualitzada i portada al dia, amb els bons productes del 
mercat i les millors carns de la zona.

El 2 de juliol de 2021 van celebrar el 50è aniversari, 
aprofitant per inaugurar la nova terrassa per a les 
nits d’estiu, en la qual porten a terme tota mena 
d’esdeveniments. 

1971



1. Seran distingides amb un diploma i una placa de forja artística, una peça única per lluir a la façana de l’establiment, 
totes les empreses comercials, industrials o de serveis establertes a la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona, 
associades a la Cambra, que acreditin més de 50 anys d’existència i que no hagin obtingut mai abans la distinció.

2. Es podran distingir també les empreses que, tot i haver estat guardonades amb anterioritat, acreditin que en el decurs 
de l’any 2022 hagin complert els 75, 100, 125 i 150 anys, o més, de la seva activitat mercantil, sempre que sigui una 
xifra rodona.

3. Caldrà aportar els documents relatius a la data d’inici de la vida de l’empresa i de la seva continuïtat fins als nostres 
dies. Els documents no hauran d’oferir dubte sobre la seva autenticitat.

4. El fil de la continuïtat de l’empresa vindrà marcat per l’activitat, d’acord amb l’evolució pròpia del sector, o bé per 
la relació familiar o d’associació empresarial amb els fundadors. En cas de dubte el jurat tindrà la darrera decisió al 
respecte.

5. No influirà en la decisió el fet d’haver traslladat l’establiment a un local diferent de l’originari, sempre que ambdós es 
trobin dintre dels límits de la demarcació territorial de la Cambra de Girona. 

6. El lliurament de les distincions es realitzarà abans d’acabar l’any. S’editarà una revista commemorativa en paper amb 
fotografies històriques a tot color de tots els establiments. Cada guardonat en rebrà 20 exemplars.

7. La decisió final sobre els establiments a distingir serà presa per un jurat format per professionals de la Cambra, 
historiadors i experts en documents històrics. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta de manera inapel·lable 
pel propi jurat.

8. A més de la documentació acreditativa de l’antiguitat, caldrà lliurar còpia del NIF de l’empresa, una breu explicació 
escrita sobre la seva història i vicissituds, així com algunes fotografies antigues i modernes.

Caldrà fer-ho arribar a la Cambra de Comerç de Girona, Gran Via de Jaume I, 46, al correu gbague@cambragirona.org. 
Consultes: Gerard Bagué: 972 418 518 

UNA ANTIGUITAT ACREDITADA
El Jurat dels Guardons als Establiments Històrics, està composat per:

Jaume Fàbrega, president de la Cambra
Domènec Espadalé, expresident de la Cambra

Lidia Vidal, vicepresidenta de la Cambra
Joan  Domènech, historiador i mestre

Júlia Torrent, excap de comunicació de la Cambra
Dolors Muñoz, presidenta honor Càtedra Cambra UdG

Eduard Torrent, director gerent de la Cambra
I actuant com a secretari, Gerard Bagué, responsable de comunicació de la Cambra.

A través de la documentació presentada, el jurat certifica i considera acreditada l’antiguitat 
dels establiments premiats en cada edició.

Bases de la 
convocatòria de 2022
La XXXXIII edició de les Distincions als Establiments Històrics 
que concedeix la Cambra de Comerç de Girona es regirà 
d’acord amb les normes següents:

2021
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