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Ja hem premiat 
720 establiments 
de les comarques 
gironines
Jaume Fàbrega i Vilà
President de la Cambra de Comerç de Girona

Tenim una economia activa i diversa, arrelada 

al passat i amb projecció de futur. Cada any en 

tenim una bona mostra en els establiments que 

es presenten als nostres guardons, que enguany 

arriben a la 43a edició. És un goig veure com les 

grans empreses amb vocació exportadora es 

barregen amb restaurants, carnisseries o botigues 

de barri. Els uneix el fet de saber mantenir-se i 

adaptar-se als nous temps.

Les nostres distincions valoren la continuïtat dels 

negocis. Per aconseguir aquests guardons, les 

empreses han de demostrar documentalment la 

seva antiguitat i sotmetre’s a la decisió del jurat. 

Aquests premis han distingit, fins avui, un total de 

720 establiments de les comarques gironines.

Les magnífiques plaques de l’artista de la forja 

Sergi Cadenas, la cinquena generació d’una nissaga 

dedicada a la forja des de mitjans del segle XIX, són 

peces úniques creades a propòsit per als nostres 

guardons i que podeu veure ja a les façanes de 

molts establiments.  La Cambra de Palamós i la 

Cambra de Sant Feliu de Guíxols s’impliquen un any 

més en aquests guardons, que així poden continuar 

abastant tota la demarcació de les tres cambres 

gironines. Vull expressar un agraïment molt 

especial a la Diputació de Girona i al seu president, 

Miquel Noguer, que des de ja fa vuit anys col·labora 

i ofereix suport a la concessió d’aquests guardons. 

Sempre hem defensat que el comerç històric i la 

trajectòria dels establiments són una forma molt 

notable de cultura. Empresa i cultura són un binomi 

indestriable que cal potenciar. Quantes iniciatives 

culturals d’aquest país no han progressat si no és 

gràcies al suport de l’empresa!

Un establiment històric és tota una garantia 

de servei i de qualitat. Però, a més, és també el 

resultat d’una voluntat d’ésser, de persistir, de 

continuar servint a la societat vencent dificultats 

de tota mena, escenaris i circumstàncies difícils, 

demostrant amb la seva persistència que és 

possible (tot i que no sigui fàcil) protagonitzar una 

història d’èxit.

Felicitats a tots els premiats i per molts anys.
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Tradició, 
proximitat, 
qualitat i un gran 
llegat
Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona 

Històricament, el comerç ha actuat com a 

motor de les economies locals, tant per la seva 

capacitat de dinamització i interacció ciutadana 

com per l’ocupació que genera. És un element 

cohesionador en qualsevol barri o municipi, i un 

dels trets identitaris del nostre territori, ja sigui 

a la demarcació de Girona o, per extensió, a tot 

Catalunya. 

Venim d’un període complex per al sector. La 

pandèmia de la covid-19 ha generat un escenari 

nou, mai vist, durant els dos últims anys. Ens 

ha posat a prova a tots i ha castigat, sobretot, 

les petites i mitjanes empreses, que s’han vist 

obligades a arremangar-se i redefinir els models de 

negoci a marxes forçades per poder tenir viabilitat 

i subsistir. 

Davant les dificultats, un cop més, ha tornat a 

aparèixer aquest caràcter emprenedor i resilient 

que tant ens caracteritza i que ha fet possible 

que establiments que van néixer del no-res 

hagin arrelat, hagin crescut i hagin tingut una 

continuïtat durant dècades entre generacions 

d’una mateixa família. Aquesta perseverança és 

digna d’elogi, i més encara quan s’ha solidificat des 

de la proximitat, la qualitat i sense perdre pel camí 

cap dels seus principis fundacionals. Per això, un 

establiment amb història és tota una garantia per 

als consumidors. Mereix tota la nostra confiança. 

Amb aquests premis, la Cambra de Comerç de 

Girona, amb la col·laboració de la Diputació 

de Girona, posa en valor l’esforç abnegat dels 

propietaris d’aquests comerços o indústries de 

la nostra demarcació que, malgrat els entrebancs 

o situacions econòmiques i socials adverses, 

continuen aixecant la persiana cada matí des de fa 

almenys més de cinquanta anys. 

Enguany són dotze els establiments reconeguts 

de nou municipis d’arreu de les comarques 

gironines. Establiments de diferents sectors que 

constitueixen un bon exemple de la riquesa i la 

pluralitat de l’economia a la nostra demarcació. A 

tots ells, vull agrair-los tantes hores de dedicació i, 

sobretot, el seu llegat, que intentarem preservar, 

perquè la història de cadascun d’ells és una part de 

la història del nostre territori. 

Moltes gràcies i l’enhorabona!
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Calsina Carré

Una empresa de transports que s’ha convertit 
en operador logístic internacional

Des de 1971 · Pont de Molins

Jaume Carré i Cristina Calsina funden Transports 

Calsina i Carré S.L. Inicialment l’empresa es gestiona 

des de Figueres i Camallera. L’empresa de transports 

compra els seus primers vehicles i inicia la seva 

trajectòria oferint serveis de càrrega completa, 

sobretot des de i cap al sud de França. A mitjans 

dels anys 80, la segona generació familiar formada 

per Ramon, Maria Cristina i Josep Maria Carré, 

s’incorpora a l’empresa familiar. El 1987 la família 

adquireix uns terrenys a Pont de Molins, actual seu 

central de Grup.

El 1992 l’empresa introdueix el servei de grupatge 

construint el primer magatzem, a Pont de Molins, 

destinat a la consolidació de mercaderies. El 1997 

esdevé operador logístic obrint el primer magatzem 

logístic a Valls. 

Amb l’objectiu de reforçar la seva posició com 

a operador logístic, l’empresa crea una filial 

(EUTI), dedicada únicament al desenvolupament 

del software necessari per al control logístic i la 

traçabilitat de mercaderies. Entre el 2003 i el 2014 

Calsina Carré obre seus a Tunísia, Marroc, Romania, 

Holanda i Barcelona. 

En l’última dècada el Grup es posiciona com el tercer 

transportista internacional al Marroc i crea, el 2019, 

un dels pocs magatzems amb temperatura controlada 

existents a Tunísia. En paral·lel, l’empresa segueix 

el seu creixement a Europa amb una mentalitat de 

diversificació, apostant per la innovació tecnològica 

i la sostenibilitat. Per fer-ho amplia la seva cartera de 

serveis incorporant el transport intermodal.

La segona i la tercera generació familiar lideren 

actualment el projecte mantenint l’esperit 

emprenedor dels fundadors. L’ADN de l’empresa ve 

determinat per la unió familiar dels seus fundadors 

i marcat per valors com la proximitat, l’honestedat, 

la passió i l’esforç. Amb aquesta clara essència, avui 

Calsina Carré segueix el seu recorregut apostant per 

la continuïtat familiar, la innovació i cerca de noves 

oportunitats, i el servei personalitzat amb el client.

 Camí del Roure, 5 · Pont de Molins - 17706 · www.calsina-carre.com · Tel. 972529211

Seu central de Pont de Molins al 2022.

La segona i la tercera 
generació familiar 

lideren actualment el 
projecte mantenint 

l’esperit emprenedor 
dels fundadors. 

1971

Segona generació de Calsina Carré. Any 2022.



Restaurant Pi Verd

Un local familiar, acollidor i amb carisma que s’ha especialitzat 
en les hamburgueses

Des de 1966 · Palafrugell

La història del Pi Verd comença amb l’Amado i la Maria, 

una parella que va fundar un petit local, convertint casa 

seva en un bar l’any 1966, just al costat de la fàbrica de 

suro on han servit tants cafès. 

Les mans de l’Amado van començar a donar forma a la 

fusta i a realitzar manualitats que a dia d’avui segueixen 

lluint i donant personalitat al bar. Moltes hores de 

treball i sacrifici han fet que la seva filla, Maria Estrella, 

hagués crescut en un entorn familiar i acollidor. 

El bar va tenir continuïtat amb Maria Estrella i el seu 

home, en Joan Ridao. Tothom els coneix i sap d’on 

venen, amb moltíssimes amistats del poble i moments 

que sempre recorden entre rialles i enyorança.

A punt de jubilar-se el pare, el seu fill Jordi i la seva 

dona Desirée, van decidir continuar amb el negoci, i 

donar una nova imatge al bar, amb més color i afegint 

l’especialitat d’hamburgueses. 

c/ Pi  Verd, núm 1  · Palafrugell - 17200 · Tel. 972 308 200

Una de les seves apreciades hamburgueses i l’interior del local.

Maria Estrella i Joan en els seus inicis. Els fundadors amb la seva família.

En Jordi i la seva dona 
la Desirée van decidir 

continuar amb el 
negoci, i donar una 
nova imatge al bar.

1966



Els hotels del grup, a tocar de la platja de Lloret.

Rosamar Hotels

75 anys d’una nissaga hotelera a Lloret de Mar 
que  va anar creixent amb els primers estiuejants

Des de 1947 · Lloret de Mar

El matrimoni fundador, Pere Fontanals i Maria Bausili, 

van arribar a Lloret el 1945 i van llogar amb opció de 

compra l’Hotel Excelsior i el Xalet de l’Armengol, que 

només tenia 8 habitacions. Al xalet no s’hi cuinava 

encara, ja que el menjar es servia des de l’Excelsior, 

convertint-se en un incipient servei de “càtering” a la 

Costa Brava. Es transportava en bicicleta amb carret. 

Llavors Lloret era una vila de 3.500 habitants on tot 

just arribaven els primers “verenajants”.

L’any 1947 es va ampliar el que podem anomenar 

primer “Hotel Rosamar” amb 2 pisos d’altura, una 

pista de ball al jardí, 100 habitacions i una gran 

piscina. El 1950 es va fer una nova ampliació de 

l’edifici amb piscina superant les 200 habitacions i 

aconseguint les 3 estrelles, ara ja de 4. Eren els anys 

de les famoses revetlles dels dissabtes amb Raquel 

Meller, la Bella Dorita, Luís Mariano, Mary Santpere, 

Mariano Marini, etc ...

L’any 1952 es va construir l’Hotel Rosamar Maxim, 

amb 67 habitacions i també de 4 estrelles.

L’any 1964, amb la incorporació del matrimoni d’Àlex 

Portavella i Dolors Fontanals, es va cobrir i ampliar la 

sala de festes Rosamar, on actuaven grans estrelles 

internacionals com Johnny Halliday i Silvie Vartan i la 

celebració de vetllades de lluita lliure. 

Al 1972 es va inaugurar l’actual Rosamar Garden 

Resort, que l’any 2010 va incorporar el primer parc 

aquàtic dins un complex hoteler de la Costa Brava. 

Amb la incorporació de la 3a generació, Àlex, Dolors 

i Pere Portavella Fontanals, continua la nissaga. L’any 

1998 es va construir l’Hotel Rosamar Marítim, també 

de 4 estrelles i l’any 2018 l’Hotel Rosamar Es Blau, de 

4 estrelles superior.

Amb motiu d’aquest 75è aniversari s’ha inaugurat un 

Museu Històric que recull imatges i estris d’aquesta 

evolució hotelera.

Pau Casals, 8-10 · Lloret de Mar - 17310 · rosamarhotels.com · Tel. 972 36 44 22

Primer Hotel Rosamar als inicis dels anys 50. La segona i la tercera generació de la nissaga hotelera.

L’any 1947 es va 
ampliar el que podem 

anomenar primer 
“Hotel Rosamar” amb 

2 pisos d’altura, una 
pista de ball al jardí, 

100 habitacions i una 
gran piscina.

1947



Espuña

El sabor de la tradició combinat amb el gust 
per la innovació i l’alta tecnologia

Des de 1947 · Olot

El 1947, Esteve Espuña va començar a elaborar embotits 

en una masia de la Vall de Bianya. Ben aviat es trasllada 

la fàbrica a Olot, on s´amplia l´elaboració de productes 

cuits. A la dècada dels 60, es produeix el creixement de 

la companyia i es comença a elaborar pernil curat amb la 

compra de la fàbrica de Can Gou.

El 1989, amb la remodelació de la fàbrica, Espuña passa 

a ser el primer productor en oferir embotits llescats. 

Entre els anys 90 i el 2000, Espuña s´internacionalitza. 

L´adquisició de noves fàbriques, el llançament 

d´innovadores gammes de productes (Tapas) i l´aplicació 

de noves tecnologies (HPP) reforcen la imatge de 

l´empresa a nivell internacional. Durant aquesta època, 

Espuña guanya en 8 ocasions el guardó Producte de l´any.

Avui, Espuña continua sent una empresa 100% familiar 

que compta amb un equip de 450 treballadors dirigits 

per la tercera generació. Disposa de 5 plantes de 

producció, una de les quals localitzada als Estats Units, 

amb instal·lacions pioneres que incorporen la darrera 

tecnologia. Comercialitza productes a més de 45 països.

L’empresa aposta per la constant evolució, la innovació 

i la internacionalització. El seu objectiu és seguir 

reinventant-se dia a dia i fer evolucionar el sector de la 

xarcuteria. Es mostren orgullosos d’oferir productes 

tradicionals adaptant-los a l’estil de vida d’avui.

Mestre Turina, 39 · Olot - 17800 · espuna.es · Tel. 972270650

Xevi Espuña i el seu fill, Esteve Espuña. 

Una imatge de la fàbrica a la dècada dels seixanta. Esteve Espuña, fundador de la fàbrica.

Avui, Espuña 
continua sent una 

empresa 100% 
familiar que compta 

amb un equip de 
450 treballadors 

dirigits per la 
tercera generació.

La fàbrica d’Olot en una vista aèria.

1947



Esports Pons

De les sabates a mida per als pagesos 
i els pastors al món dels esports

Des de 1922 · Ripoll

L’any 1922, Casimiro Pons va donar d’alta un negoci a 

la Contribució Industrial, al carrer dels Valls, dedicat 

principalment a confeccionar botes de muntanya 

i sabates pels pagesos i pastors de la comarca. Hi 

treballaven set o vuit persones. El 1927 es trasllada al 

carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 17, on ha estat sempre 

exceptuant un breu període de temps.

L’any 1939 es va incorporar al negoci Joan Pons, fill 

de l’anterior propietari. Pare i fill anaven a prendre 

mides a la Fira de les 40 Hores de Ripoll i els pagesos 

de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya 

recollien les sabates ja fetes. El 18 d’octubre de 1940 es 

va produir un episodi de fortes pluges que va inundar el 

poble. Ni llavors van tancar: es van traslladar al carrer 

Trinitat mentre es feien les reparacions.

A partir de 1945, a més de calçat fet a mà i ortopèdic, es 

va obrir una línia de productes d’esports: esquí, futbol, 

hoquei, i més endavant calçats i vestits per motos de 

trial.

Fins l’any 1977, Joan Pons encara continuava fent 

calçat artesanal a mida. Aquell mateix any s’incorpora 

al negoci la tercera generació: en Ramon Pons, que va 

deixar de reparar i fabricar calçat per centrar-se en el 

món de l’esport, sense perdre l’essència de les botes 

de muntanya i el calçat esportiu. Arribats als 100 anys, 

asseguren que només poden donar les gràcies a tots els 

clients que han fet possible que encara avui continuïn 

amb el negoci.

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 17 · Ripoll - 17500 · Tel. 972700393

Imatge antiga de l’interior de la botiga.

Imatge antiga de la façana de la botiga. Imatge actual de la botiga.

Arribats als 100 
anys, asseguren que 
només poden donar 
les gràcies a tots els 
clients que han fet 

possible que encara 
avui continuïn amb el 

negoci.

Imatge antiga de l’aparador de la botiga.

1922



Can Ralita

Dels vins a doll i l’entrepà de pop a un establiment 
històric de la Plaça Major de Banyoles

Des de 1922 · Banyoles

En el llibre d’actes de la Contribució Industrial de 

Banyoles hi consta, amb data 30 de juny de 1922, un 

“Hijo de Pedro Malagelada y Ralita”, establert a la plaça 

de la Constitució, número 51, com a “vendedor al por 

mayor de vinos generales y licores”. Francesc Ralita i 

Camòs esdevé titular únic a partir de 1928. L’any 1943 

a causa de la seva invalidesa, passa el negoci a la filla, 

Càndida Ralita i Morató, i al seu marit  Jacint Tarafa i 

Oliveras, mentre que el fill, Joaquim Ralita i Morató, 

espera la llicència absoluta del Servei Militar, obtinguda 

el 1966 i que li permet ser titular del negoci.

A partir de l’any 1953 es casa amb l’Antònia Marés 

i Fàbrega, que va ser l’autèntica dinamitzadora de 

l’establiment. L’entrepà de pops ha fet història i ha estat 

degustat per tota mena de públics. Els diumenges al 

vespre només venien entrepà de pops o pernil, amb un 

llonguet, vi gasat o PepsiCola i dues banderilles picants. 

Varen arribar a vendre 30 kg de pops en un cap de 

setmana.

A partir de l’any 1989, Carme Casadevall i Bramón, 

esposa de Francesc Xavier Ralita i Marés, pren el relleu 

deixant la venda de licors i vi i fa una reforma integral 

de l’establiment per només ser bar. Trenta anys després 

tornen a modernitzar-lo i l’establiment funciona a nom 

de la jove Roser Trull i Bataller, esposa de l’únic fill, 

Xavier Ralita i Casadevall. Ofereixen moltes varietats 

d’entrepans, especialment truites. Sempre ha estat 

al mateix lloc, a l’antiga Plaça de la Constitució, que 

després de la guerra va ser “Plaza de España” i que ara 

és, senzillament, la Plaça Major de Banyoles.

Plaça Major, 10 · Banyoles - 17820 · Tel. 972571883

Can Ralita 1966. Antònia Marés Fàbrega i Joaquim Ralita Morató.

Imatge antiga de l’establiment. La família a l’actualitat.

L’entrepà de pops 
de Can Ralita ha fet 

història i ha estat 
degustat per tota 
mena de públics. 

Foto de la darrera reforma.

1922



Transports Minguet fou fundada l’any 1922 per l’avi 

del president de l’empresa, Domènec Espadalé, qui 

forma el Consell d’Administració amb els membres 

de la quarta generació, les seves filles Sònia i Olga 

Espadalé i Planella, i el seu nebot Pere Genís.

L’empresa va començar a Sant Joan les Fonts 

senzillament “amb un carro i un cavall”, fent d’ordinari, 

que vol dir de recaders, transportant paquets, petites 

mercaderies i, si calia, fins i tot alguna persona. El 

mateix any 1922 , al sorgir problemes amb els matxos 

de les tartanes, es va decidir canviar la tracció animal 

per la mecànica incorporant vehicles pel transport de 

viatgers o el servei de taxi. A partir de la Guerra Civil 

el negoci passa a ser només de mercaderies.

Amb els anys es diversificà en empreses del sector 

dels àrids, el formigó, el rentat de camions o sortidors 

de gasoil, però fent sempre transport amb camions 

de gran tonatge per les rutes d’Espanya i França.

Disposa d’una flota de camions equipats amb 

localització i sistemes per reduir les emissions, 

amb consums molt baixos.  S’ha especialitzat en 

el transport de tot tipus de productes a granel: 

ciment, guix, calç, farines o cereals. Compten amb 

instal·lacions de 20.000 m2 a Olot i 10.000 m2 al 

polígon dels Morrals de la Vall de Bianya

Transports Minguet

D’uns inicis amb carro i cavall a una gran empresa diversificada 
i especialitzada en transport de productes a granel

Des de 1922 · Olot

Carretera de la Canya, 115 · Olot - 17800 · grupminguet.com · Tel. 972262050

Chevrolet, primer camió de mercaderies. Façana de l’empresa a l’actualitat.

Disposa d’una 
flota de camions 

equipats amb 
localització, 

i sistemes 
per reduir les 

emissions, amb 
consums molt 

baixos. 

1922

Anunci en un antic programa de la Festa Major de Sant Joan 
les Fonts.



Casals Promise

100 anys aconsellant sobre
mitges i roba interior

Des de 1922 · Figueres

En Paquito Casals, el més petit de quatre germans, amb 

tan sols nou anys va anar a fer de dependent a una botiga 

de teixits de Barcelona. Ell no ho sabia, però aquesta 

experiència l’ajudaria a convertir-se en tot un empresari. El 

1922, en Paquito i la Lola Reixach, dos ordinencs (d’Ordis) 

acabats de casar, van obrir una merceria (Merceria 

Casals) al carrer de la Portella número 1 de Figueres. El 

1930 es van traslladar a l’actual emplaçament del carrer 

Nou número 8, amb el nom de Mitges Casals, ja que es 

volien especialitzar en mitges. El negoci va anar guanyant 

reconeixement a la comarca, sobretot en la venda de 

mitges. El 1962 van emprendre una gran reforma de 

l’edifici amb una façana de vidre pionera a l’època.  El 1968 

es van incorporar a l’empresa el fill dels Casals, en Joan, i la 

seva parella, la Montserrat Subirós.

Com que la moda dels anys 60 i 70 era la faldilla i, 

sobretot, la minifaldilla, la generalització de l’ús dels 

pantis en substitució de les mitges tradicionals impulsa 

una etapa daurada. Les dones volen pantis a joc amb la 

minifaldilla. Però amb la nova tendència del segle XX de 

l’ús dels pantalons en el dia a dia de les dones, la família 

Casals-Subirós va haver d’adaptar-se. Quina va ser la 

solució? Introduir la cotilleria i els pijames. 

La Montserrat sempre havia tingut el somni de poder 

tenir una marca que treballés amb col·leccions de 

temporada i el 2010 la va trobar. Promise és una marca 

de roba íntima, que es projecta des de Barcelona a tot el 

món, amb gran varietat d’articles i talles (de la 58B fins a 

la 110F), amb gran professionalitat en els processos de 

creació i producció, tant per a dona com per a home, i 

amb una qualitat excel·lent. 

El 2020, la Montserrat, amb 50 anys d’experiència a les 

espatlles, va donar pas a la següent generació: la seva 

filla Emma Casals. 

Carrer Nou, 8, 17600 Figueres · @casalspromise · Tel. 972 50 34 19

La família Casals amb la Motserrat el 1970. La família Casals davant la botiga actual.

Com que la moda 
dels anys 60 i 70 era 
la faldilla i, sobretot, 

la minifaldilla, la 
generalització de 
l’ús dels pantis en 
substitució de les 

mitges tradicionals 
impulsa una etapa 

daurada.

1922

Paquito i Lola davant la botiga del carrer Nou el 1940.

Anunci de la botiga al 1925.



Joieria Ferrer

D’anar a reparar els rellotges dels campanars amb 
bicicleta a una moderna i diàfana joieria

Des de 1914 · Figueres   

Carrer Ample, 9 · Figueres - 17600 · Tel. 972 504 121

Fotografia antiga de la façana. Imatge actual de la botiga.

El 1930 Joaquim 
Ferrer Pelegrí, a més 
d’arreglar rellotges, 

també anava amb 
bicicleta als pobles 
a arreglar rellotges 
de tipus Morez i els 

dels campanars de les 
esglésies. 

Fundada l’any 1914 per Antoni Ferrer Ymbert, el primer 

establiment estava situat a la Plaça de la Indústria de 

Figueres i es dedicava a la reparació de rellotges.

L’any 1916 la botiga es va traslladar al carrer Ample 

número 9 i es va aprofitar per començar a vendre 

rellotges. Primer, rellotges de butxaca i uns anys més 

tard, despertadors, rellotges de paret, rellotges de 

polsera i algunes peces de joieria.

El 1930 s’incorpora el fill, Joaquim Ferrer Pelegrí, el 

qual, a més d’arreglar rellotges, també anava amb 

bicicleta als pobles a arreglar rellotges de tipus Morez 

i els dels campanars de les esglésies. Entre aquests hi 

havia el de l’església de St. Pere de Figueres.

Aprofitant el turisme estranger de la Costa Brava, el 

1962 es va obrir un local al carrer St. Elm de Roses on 

també s’hi venien rellotges i joieria.

L’Enri Ferrer, filla d’en Joaquim, tira endavant el 1975 una 

gran reforma que dota de més llum la botiga. Es canvien 

parets per aparadors de vidre, que es mantenen fins 

avui. La joieria guanya pes i ja representa la meitat del 

negoci. L’Enri i el seu marit, Josep Mª Figueras, agafaren 

les regnes del negoci uns anys més tard i continuen 

modernitzant la botiga, introdueixen noves marques 

comercials i fidelitzen clientela autòctona i francesa.

Al nou mil·lenni, es va fer una nova reforma, amb colors 

més clars i un disseny més adequat als nous temps.

Fotos antigues de la joieria i la família.

1914



Santamaria  Torneria

Quatre generacions dedicades 
al tractament de la fusta

Des de 1922 · Serinyà

L’any 1922, Eliseu Santamaria Suades va començar un 

taller de torneria de fusta a Banyoles. Fabricaven els 

mànecs de pic i les peces tornejades per la indústria 

tèxtil. El seu fill, Eudald, potencia l’especialització 

de torneria amb productes singulars com salers, 

portacigars i portaescuradents de propaganda. També 

fabricaven salers tornejats en forma de ninots. El nét 

del fundador, Eliseu, continua l’especialització amb 

marxapeus, passamans, balustres i pilastres per a 

baranes d’escala amb tota mena de peces de fusta 

tornejada i exporta part de la seva producció. L’empresa 

es traslladà a Serinyà, on es va poder fer un nou pas amb 

l’automatització dels processos de fabricació, donant un 

impuls a l’exportació a diferents països europeus. Avui, 

el besnet del fundador, Albert Santamaria Bosch, està al 

capdavant de l’empresa, que continua amb la fabricació 

de components d’escala, peces per a mobles, làmpades 

i qualsevol peça exclusiva que demanin els seus clients.

Disposen d’unes instal·lacions de 22.000 m2, dels quals 

2.000 m2 són cobertes, i estan dividits en tres zones 

de treball: la de la matèria primera, amb magatzem de 

fusta i assecador, per tal de mantenir la fusta en òptimes 

condicions per treballar-la; el taller de fabricació, on 

es porta a terme el regruixat, l’escairat, el tornejat i 

el polit de les peces. Finalment, el magatzem d’estoc 

i embalatge, d’on surten els productes per servir als 

clients. 

c/ Font del Llop s/n · Serinyà - 17852 · santamariatorneria.com · Tel. 972 593 211

Antic taller Santamaria. Imatge de la fàbrica a Serinyà.

L’empresa es traslladà 
a Serinyà, on es va 

poder fer un nou pas 
amb l’automatització 

dels processos de 
fabricació, donant un 
impuls a l’exportació 

a diferents països 
europeus.

1922

Foto de l’antiga torneria santamaria. El fundador, Eliseu Santamaria (primer 
per l´esquerra) i el seu fill Eudald (tercer per l´esquerra).

Peces fabricades a Santamaria.



Carnisseria Planet

Una carnisseria centenària que creix amb el 
turisme i s’adapta a la venda online

Des de 1877 · Lloret   

Carrer de Sant Pere, 2  · Lloret - 17310 · Tel. 972 36 48 45

Fotografia antiga de la façana. L’Antoni Planet a la botiga actual.

L’establiment ha 
arribat a la quarta 

generació amb 
empenta i amb 

voluntat d’adaptar-
se als nous temps i 

continuar amb el seu 
reconegut bon servei.

Diu Antoni Planet Carnicé: “Tot comença l’any 1877, 

quan el meu besavi Salvador Planet, d’Hostalric, va 

obrir la primera Carnisseria Planet a la plaça Piferrer 

de Lloret de Mar, al cantó de la botiga actual al carrer 

Sant Pere, 2”. El seu fill petit, Antoni Planet Rosell, 

nascut l’any 1898, juntament amb la seva dona, 

Joana Gallart Sais, continuen l’ofici tenint el seu propi 

bestiar i passant uns anys molt difícils a causa de la 

Guerra Civil. El pare de l’Antoni, Joan Planet Gallart, 

amb la seva dona, Maria Carnicé Bigas, agafaren 

el relleu i amb l’arribada del turisme van obrir nous 

mercats i un altre local al carrer Venècia de Lloret 

de Mar. Antoni Planet Carnicé, nascut l’any 1954, 

amb la seva dona, Maribel Vives Mayans, reformen 

l’establiment l’any 2010 i amb el seu fill, Sergi Planet 

Vives (1994), s’adapten a les noves tendències del 

comerç i afronten nous reptes, com el foodtruck i la 

venda online.

L’establiment ha arribat a la quarta generació amb 

empenta i amb voluntat d’adaptar-se als nous temps i 

continuar amb el seu reconegut bon servei.

1877

Maria Carnicé a l’antiga carnisseria. Imatge de la façana actual.



El primer local de Mobles Butinyà.

Mobles Butinyà

De generacions d’esparters i estorers a una gran 
empresa d’avantguarda de mobiliari

Des de 1847 · Sils

Gaspar Butinyà Vilagran va obrir el 1847 un local al 

carrer Campjolí de Santa Coloma de Farners, conegut 

com a Can Gasparó. La tradició, però, es remunta 

encara més enrere, ja que a finals del s. XVIII Pere 

Butinyà exercia l’ofici d’esparter a la mateixa vila. 

Produïa cistells, cordes, fregalls, estores... El negoci 

passà ininterrompudament de pares a fills i l’activitat 

d’esparters i d’estorers canvia progressivament a 

la producció i venda de mobiliari. Els Butinyà són 

testimonis excepcionals de l’esdevenir del país: entren 

a les cases i donen forma a les llars; observen i viuen les 

modes, els canvis socials, els moments de puixança i de 

declivi, els afanys de les famílies, les seves il·lusions... 

El 1967 Butinyà es trasllada al costat de la carretera 

Nacional, a Sils. Un pas agosarat, perquè va ser la primera 

botiga que es va ubicar a peu de la N-II, en una zona 

despoblada. Van ser pioners d’un nou concepte: el de la 

gran superfície separada dels centres de població que 

s’ha anat implantant arreu en les dècades posteriors. 

Exhibia una arquitectura de modernitat atrevida, amb 

una façana recoberta d’una ondulant cortina de fusta 

que sembla flotar ingràvida al voltant de l’estructura. 

Avui Butinyà és una empresa d’avantguarda, amb un 

projecte sòlid de futur i molt camí per recórrer. Santi 

Butinyà ha recollit el llegat de sis generacions: “Portem 

175 anys escoltant les il·lusions de la gent per crear 

la seva llar, atenent les seves inquietuds, les seves 

necessitats i els seus gustos. El viatge continua”.

Ctra. N-II, Km 694 · Sils - 17410 · butinya.com · Tel. 972 853 068

Nau actual de Mobles Butinyà.

Els Butinyà 
són testimonis 

excepcionals de 
l’esdevenir del país: 
entren a les cases i 
donen forma a les 

llars.

Foto de l’equip de Mobles Butinyà.L’empresa encara conserva un dels camions dels seus origens.

1847



Els guardonats del 2021

Clínica Dental Siqués de Girona. Mas Cucut de Queixàs.

Autoservei Turon-Tarrés  de Santa Coloma de Farners.

Casals de Ripoll.

Can Seli de Torroella de Montgrí.

Castell Vell de Tossa.

2022



Carnisseria N Vicens de Salt. Pastisseria Frigola de Lloret.

Els caçadors de Ribes de Freser.

Hotel La Perla d’Olot.

Godoy Associats de Figueres.

Cremallera de Núria.

Moventis Sarfa a la seu central de Begur.

2022
Galeria d’imatges de les entregues dels guardons als Establiments Històrics 

del 2021, que van tenir lloc a les seus dels establiments, amb la presència dels 

fundadors de les empreses, personal, clients, autoritats municipals i gremis 

professionals.



Una peça 
única de 
forja

El jurat dels 
premis

Sergi Cadenas forma part de la cinquena 

generació d’una nissaga dedicada a la forja 

des de mitjans del segle XIX. Les plaques 

que ha creat pels guardons són peces 

úniques que tenen l’olivera com a símbol i 

combinen el ferro, l’acer i l’alumini.

Els Guardons als Establiments Històrics del 2022 han estat valorats 

i concedits per un jurat composat per:

Jaume Fàbrega, president de la Cambra

Lídia Vidal, vicepresidenta segona de la Cambra

Eduard Torrent, director gerent de la Cambra

Domènec Espadalé, expresident de la Cambra

Joan  Domènech, historiador i mestre

Júlia Torrent, excap de comunicació de la Cambra

Dolors Muñoz, presidenta d’Honor de la Càtedra Cambra de la UdG

I actuant com a secretari Gerard Bagué, responsable de comunicació 

de la Cambra.

2022



Guardons als
Establiments històrics
Bases 2023

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.  

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. 

5. 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.

6. 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.

7. 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.

TERMINI: 

31 de juliol de 2023.

CALDRÀ FER-HO ARRIBAR A:

Cambra de Comerç de Girona. Gran Via de Jaume I, 46

Correu: gbague@cambragirona.org

Consultes: Gerard Bagué: 972 418 518 

2022
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