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Dilluns, 28 d’octubre de 2019

L’acte es va fer dimecres passat i s’hi van premiar 118 empreses de Barcelona

La Cambra guardona
dotze empreses d’Osona
pel seus 75 i 50 anys
empreses van ser guardonades pels 75 anys. Són:

Vic
EL 9 NOU

Hostal Restaurant Pascual,

La Cambra de Comerç va
premiar dimecres passat 12
empreses d’Osona que han
arribat als 75 i 50 anys aquest
any en el marc del Dia de la
Cambra. De tota la demarcació de Barcelona es van guardonar 118 empreses en una
jornada en què el president
de la Cambra, Joan Canadell,
va elogiar la constància i
l’esforç d’aquestes empreses
i va afegir que “el futur de
l’economia depèn dle fet
que les noves generacions
també tinguin aquest esperit
dinàmic” en un acte presidit
per la consellera d’Empesa i
Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón.
En el cas d’Osona, quatre

SL, de Folgueroles

				

Aquest restaurant va néixer
el 15 de maig de 1944 com
un lloc de parada i fonda pels
veïns de Tavèrnoles, Savassona i Vilanova que anaven
a Vic. Està regentat per la
tercera generació de la família Pascual, Jaume Pascual i
Núria Juvanteny.

metàl·lics tot i que va començar com a taller de reparació
de peces. Fundada per Carles
Pladevall a Vic, des de l’any
1981 és a Gurb i la menen
els germans Ramon i Josep
Pladevall.
XixoVic, de Vic

Òptica Suprem va néixer
l’any 1943 i va ser la primera òptica a la ciutat de Vic.
Fundada per Jaume Villalón,
té continuitat en les seves
nebodes, Imma i Montse
Canudas.

La parella formada per
Dolors Llorens i Danivel Sirvent, procedents de Xixona,
va fundar la Xixonenca a Vic
fa 75 anys. Rebatejat com a
Xixovic l’any 1994 el porten
els seus fills Daniel i Laura i
ja treu el cap la tercera generació. S’han especialitzat en
gelats i torrons.
Vuit empreses més han
estat guardonades pels seus
50 anys. Són:

Polpisa, SL, de Gurb

Automecànica Ferrer, de

Polpisa és una empresa que
fabrica politges i pinyons

L’Esquirol

Òptica Suprem, de Vic

Taller de reparació de cotxes

Els guardonats d’Osona amb el president Canadell, la consellera Chacón i el president a Osona, P

de Josep i David Ferrer. També fan reparació de bicicletes
i altres vehicles.
Industrias Tekor, SA, de Vic

Ubicada a Vic, Industrias
Tekor és una de les empreses
del grup Roquet, del sector
metal·lúrgic. L’empresa està
especialitzada en la producció de bombes i motors
hidràulics, tant d’alumini

com de foneria.
Joieria Josep M. Culí, de
Manlleu:

El joier i gemmòleg Josep M.
Culí va obrir el seu negoci
fa 50 anys amb el seu nom.
Des de fa un parell d’anys,
el negoci el continua el seu
fill, Marc, que també és joier
i gemmòleg. L’empresa està
especialitzada en diamants.

PUBLICITAT Guardonats Cambra de Comerç

Us en recordeu
d’aquesta foto?

Aquest
any
ca
la
rosalia
fa

50

anys
Ja han passat

50 anys

Era l’any 1969 quan la Rosalia Mauri
Vall-llovera, després d’estar alguns anys
fent de professora a l’Escola Vedruna
de Tona, va decidir obrir el seu propi
negoci.

Abans d’obrir el negoci em vaig estar
preparant fent cursos, anant a totes
les conferències relacionades amb el
món de la salut i fent pràctiques amb la
Rosalia a la botiga.

En aquells temps, a Tona molts dels
comerços que hi havia i que es van obrir
eren de queviures, com és el cas de Ca
la Rosalia.

Ella m’explicava tot el que havia après
en tots aquells anys.

Al cap d’un temps la Rosalia s’adonà
que el futur de la botiga passaria per
l’especialització. Va veure que hi havia
gent que s’interessava per les coses
naturals i es va decantar cap aquí.
Quan la Rosalia va voler jubilar-se, volia
que algun familiar proper continués
amb el negoci, i així va ser. Vam estarne parlant durant un temps i va ser
llavors quan vaig prendre la decisió de
continuar amb el negoci familiar.
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I fins avui estem amb tots vosaltres, els
nostres clients, als quals us agraïm que
amb la vostra confiança i il·lusió haguem
pogut arribar als 50 anys.

Esperem que continueu donant-nos
suport amb el vostre dia a dia i nosaltres
us oferim les novetats que cada dia us
tindrem a punt.
El comerç de poble és un comerç de
sostenibilitat, de proximitat i amabilitat.
I volem continuar comptant amb
vosaltres.
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