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(Nota de premsa embargada fins les 18:00) 

Jorquera Pianos rep el Premi Nacional de 
Comerç 2021  
 

 
 Noir et Blanc, especialitzat en tòfona, i Vida Meva, dedicat 

als productes Eco, han estat reconeguts com els comerços 
més innovador i més sostenible, respectivament    
 

 La Federació de Comerç de la Selva ha estat premiada per 
la millor iniciativa col·lectiva. 
 

 S’ha atorgat un reconeixement pòstum al Sr. Àngel Velasco 
Pérez, propietari de Torrons Vicens. 
 

 Vint-i-dos establiments, dos dels quals superen el segle i 
mig d’història, han rebut els Premis Nacionals als 
Establiments Comercials Centenaris 2021   
 

 
Dijous, 27 d’octubre de 2022.—  L’establiment barceloní Jorquera Pianos ha rebut el 
Premi Nacional de Comerç 2021, corresponent  a la 22a edició dels Premis 
Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest guardó, dotat amb 
6.000 euros, el Govern reconeix la seva trajectòria iniciada l’any 1853, i la seva 
rellevància i prestigi, tant en l’àmbit del comerç com en el cultural i acadèmic, adaptant 
un ofici completament artesanal (la venda, reparació, restauració i lloguer de pianos) al 
segle XXI amb la cinquena generació al capdavant.   
L’establiment guardonat és un exemple de la voluntat d’adaptar, al llarg dels anys, la 
seva activitat a les últimes tendències en matèria d’experiència de compra o impacte de 
l’activitat comercial en l’entorn.    
 

D’altra banda, el Premi al Comerç més Innovador, dotat amb 2.000 euros, l’ha rebut 
Clara Busoms Herms per Noir et Blanc, botiga vigatana especialitzada en tòfona. Es 
tracta d’un establiment pioner a tot Catalunya en la comercialització d’aquest tubercle i 
productes derivats, fet que el converteix en un ambaixador de la tòfona catalana al mapa 
de la tubericultura mundial.  

El Premi al Comerç més Sostenible, una nova categoria que reconeix la incorporació 
de bones pràctiques de consum responsable, el foment del comerç de proximitat, i el 
compromís de responsabilitat social d’acord amb el pla d’acció 2022-2025 de Comerç, 
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Artesania i Moda,  també dotat amb 2.000 euros, ha estat per a Cristina Sancho Palau, 
responsable de Vida Meva, establiment barceloní dedicat a la venda d’aliments de 
producció ecològica i de granel. En actiu des del 2011, aquesta botiga va ser pionera en 
la venda directa de pagès de fruita i verdura exclusivament de temporada. El guardó 
reconeix el compromís de Vida Meva amb l’economia circular i la sostenibilitat. 

La Federació de Comerç de la Selva, de la seva banda, ha rebut el Premi a la Iniciativa 
Col·lectiva, per la campanya Apropem el Comerç. A la Selva, Tots Som Comerç Local. 
L’actuació, enfocada a impulsar el comerç de proximitat sobretot entre el col·lectiu més 
jove, es va materialitzar gràcies al treball conjunt de les associacions de comerciants 
d’Arbúcies, Breda, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres. 

Finalment, aquesta edició dels Premis Nacionals de Comerç també ha inclòs un 
reconeixement a títol pòstum per al creador i propietari de Torrons Vicens, que, 
mitjançant l’impuls d’una xarxa comercial internacional pròpia i una estratègia 
exportadora exitosa, ha popularitzat aquest producte tradicional arreu del món.   

Els Premis Nacionals de Comerç són una iniciativa impulsada cada any pel departament 
d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), per 
reconèixer les actuacions o establiments comercials que han destacat per la seva 
trajectòria, innovació i contribució al prestigi del sector. 

Vint establiments centenaris, i dos amb segle i mig d’història 
 
Pel que fa als Premis Nacionals d’Establiments Comercials Centenaris, enguany s’han 
concedit vint reconeixements a comerços que han arribat al segle d’història, i dos 
reconeixements més a botigues que han superat els 150 anys. Aquest és  el llistat de 
guardonats: 
 
 
Establiments centenaris 
 
Nom Activitat Municipi 

Farmàcia Suriol  Farmàcia L’Arboç (Baix Penedès) 

Agustí Mestre  Botiga de joguines Lleida (Segrià) 

Restaurant Can Dimas  Restauració Mataró (Maresme) 

Mercat Central de 
Tarragona  

Venda al detall Tarragona (Tarragonès) 

Joieria Ferrer  Joieria Figueres (Alt Empordà) 

Mercat Municipal del Prat  Comerç minorista i 
majorista diferents 
productes 

El Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) 

Teixits Descarrega  Teixits i roba per a la llar Móra d’Ebre (Ribera d'Ebre) 

Farmàcia Nogués  Comerç al detall de 
medicaments i productes 
farmacèutics 

Móra la Nova (Ribera d'Ebre) 
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Nom Activitat Municipi 

Tomàs Barberà  Comerç de papereria i 
joguines 

Reus (Baix Camp) 

Magatzems Chordà  Comerç d'articles de pell, 
cinturons, carteres... 

Amposta (Montsià) 

Estació de Servei Fitó  Venda al detall de 
carburants i lubricants 

Badalona (Barcelonès) 

Calçats Angulo  Venda de calçat Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 

Hotel Restaurant Llansola  Restauració La Ràpita (Montsià) 

Restaurant La Fitorra 
(Hotel Cèsar) 

Restaurant i hotel Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Papereria Codorniu Comerç de venda al detall Igualada (Anoia) 

Casa Centenària 
Soldevila  

Altres cafès i varis Calders (Moianès) 

Fleca Pastisseria La 
Selvana  

Pastisseria Cassà de la Selva (Gironès) 

Barberia Moreno  Perruqueria Cardona (Bages) 

Merceria Pallàs  Venda d'articles de 
merceria i gènere de punt 

Vic (Osona) 

Pastisseria Frigola  Pastisseria Lloret de Mar (Selva) 
 
 
Establiments de cent cinquanta anys o més  
 
Nom establiment Activitat Municipi 

Teixits La Rosa Botiga de decoració tèxtil Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Cal Maties Carnisseria i 
Cansaladeria 

Comerç minorista de carns, 
ous, caça i granja 

Moià (Moianès) 

 
  
Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________ 
  

 Twitter: @empresacat | @treballcat 
 Facebook: Empresa | Treball 
 Linkedin: Empresa | Treball 
 Youtube: Empresa | Treball 

http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.facebook.com/empresacat
https://www.facebook.com/treballcat
https://www.linkedin.com/company/66652358/admin/
https://www.linkedin.com/company/16201692/admin/
https://www.youtube.com/user/sapscom
https://www.youtube.com/results?search_query=treballcat

