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PREMI ESPECIAL OSONA-BANCSABADELL 

El dia 5 de novembre de 2016, la ciutat de Vic va acollir 

per tercera vegada la gala dels Premis Porc d’Or. El 

Recinte Firal El Sucre va ser l’escenari de la festa per 

excel·lència del sector porcí. En el marc d’aquesta nit, 

l’alcaldessa de la ciutat, Anna Erra, i el president de la 

Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic, Josep 

Puigdollers, van impulsar la creació d’un nou projecte, el 

Premi Especial Osona, amb l’objectiu de reconèixer les explotacions porcines de la 

comarca que presentin els indicadors més positius en matèria de bioseguretat, la 

gestió responsable i el compromís amb l’entorn. 

El Premi pretenia donar visibilitat al compromís del sector porcí d’Osona amb la gestió 

responsable, minimitzant els riscos per la salut i el medi ambient, i vetllant pel 

benestar dels animals. 

 

2017 

En la primera edició del Premi, la Consellera de la Presidència, Neus Munté, va lliurar el 

primer Premi Especial Osona a Mas Cavalleria, de Manlleu, en reconeixement a 

l’esforç per la sostenibilitat i l’eficiència energètica de la seva explotació ramadera. El 

segon classificat va ser la Granja Pujolar, de Vic, i el tercer lloc del podi el va ocupar 

l’explotació Castellet, de Taradell. 
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L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) es va fer càrrec de gestionar 

els qüestionaris que van omplir les empreses participants i valorar els resultats 

obtinguts. 

 

2018 

La segona edició del Premi Especial Osona es va convocar l’any 2018. La van promoure 

l’Ajuntament de Vic i la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic-Cambra de 

Comerç de Barcelona, amb la col·laboració dels serveis territorials del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i de les Agrupacions de Defensa 

Sanitària Ramadera (ADS) de la comarca d’Osona. 

Es van modificar les bases del Premi, reconeixent tres categories diferents de granges: 

reproductores, d’engreix i de transició de garrins. El Jurat estava format per veterinaris 

del DARP, de l’Ajuntament de Vic, de l’associació PORCAT, de la Llotja de Vic i de 

l’Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya. 

El Departament d’Agricultura passa a ser l’ens que proposa les explotacions nominades 

al Premi en funció de les pròpies enquestes de bioseguretat. A partir d’aquesta edició, 

el criteri per decidir les granges que optaran a rebre el Premi serà les puntuacions que 

hagin obtingut en les enquestes elaborades pel Departament, un mètode que li 

aportarà al certamen rigor i objectivitat, així com una major capacitat de difusió. 

El dissabte 24 de març de 2018, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va lliurar els Premis, dins 

els actes del Mercat del Ram, a les següents explotacions: 

- Premi Especial Osona. Categoria Engreix: Mas Orra (Sant Boi de Lluçanès) 

- Premi Especial Osona. Categoria Reproductores: El Camps (Sora) 

- Premi Especial Osona. Categoria Transició: Les Voladeres (Torelló) 

 

2019 

La principal novetat de l’edició 2019 va ser la incorporació de BancSabadell com a 

patrocinador principal del guardó. En virtut de l’acord, de 3 anys de durada, el nom de 

l’entitat bancària s’incorpora a la denominació del certamen, passant-se a denominar 

Premi Especial Osona-BancSabadell. 

En la tercera edició es van mantenir les tres categories de l’edició anterior, si bé es van 

incorporar algunes novetats en la puntuació de les granges participants. La puntuació 

màxima que podrien obtenir les explotacions seria de 100 punts que es distribuirien 

d’acord amb els següents quatre aspectes: 
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- Gestió de la bioseguretat. La puntuació de l’enquesta de bioseguretat haurà de 

ser, com a mínim, de 65 punts. La puntuació gradual de la valoració subjectiva 

del Jurat que faci la visita tècnica serà, com a màxim, de 40 punts. 

- Benestar animal. Mesures de millora per prevenir la Caudofagia identificades a 

l’enquesta de l’anàlisi de risc. 20 punts (puntuació binària, és a dir, o bé obté 

tots els punts o bé no n’obté cap). 

- Maneig sanitari. Consum de medicaments per cap. 20 punts. Fórmula gradual a 

partir d’un llindar de consum. 

- Sostenibilitat ambiental. S’avaluaran 2 aspectes: 

1. Aplicació de mesures d’eficiència energètica (10 punts. Puntuació binària) 

2. Aplicació de mesures de mitigació del canvi climàtic (10 punts. Puntuació 

binària) 

Una altra novetat molt rellevant en la tercera edició del Premi Especial va ser la decisió 

d’incorporar, de manera progressiva, noves comarques en la convocatòria, per tal que 

aquest reconeixement es vagi consolidant com el més important en el seu àmbit en el 

territori de la Catalunya Central. En aquest sentit, s’afegeix una nova categoria al 

Premi, denominada Territori Convidat. L’any 2019 el Premi es fa extensiu a la comarca 

del Bages-Moianès. 

El divendres 12 d’abril de 2019, el Premi Especial va anar a parar a mans de les 

següents explotacions: 

- Premi Especial Osona. Categoria Engreix: Granja Cases d’Amunt (Gurb) 

- Premi Especial Osona. Categoria Reproductores:  

Subcategoria >750 truges: SAT Bruguera (Les Masies de Voltregà) 

Subcategoria <750 truges: Granja Baulenas (Balenyà) 

- Premi Especial Osona. Categoria Transició: Granja El Cos (Tavèrnoles) 

- Premi Especial Osona. Categoria Territori Convidat: Granja Montserrat 

(Rajadell – Bages) 

 

2020 

En la quarta edició del Premi Especial Osona-BancSabadell, el lliurament dels guardons 

s’ha de fer de manera telemàtica degut a les restriccions derivades de la COVID-19. La 

comarca del Solsonès s’integra dins la categoria de Territori Convidat, i la Llotja de Vic 

afegeix un reconeixement a una empresa o personalitat que hagi contribuït a la millora 

de la bioseguretat en el sector porcí.  

Es consolida el marc de col·laboració per a l’organització del Premi entre les quatre 

institucions promotores: Departament d’Agricultura, Ajuntament de Vic, BancSabadell 

i Llotja de Vic. 
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La cerimònia de lliurament dels guardons, prevista inicialment dins el programa d’actes 

del Mercat del Ram (del 3 al 5 d’abril) es posposa, seguint el protocol de prevenció de 

contagis del COVID-19, fins el dia 20 d’octubre, quan finalment es fa l’entrega 

telemàtica del Premi a les següents explotacions: 

- Premi Especial Osona. Categoria Engreix: Cal Centellas (Rajadell) 

- Premi Especial Osona. Categoria Reproductores: Puigsec Vell (Folgueroles) 

- Premi Especial Osona. Categoria Transició: Can Solà (L’Esquirol) ex aequo amb 

Granja Coromina (Gurb) 

- Premi Especial Osona. Categoria Territori Convidat: Granja Claret (Molsosa – El 

Solsonès) 

El Reconeixement de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic és per a 

l’empresa CENED, per la seva contribució a la millora constant de les condicions de 

bioseguretat del sector ramader d’Osona. 

 

2021 

El Premi Especial Osona-BancSabadell arriba a la seva cinquena edició i recupera l’acte 

de lliurament dels guardons en format presencial. La comarca del Berguedà s’afegeix 

en l’àmbit territorial en la categoria de Territori Convidat. La Llotja de Vic repeteix la 

fórmula del reconeixement a una empresa o personalitat que hagi contribuït a la 

millora de la bioseguretat en el sector porcí. El dia 25 de maig, la Sala Sert de l’Edifici El 

Sucre de Vic acull l’entrega del Premi Especial a les següents explotacions 

guardonades: 

- Premi Especial Osona. Categoria Engreix: Cal Piquet (Sant Joan de Vilatorrada), 

ex aequo amb Granja Puigsec (Olius). Fa el lliurament del Premi el Sr. Benito 

Reales,  

- Premi Especial Osona. Categoria Reproductores: Granja Fontuca (Castellterçol). 

Entrega el Premi el president de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de 

Vic, el Sr. Josep Puigdollers. 

- Premi Especial Osona. Categoria Transició: Granja Sant Antoni (Avinyó). Lliura 

el guardó la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vic, la Sra. 

Bet Piella. 

- Premi Especial Osona. Categoria Territori Convidat: Granja Emprius (Montclar – 

El Berguedà), que rep el Premi de mans de la Directora General d’Agricultura, la 

Sra. Elisenda Guillaumes. 

Per segon any consecutiu, la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic promou 

un reconeixement singular que l’any 2021 és per al Centre Tecnològic en Biodiversitat, 



5 
 

Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària BETA, per la seva contribució a la recerca 

de la gestió adequada i responsable dels sòls i dels productes fertilitzants. 

El Jurat del Premi està format per: 

• Glòria Magem (Departament d’Agricultura) 

• Ricard Parés (PORCAT) 

• Josep Solé (Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya) 

• Carolina Molist (Ajuntament de Vic) 

• Àurea Arasil (Departament d’Agricultura) 

• Carlos Sánchez (Departament d’Agricultura) 

La Comissió Tècnica organitzadora de la cinquena edició del Premi ha estat formada 

pels mateixos membres del Jurat, juntament amb: 

• Patrícia Pladevall (Departament d’Agricultura) 

• Sílvia Badosa (OFIM-Ajuntament de Vic) 

• Teresa Garriga (ADS Osona-ASSAPORC) 

• Julià Serrat (ADS Voltregà) 

• Ramon Manubens (BancSabadell) 

• Josep Puigdollers (Llotja de Vic) 

• Ignasi Puig (Llotja de Vic) 

 


