
Botigues 'Plana de Vic’
El projecte de més de 1.000 famílies d'Osona 

associades a la cooperativa per crear una xarxa 
comercial pròpia, innovadora i amb carn d'alta qualitat



Les botigues 'Plana de Vic' aposten per un nou format 
comercial dirigit a resoldre les necessitats del consumidor 
urbà a partir dels productes i valors de la cooperativa. 
Seran carnisseries-xarcuteries àmplies i modernes, 
ubicades al centre de les ciutats i amb espais reservats per 
a cremeria, plats preparats i productes cooperatius i 
artesanals.

La seva diferència radica en ser punts de venda pròxims, 
atractius, còmodes, ràpids i nets, amb tecnologia 
moderna (pràcticament tot en lliure servei) i productes 
exclusius d'alta qualitat, generadors de confiança i a un 
preu honest. 

Constitueix l'aposta de la cooperativa per la marca pròpia i 
s'especialitza en una categoria de producte: La Carn.

Nou concepte comercial:
La carnisseria del segle XXI

L’assortiment, propi i certificat

Tots els productes de la cooperativa compleixen amb els 
requisits de traçabilitat, que constitueix una garantia de 
qualitat i seguretat. Significa que, a través d'un número de 
referència imprès a l'etiqueta d'un producte, és possible 
conèixer el número d'identificació de l'animal, l'explotació 
de referència, l'escorxador de sacrifici, tots els 
establiments que participen en la cadena de producció, 
l'alimentació rebuda.

En CARNISSERIA es preveu la venda de més de 200 
referències, totes elles acreditades amb garanties de 
seguretat alimentària. Tant els vedells com el porc criats 
per la cooperativa són sotmesos a controls periòdics per 
un laboratori independent. La finalitat és una alta qualitat, 
un gran sabor i un preu competitiu. 

La vedella Plana de Vic s'ha criat a Osona i comarques 
veïnes (Ripollès, Berguedà, la Selva i Garrotxa) en 
granges homologades per la cooperativa i s'ha alimentat 
amb productes d'origen vegetal i vitamines.

Es compleix amb una normativa més exigent que les lleis 
actuals quant a benestar animal, ja que es duplica la 

1



superfície per animal, i també es produeix el mínim 
impacte sobre el medi ambient a través d'un pla validat per 
la Generalitat. El resultat és una carn de molt sabor i gran 
qualitat.

Quant al porcí, també disposa d'una certificació de 
traçabilitat. Històricament, Osona ha estat una zona de 
producció de porcí. Generacions de ramaders de la Plana 
han criat porcs i actualment produeixen amb el saber fer 
de sempre però utilitzant les tècniques més modernes. 
Aquesta comarca és, a més de productora, seu de la 
indústria transformadora més important del país. S'ha 
aconseguit, mitjançant la genètica, disposar d'una raça 
òptima per la qualitat de la carn, es duu a terme un control 
veterinari exhaustiu i es disposa d'un sistema propi de 
traçabilitat de porc a l'engreix.

La XARCUTERIA és la segona secció clau de les 
botigues 'Plana de Vic', disposa de 150 referències de 
curats, cuits i frescos que es venen en lliure servei i 
mostrador tradicional.

També hi haurà espai per a la CREMERIA -amb 50 
referències de iogurts, flams, nates, cremes, mantegues i 
llet, entre d'altres, produïts majoritàriament per socis de la 
cooperativa-, PLATS PREPARATS -unes 90 varietats de 
cuinats, precuinats, pizza, pasta fresca, etc- i unes 275 
referències més de PRODUCTES COOPERATIUS de la 
resta del territori (oli, arròs, vins, caves...).

Servei al client

Entre els serveis que s'oferiran al consumidor a les 
botigues de la xarxa s'inclou l'entrega a domicili gratuïta 
(en l'àmbit de la ciutat a on està ubicat el punt de venda), la 
garantia de devolució de preu de compra si el producte no 
satisfà completament i la targeta descompte gratuïta, que 
acumula les compres del client i permet aconseguir el 
retorn d'un percentatge del total gastat trimestralment. 
També es fan encàrrecs de carn.
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La CPV, mil socis que facturen uns
42 milions euros anuals

El 1966, un grup de ramaders de la comarca d'Osona es 
van unir per defensar millor els seus interessos i van crear 
la cooperativa Plana de Vic. Van iniciar les seves activitats 
construint una fàbrica de pinsos que els permetia elaborar 
dietes de gran qualitat per als seus animals.

Més endavant, la cooperativa va anar introduint nous 
serveis als seus associats, com els veterinaris, agraris, 
gestions administratives, medi ambient, comercialització 
d'animals en viu i de llet, economat i una secció de crèdit. 
En els últims anys, la cooperativa ha fet un pas endavant 
impulsant la creació d'una comercial per donar sortida a 
les produccions dels seus socis. Actualment té més d'un 
miler d'associats amb 400 explotacions agrícoles i 
ramaderes actives i una xifra de facturació que se situa al 
voltant dels 42 milions d'euros anuals. 

Disposa de certificacions de qualitat específiques per als 
diferents àmbits de treball: ISO 9001 per tots els 
processos productius i comercials, ISO 14001 que 
reconeix bones pràctiques vers el medi ambient, 
traçabilitat per al pinso i traçabilitat de la producció 
porcina.

Barcelona, 23 de febrer de 2005
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