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1. Informació Corporativa

Casa Fígols, elaborat com 
sempre, però millor que mai
Casa Fígols és una empresa artesanal d’embotits 
ubicada al petit poble de Montmajor, al Berguedà 
(Barcelona). Amb una història familiar que es remunta 
al 1959, avui la fidelitat al mètode artesanal i a les 
matèries primeres de qualitat que proveeix el territori 
permeten a Casa Fígols fer bandera d’una filosofia 
d’empresa que la diferencia de la competència: 
Elaborat com sempre, però millor que mai. 

Cal destacar, a tall d’exemple, el mètode tradicional 
de conservació dels embotits cuits, que se serveix 
únicament de sal i pebre sense cap additiu, tal com 
s’ha fet sempre. Quant a les matèries primeres, 
l’empresa es compromet amb els productors del 
territori –del Berguedà i comarques veïnes– amb 
una selecció de carns sempre provinent de femelles 
de porc pel sabor que les distingeix. El fet que 
s’incorporin al producte el mínim de greixos possible 
permet a Casa Fígols vincular el seu embotit a una 
dieta saludable.

Amb una plantilla formada per una trentena de 
treballadors, l’empresa berguedana té al mercat 
una cinquantena de productes, entre curats, cuits, 
llescats i elaborats, als quals s’hi sumen alguns plats 
preparats. El públic objectiu, al qual es vol arribar a 
través del comerç tradicional, són els clients exigents, 
especialment des de principi del 2011, moment 
a partir del qual es va renovar completament la 
seva imatge i el negoci es va focalitzar en el sector 
gourmet.

A més de la botiga central de Montmajor, Casa Fígols 
té establiments propis a Avià i Berga, el Prat de 
Llobregat i Barcelona. A més, des de l’abril del 2011, 
és present a la Boqueria, el mercat més prestigiós i 
concorregut de Barcelona i Catalunya, a partir d’un 
acord amb la reconeguda Farrés Cansaladeria, amb 
qui comparteix la parada 888 –situada just sota 
l’escut de l’entrada al recinte. És un dels canals 
amb què orienta la seva oferta a l’alta gastronomia, 
adreçada al públic més gourmet. S’hi troben 
productes per a un consumidor familiar, però també 
embotits presentats com a singular record turístic de 
Catalunya. 

Des d’aleshores, l’empresa ha fet una aposta decidida 
per convertir aquesta parada de la Boqueria en un 
punt atractiu de venda d’embotits i altres productes 
artesans de la comarca del Berguedà. 

En paral·lel al creixement en establiments propis, 
Casa Fígols ha expandit el seu producte per tot 
Catalunya i diferents punts de l’Estat potenciant 
la xarxa comercial. Avui, més de 300 establiments 
confien en la marca. 

Per al 2012, creixement 
sostingut i consolidat
El Pla estratègic de l’empresa per al 2012 preveu un 
augment del mercat català i de la resta de l’Estat a 
través del sector gourmet. L’objectiu passa per un 
creixement sostingut i consolidat del 10% respecte 
de l’any anterior. El 2011 Casa Fígols va experimentar 
un increment en la facturació del 13,86%. 



Casa Fígols és una empresa familiar de tercera 
generació emplaçada en el mateix indret on va néixer 
el 1959, al petit poble de Montmajor, a la comarca 
barcelonina del Berguedà. Uns quants anys abans de 
final dels 50, Joan Fígols, avi de l’actual propietari, 
juntament amb la seva esposa Queralt Planas, posa 
en marxa una botiga multiproducte, que ofereix 
servei als veïns de Montmajor i cases aïllades dels 
encontorns. Ja des del primer moment s’hi venen 
productes de la matança del porc que la família fa 
setmanalment.  

La trajectòria de Casa Fígols en el sector de 
l’embotit arrenca pròpiament el 1959. Hi juga un 
paper fonamental el mercat setmanal de Montmajor, 
que aleshores és el punt on els productors de la 
zona fixen els preus del bestiar viu. Casa Fígols es 
beneficia d’una considerable afluència de públic al 
mercat, que aprecia els seus productes artesanals 
elaborats segons el mètode tradicional.

El bon nom dels embotits de Casa Fígols es fa 
extensiu fora dels confins locals pel Berguedà i 
comarques veïnes amb la segona generació de 
l’empresa, encapçalada per Joan Fígols fill i la 
seva esposa Rosa Casas. Amb ells i els seus tres 
fills, Concepció, Querat i Joan Fígols, s’amplia 
i es consolida la comercialització a la botiga de 
Montmajor i es comença a tenir presència en petits 
establiments de la comarca.  

Anys 90, una nova etapa 
empresarial 
Amb Joan Fígols nét del fundador, i la seva esposa, 
Marta Comellas, la marca comença a expandir-se 
considerablement. El 1993 es constitueix una societat 
limitada i el 1994 s’amplien les instal·lacions de 
Montmajor per donar un nou impuls a la producció. 
La tercera generació de Casa Fígols és l’artífex d’un 
creixement d’establiments propis que dóna una forta 
empenta a la visibilitat de la marca. 

En la mateixa dècada s’obre el primer establiment de 
la firma fora de la comarca al Prat de Llobregat (1994) 
i a Barcelona (1997) i es renova la botiga històrica 
de Montmajor. Pocs anys després, Casa Fígols 
consolida la seva presència al Berguedà amb un punt 
de venda propi a Berga (2005) i un altre a Avià (2007). 
L’any 2011, coincidint de ple amb l’aposta de Casa 
Fígols per la modernització de la imatge de la marca, 
s’instal·la al mercat de la Boqueria de Barcelona.   

Paral·lelament, la firma berguedana ha invertit 
esforços a potenciar la seva xarxa comercial. Així ha 
aconseguit expandir el seu producte entre més de 
300 establiments de Catalunya i l’Estat, sobretot a 
través de carnisseries i cansaladeries, però també de 
restaurants i botigues de productes gourmet. 

2. Una història que arrenca el 1959 



3. Una cinquantena de productes
Més de mig segle d’experiència en el sector càrnic dóna per abastir una nodrida gamma de productes per a 
xarcuteries, cansaladeries i botigues gourmet. Els productes de Casa Fígols, que superen la cinquantena, es 
classifiquen en les categories següents:

Elaborats:
Botifarra:
Normal
Amb calçots
Amb bolets
Amb escalivada
Costella vermella
Hamburguesa:
Normal
De pollastre
Pinxos:
Normal
A granel
Salsitxa:
Normal
Crua sense pebre
Pagès
Amb pebre
De pollastre
Xistorra:
Curada
Fresca
Xoriço cru orejat
Pa de fetge
Frankfurt

Cuits:
Bull: 
Blanc extra
Negre
De la llengua blanc
De la llengua negre
Botifarra:
Cuita extra
Negra
Negra d’arròs
Morcilla
Catalana:
Normal
Amb tòfona
Cap de porc:
Blanc
Negre
Peus de porc cuits 
Pernil cuit natural
Pit de gall dindi natural
Bacó fumat
   

Plats preparats:
Canelons
Lasanya

Curats:
Cap de llom curat
Carn magra curada
Encenalls d’espatlla ibèrica
Fuet:
Extra amb pebre
Extra celler (etiqueta verda)
De xoriço picant
Llom curat
Llonganissa:
Extra de pagès 
Celler (etiqueta verda)
Extra de cansalada
Extra de pebre sencer
Secallona:
Normal
Prima
Sobrassada
Ventresca curada
Xoriço cular

Llescats:
Pernil ibèric
Pernil salat



Amb la sortida de la gran superfície a final del 2010, el 2011 va representar 
un punt d’inflexió per al mercat de Casa Fígols. Des d’aleshores, l’estratègia 
comercial de l’empresa passa per concentrar-se en un altre tipus de clients. 

Els establiments als quals s’adreça l’empresa són les xarcuteries gourmet 
i les cadenes de xarcuteries; les parades de mercats municipals; els 
establiments de barri; les petites cadenes de supermercats, llocs de punts 
turístics i zones privilegiades del municipi. Es busquen botigues que donin 
prestigi a la marca i que s’adaptin a l’irrenunciable mètode tradicional de 
treballar. També són benvinguts clients que participen en fires o mercats 
d’artesania i els mercats nacionals o internacionals, així com aquells que 
s’interessen a establir col·laboracions. 

4. Clients objectiu 



5. La premsa ha dit...

DBerguedà.cat 
15/04/2011 | Aurora Rodríguez | Economia  

Casa Fígols promou els embotits 
com a “souvenirs” a la Boqueria

Des d’avui l’empresa de Montmajor té presència 
al mític mercat gràcies a un acord amb Farrés 
Cansalederia

A partir d’ara, si veieu un turista alemany o anglès pel mig 
de la Rambla de Barcelona menjant-se un tall de fuet o 
un tros de pernil és molt possible que sigui embotit del 
Berguedà. L’empresa d’embotits artesans de Montmajor 
Casa Fígols ha iniciat avui una experiència de col•laboració 
amb la reconeguda Farrés Cansaladeria, que des de fa 40 
anys ocupa la parada 888 del mític mercat de la Boqueria.

Des d’avui la firma berguedana té presència permanent 
en aquest concorregut mercat. L’aliança entre totes dues 
empreses arriba després de mesos de converses. En una 
entrevista a Ràdio Berga, el responsable de l’empresa 
de Montmajor, Josep Fígols, ha explicat que Farrés 
Cansaladeria, especialitzada en garrins, buscava “una 
marca reconeguda per la seva qualitat dins el sector” per 
tal de millorar la seva oferta en el terreny dels embotits 
artesans. L’acord entre totes dues empreses implica alguna 
cosa més, a part de vendre els productes de Casa Fígols a 
la Boqueria.

Aquesta fusió s’ha presentat aquest matí amb una 
degustació gratuïta dels productes estrella de la marca 
berguedana. D’aquesta manera es vol potenciar l’oferta 
de les empreses, que s’orientarà a públics molt diversos. 
La voluntat de la parada es acostar aquests productes a 
un públic familiar, però també convertir l’embotit en un 
“souvenir”, un record turístic més de Catalunya. Joan Fígols 
destaca que la parada està situada just a l’entrada de la 
Boqueria, en un punt molt concorregut per turistes d’arreu 
del món.

Fins i tot, els turistes que passin per la Boqueria podran 
degustar els productes de la parada dins una original 

paperina dissenyada expressament “per atreure la seva 
atenció” i amb la intenció que s’emportin “un record diferent 
de la seva estada a Barcelona”.

Casa Fígols és una empresa familiar que porta més de mig 
segle dedicada a l’artesania de l’embotit, tot i que la tradició 
de la família en aquesta activitat es remunta a desenes de 
generacions. La firma ha optat per especialitzar-se en la 
venda a partir d’establiments propis a diferents punts de 
Catalunya, enlloc d’entrar en la ferotge lluita dels lineals de 
les grans superfícies.

La parada on es podran trobar els embotits de Casa Fígols està 
just a l’entrada de la Boqueria  ARXIU

Regió7 
13/04/2011 | Economia  



6. Fitxa corporativa

Sector Alimentació: embotits artesans i plats preparats

Data de creació 1959

Propietaris /  Joan Fígols i Marta Comellas

Equip directiu

Seu Montmajor (Berguedà, Barcelona)

Botigues pròpies · Montmajor (Pl. del Mercat, 6) – 973 824 61 99  / 93 824 61 33
 · Avià (C/ Flor de la Muntanya, 7) – 93 823 19 82
 · Berga (Pg. Indústria, 21) – 93 821 06 16
 · Barcelona (C/ Floridablanca) – 93 426 33 74
 · Barcelona – Boqueria – 93 317 09 75
 

Nombre treballadors 33

Informació 

de contacte

Tel. 93 824 61 99 / 93 824 61 33
casafigols@casafigols.com
Pl. Mercat, 6
08612 Montmajor (Barcelona)

Tel. Premsa: 93. 868 46 97
Correu-e premsa: danisala@e2s.cat



Elaboració i venda 
Pl. del Mercat, 6. 08612 Montmajor · T. 93 824 61 99

casafigols@casafigols.com

Principals punts de venda
Avià C/ Flor de la Muntanya, 7· T. 93 823 19 82

Berga Pg. Indústria, 21· T. 93 821 06 16
Barcelona C/ Floridablanca, 93· T. 93 426 33 74

Barcelona Mercat de la Boqueria, parada 888· T. 93 317 09 75
 

Podeu consultar al web altres punts de venda.

www.casafigols.com


