
                             

 

 

 

 

PREMI ESCOLA-EMPRESA: Nota de Premsa del 26è Premi 

El Patronat de la Fundació Anespro, reunit el dia 15 de juny de 2020, ha decidit 

per unanimitat lliurar el 26è Premi Escola Empresa a BonÀreaValls de la Corporació 

Alimentària Guissona. El Premi Escola Empresa reconeix el compromís i la implicació 

de les diferents empreses i institucions amb la formació professional, enfocades a 

incrementar la qualificació professional de les persones i per tant la seva ocupabilitat. 

També pretén reconèixer les accions desenvolupades per col·laborar amb la 

construcció d’un model de formació professional d’excel·lència a l’Institut Jaume 

Huguet, l’Antiga Escola del Treball de Valls, centre referent de la formació 

professional a la ciutat.   

La relació de BonÀrea amb Valls va començar l’any 1999 amb l’obertura de la 

primera botiga a la carretera de Montblanc. El 2015,aquest establiment va ampliar 

les seves instal·lacions en el mateix espai que encara ocupa avui, i posteriorment el 

2018 l’empresa va decidir augmentar la seva presència a la capital de l’Alt Camp 

amb la posada en marxa d’una segona botiga i una benzinera al polígon industrial. 

Des de fa anys, BonÀrea va optar per col·laborar amb la formació de joves estudiants 

de cicles formatius de la família professional de Comerç, que s’imparteixen a l’Institut 

Jaume Huguet, per tal d’afavorir i facilitar les practiques en un entorn real i així la 

futura inserció laboral d’aquests alumnes. BonÀrea compta amb una àmplia 

experiència en el sector agroalimentari. Desenvolupa totes les activitats ramaderes, 

industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris. 

Des de 1959 ha anat incorporant a l’estructura productiva, empresarial i comercial 

tots els elements necessaris per realitzar una integració vertical i així tancar el cicle 

productiu complet del producte carni. L’objectiu global de BonÀrea és millorar el 

rendiment de les explotacions ramaderes i atendre les necessitats dels clients que 

confien en l’eficàcia i professionalitat del grup, oferint-los productes segurs, de la 

millor qualitat i al millor preu .   


