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Els Premis Cambra’18 guardonen
les millors iniciatives d’empreses
de Terrassa i de la zona d’inﬂuència
de la Cambra terrassenca
Els Premis Cambra van néixer per
fer públic el reconeixement anual
que la Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis de Terrassa atorga a aquelles persones, projectes de futur i
empreses que contribueixen a potenciar el desenvolupament social i
econòmic de la seva demarcació.
Aquest reconeixement està obert a
la participació de totes les empreses
amb presència en un dels 12 municipis de la demarcació de Terrassa,
i el criteri d’elecció dels guanyadors
es duu a terme mitjançant un rigorós procés de votació. La votació la
realitza un jurat que reuneix persones de prestigi directament vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic.
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L’esdeveniment, que ha tingut
lloc aquesta nit al Teatre Municipal La Sala de Rubí, premiava
diverses categories o àmbits, des
de Trajectòria Internacional Consolidada ﬁns al Compromís i la
Sostenibilitat.
La Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis de Terrassa va convocar

al seu dia els Premis Cambra’18, el
reconeixement públic que cada any
la institució atorga a les empreses
de la demarcació que han destacat
especialment en un aspecte estratègic de l’àmbit empresarial i que han
tingut un potencial econòmic i social
destacat. Aquests guardons compten amb la participació de totes
aquelles empreses presents en els
12 municipis de la demarcació de la
Cambra de Terrassa que compleixin

amb les especiﬁcacions de les bases
dels guardons. L’edició d’aquest any
2018 premia a la Trajectòria Internacional Consolidada, a la Iniciació a la
Internacionalització, al Compromís
i la Sostenibilitat, a l’Empresa Saludable, a l’Impuls de la Innovació, la
Recerca i el Desenvolupament, a la
Millor Iniciativa Comercial i de Serveis, a l’Empresa de Nova Creació, al
Lideratge Empresarial i a la Iniciativa
Empresarial a la demarcació.

Un cop el jurat emet el veredicte
sobre els guanyadors, el procés culmina amb un acte institucional de
lliurament de premis. Aquest esdeveniment econòmic i social reuneix
nombrosos empresaris, així com
representants del món econòmic,
social i polític.
L’acte de lliurament està presidit
cada any per una personalitat rellevant del món institucional i/o
polític. Les successives edicions de
lliurament dels Premis Cambra han
comptat amb la participació com a
presidents de personalitats il·lustres, entre els quals es compten l’ac-

Amb la col·laboració de

www.MOMENTUM.BARCELONA

EDITORS

momentum
PARTNERS

ABOGADOS & SERVICES

AGENCY

VALLÈS

DIARI DEL VALLÈS

Els Premis Cambra
tenen el seu origen l’any
1977, quan aquesta
institució ja premiava les
empreses exportadores
amb les Medalles al
Mèrit Exportador,
i donava també
distincions al comerç
a través de l’acte de
cloenda de la tradicional
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tual Rei i Reina d’Espanya, Felip VI i
Leticia Ortiz o els ex Presidents de
la Generalitat Carles Puigdemont,
Artur Mas, Jordi Pujol i Pasqual
Maragall
Des de la creació dels guardons,
aquest acte ha estat un destacat
punt de trobada entre empresaris
de la demarcació de la Cambra de
Terrassa i les principals institucions
econòmiques del país, fet que ha
comportat que els Premis Cambra
siguin ja un referent dins de l’àmbit
institucional i empresarial català.
Els actes reconeixien, de manera pionera en el seu moment, la
tasca comercial i internacional de
les empreses de la demarcació.
Aquests esdeveniments es van
mantenir de forma ininterrompuda fins a l’any 2000 quan es
van crear els Premis Cambra, uns
guardons que tenen la voluntat
de mantenir l’esperit fundacional
de 1977 i ampliar-lo als àmbits de
servei a l’empresa amb els quals
s’identifica l’entitat.
A través dels Premis, la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa se situa com una institució
econòmica amb clara vocació de
lideratge institucional que reconeix la tasca de les empreses a les
quals representa i serveix.
En el transcurs de les diferents
edicions han estat mereixedores
dels Premis Cambra moltes de les
empreses més capdavanteres de
cada sector i que han contribuït,
sens dubte, a potenciar el desenvolupament social i econòmic de
la demarcació de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis de Ter-

rassa. En aquesta edició, les guanyadores són:
PREMIS CAMBRA 2018 A LA
TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL
CONSOLIDADA:
DERMOFARM SA, de Rubí, es dedica al desenvolupament, fabricació i comercialització de productes de cosmètica, dermatologia i
ginecologia. Fundada l’any 1972,
l’empresa va iniciar la seva activitat exportadora l’any 1998 i actualment destina el 10,7% de la seva
facturació a l’exportació, a través
de canals de distribució dels sectors farmacèutic i de perfumeria.
Presents a Alemanya i Portugal
amb estructures comercials pròpies des de l’any 2013, Dermofarm
exporta a un total de 27 països de
tot el món i l’any 2017 ha iniciat
l’activitat exportadora a Xina, Xile,
Bòsnia, Egipte i Austràlia. Amb 45
anys d’experiència, l’empresa disposa d’una plantilla professional
de 260 treballadors.
STP ACUSTER GROUP (GRUPO
ACUSTER SL), de Terrassa, és una
empresa dedicada al desenvolupament de solucions tècniques i la
fabricació i comercialització d’accessoris, components i equips tecnològicament avançats per a les
xarxes de distribució dels mercats
de l’aigua, gas, mineria i telecomunicacions. Creada l’any 1973 com
una empresa familiar de components per a la xarxa de subministrament d’aigua i gas, va ser pionera en la introducció d’accessoris
de polietilè i màquines de soldar al
mercat espanyol. A partir de l’any
2005 el grup va multiplicar la seva
solvència i potencial per esdevenir

un grup empresarial internacional
de referència. Amb un equip professional de 170 treballadors, actualment el grup destina el 76% de
la seva facturació a l’exportació a
un total de 46 països.
PREMIS CAMBRA 2018
A LA INICIACIÓ A LA
INTERNACIONALITZACIÓ:
ECO-FRED RUBÍ SL, de Rubí, és
una empresa que desenvolupa solucions integrals de disseny, construcció, posada en marxa, validació i manteniment de sales netes,
laboratoris d’alta especialització i
espais d’ambient controlat per a la
indústria farmacèutica, cosmètica
i sanitària, així com altres sectors
tecnològics com l’aeroespacial i de
recerca. Creada l’any 1991, l’empresa s’especialitza en el desenvolupament de tecnologies per al
tractament de l’aire i, a partir de
l’any 2000 orienta la seva activitat
a l’àmbit de les instal·lacions de
sales netes i espais d’ambient controlat per a sectors de la indústria
i la recerca biofarmacèutica, cosmètica, sanitària, alimentària i veterinària, entre altres. En el 2014,
l’empresa aposta per una sòlida
inversió en R+D+i fa els primers
passos per iniciar-se en la internacionalització. L’any 2017 el volum
d’exportació representa el 20% del
total de la facturació de l’empresa.
HEAVYMOVEMENT SL, de Castellbisbal, és una empresa especialitzada en la gestió i operació
de serveis industrials externalitzats per a la indústria del metall.
Creada l’any 2002 per a la gestió
externalitzada de processos d’una
empresa industrial, a partir de

l’any 2007 l’empresa es dota d’una
nova estratègia mutliclient amb
una orientació internacional i crea
la marca Heavymovement. En un
entorn altament competitiu, on el
lideratge del mercat es concentra
en empreses nord-americanes, un
enfocament innovador del negoci i
el profund coneixement en maquinària industrial porten a l’empresa
a iniciar-se en l’activitat internacional a partir de l’any 2012 amb un
primer contracte a Polònia. D’aleshores ençà l’empresa exporta de
forma regular a Romania, França,
Polònia, Regne Unit i Xile. Amb
centres propis a Polònia i Xile, actualment el 17% de la facturació
anual de l’empresa prové de la
seva activitat internacional. El creixement de la demanda ha portat a
l’empresa a reforçar el seu equip
professional que actualment està
format per 380 treballadors.
PREMIS CAMBRA 2018
AL COMPROMÍS I LA
SOSTENIBILITAT:
AEINNOVA (ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS SL), de Terrassa, és una empresa dedicada al
desenvolupament de solucions tecnològiques orientades a minimitzar
el consum energètic mitjançant la
transformació de la calor industrial
en energia elèctrica. Creada l’any
2014 com una spin-off del departament de microelectrònica de la
UAB, la tecnologia patentada per
AEINNOVA contribueix a la reducció
d’emissions de GHG (gasos d’efecte
hivernacle) per la reducció de les
emissions de calors residuals industrials. L’empresa ha creat també
recuperadors termoelèctrics que
converteixen la calor de xemeneies
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i forns en energia elèctrica que es
torna a la xarxa per l’autoconsum.
LAMP SAU, de Terrassa, és una
empresa especialitzada en l’assessorament, disseny, producció
i comercialització de projectes
d’il·luminació tècnica. Fundada el
1972, l’empresa inicia la seva activitat en el món de la il·luminació
a nivell local i s’especialitza en la
comercialització d’estructures de
fluorescència. En els anys 90 l’empresa inicia les primeres accions
d’abast internacional i a partir de
l’any 2000, s’orienta al desenvolupament de projectes a mida i
es presenta com a marca global
amb presència a tot el món. Avui
dia Lamp té filials a Xile, Colòmbia,
Mèxic i França, i oficines comercials al Regne Unit, a l’Orient Mitjà,
a Tailàndia i a Lituània. L’empresa,
que disposa de les certificacions
ISO-9001 i ISO-14001, ha adoptat
un ambiciós pla global d’acció de
control de la qualitat i millora contínua, amb diversos programes
per minimitzar l’impacte ambiental i reduir el consum energètic.
PREMIS CAMBRA 2018 A
L’EMPRESA SALUDABLE:
ESTABLIMENTS VIENA SL, de
Terrassa, és una empresa de restauració amb oficines centrals a la
ciutat que té una planta de manufactura de carn, un forn d’elaboració de pa i un centre de formació a
Sabadell. L’empresa té un total de
53 establiments a Catalunya, Andorra i València. Amb una plantilla de
1.628 treballadors, l’empresa té implementada una política de prevenció orientada a dotar tots els establiments de mesures per esdevenir
un lloc més segur i saludable on treballar, com la formació i informació
d’aquests processos, amb els quals
l’índex d’incidència d’accidents amb
baixa laboral, està un 30% per sota
de l’índex mitjà sectorial. A més a
més, ha assolit una reducció del
nivell de soroll a l’obrador de carn
passant d’un nivell diari de soroll de
97,7 dBA a 80 dBA.
FINSA FILTROS INDUSTRIALES SL,
de Terrassa, dedicada al desenvolupament de solucions completes
d’enginyeria i processos de disseny, teixit i confecció per a medis
filtrants i al disseny i producció
de teixits tècnics concebuts per a
la filtració industrial i teixits metàl·lics per a la construcció. Finsa
es va fundar l’any 1978 i va incorporar la producció tèxtil tecnificada orientada a les indústries els
processos productius de les quals

passen per una fase de filtració líquida i de gas. Una sòlida inversió
en R+D i en laboratoris propis d’assaig han portat a Finsa a incrementar la seva activitat en els mercats
internacionals que avui representa
el 70% de la seva facturació. Amb
un equip professional de 49 treballadors, l’empresa ha implementat
un pla d’acció orientat a promoure
un ambient segur i saludable, dissenyat per combinar creixement
econòmic i productiu i una especial sensibilitat al factor humà que
potencia la creativitat i la motivació
de l’equip professional.
PREMIS CAMBRA 2018
A L’IMPULS DE LA
INNOVACIÓ, LA RECERCA I EL
DESENVOLUPAMENT:
VYTRUS BIOTECH SL, de Terrassa,
dedicada al desenvolupament, producció i comercialització d’ingredients actius d’alt valor afegit amb
l’aplicació de tecnologia de cultiu
de cèl·lules mare vegetals per als
mercats cosmètic i sanitari. Creada
l’any 2009 com una spin-off de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, l’empresa ha
desenvolupat i produït un total de
13 productes innovadors a partir
de cèl·lules mare de diferents espècies vegetals. El 2017 va rebre un
premi internacional al millor producte del món pel tractament de la
caiguda del cabell. La innovació forma part de l’ADN de l’empresa i fins
al moment ha iniciat un total de 21
projectes d’R+D diferents, alguns
dels quals ja han donat resultats en
forma de productes o tecnologies
comercialitzables. Vytrus Biotech
hi ha col·laborat amb diversos centres públics d’investigació, des de la

UB a la UAB, la Universitat de Murcia i el CRAG amb el qual treballen
braç a braç un doctorat industrial
per a la producció de proteïnes recombinants en cèl·lules.
WETRON AUTOMATIZACIÓN SA,
de Rubí, és una enginyeria especialitzada en el desenvolupament
de projectes claus en mà d’automatització, control de processos
productius i gestió de la informació per al sector industrial de l’automòbil, aeronàutica, química, alimentació i logística. Fundada l’any
1991, l’empresa té una llarga trajectòria vinculada a l’impuls de la
innovació i el desenvolupament i
la seva aplicació en els sistemes de
fabricació. Amb un equip professional de 60 treballadors, l’empresa
té filials a Brasil, Mèxic i Polònia.
Dins de l’any 2018, l’empresa ha
posat en marxa una nova iniciativa
d’R+D que, sota el nom de “WEcobots”, està dissenyada per proporcionar a les pimes una significativa millora de la seva gestió de la
producció adaptada entorn de la
Indústria 4.0.
PREMIS CAMBRA 2018 A LA
MILLOR INICIATIVA COMERCIAL
I DE SERVEIS:
COMPLIANCE CONSULTING &
ENGINEERING SL, de Terrassa,
especialitzada en serveis GMP per
a la indústria farmacèutica orientats a assegurar la qualitat i la
seguretat del fàrmac i en l’assessorament per a l’estabilització i no
degradació de nous fàrmacs injectables. Creada l’any 2013, amb la
posada en marxa d’un laboratori
de desenvolupament de processos d’estabilització de fàrmacs in-

jectables, l’empresa experimenta
un sòlid procés de creixement i
expansió. Després d’iniciar-se en
la distribució d’equipament d’alt
contingut tecnològic per a la indústria farmacèutica l’any 2016, a
finals de l’any següent l’empresa
ha implementat una plataforma
d’e-commerce per a la venda d’informes d’auditoria de compliment
GMP. L’empresa té un equip professional de 16 treballadors.
FUPAR (FUNDACIÓ PRESIDENT
AMAT ROUMENS), de Terrassa,
és una entitat privada d’economia
social sense afany de lucre orientada a donar suport en el procés
de formació i inclusió sociolaboral
de les persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual i del
desenvolupament. Creada l’any
1971 i constituïda com a fundació
l’any 1985, centra la seva activitat
en dues àrees de servei: el Centre
Especial de Treball, amb 220 persones contractades, i el Centre
Ocupacional, que atén a 160 persones més. Actualment disposa de
tres establiments comercials –un
centre de jardineria, un rentat de
vehicles i la recentment adquirida
botiga Teixidors- així com de diferents àrees de servei de suport. A
més, disposa de dos centres dedicats a la fabricació de productes
sota marca pròpia: ambientadors
solidaris i productes artesanals
tèxtils. L’entitat, que ha iniciat la
distribució i expansió dels productes durant l’octubre del 2017
a Espanya, Illes Canàries i Marroc,
manté acords de col·laboració
amb 40 comerços de la ciutat per
a la distribució dels seus productes
i convenis de servei regular amb
250 entitats.

