Guanyadors edició 2009
GERMANS BOADA SA de Rubí,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Internacionalització
Especialitzada en disseny i fabricació d’eines per a la construcció. Ha estat reconeguda per
la seva àmplia i ascendent trajectòria en l’àmbit de la internacionalització. L’empresa
compta amb nombrosos plantes de fabricació, filials, sucursals i oficines comercials en
mercats exteriors i ha registrat un creixement constant del volum de facturació
d’exportació.
IMC TOYS SA de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Internacionalització
Dedicada al disseny i fabricació de joguines. Ha estat guardonada pel Jurat per haver
registrat un creixement d’exportacions en els darrers tres anys d’un 59% i també per
l’establiment d’una planta de producció i filials de l’empresa a diferents països.
FUNDACIÓN ADECCO PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Responsabilitat Social Corporativa
Esdevé una entitat sense afany de lucre que es dedica a la inserció laboral de persones
que tenen moltes dificultats per trobar feina. Ha estat guardonada per dissenyar,
desenvolupar, promoure i aplicar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa vers els
seus empleats, empreses i la societat en general.
KONIXBERT HI-TECH SA de Sant Cugat del Vallès,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Responsabilitat Social Corporativa
Especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització d’analitzadors moleculars i altres
equips de laboratori. L’empresa ha rebut el reconeixement del Jurat per aconseguir un
desenvolupament hamònic i sostingut a curt, mig i llarg termini, amb una gestió que
promou les accions referents a la Responsabilitat Social Corporativa en l’empresa.
PRAD SA MARCA SCHUSS de Vacarisses,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Iniciativa Comercial i de Serveis
Dedicada a la fabricació i comercialització de roba infantil. L’empresa ha estat guardonada
per haver promogut el disseny i aplicació d’un pla estratègic amb l’objectiu d’arribar als 22
punts de venda a nivell nacional i internacional, que ha suposat un important procés de
creixement i expansió de l’empresa.
SC TRADE CENTER de Sant Cugat del Vallès,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Iniciativa Comercial i de Serveis
És un centre de negocis i es dedica a la gestió de parcs empresarials. El Jurat ha
reconegut aquest concepte modern d’espai multinegocis que integra un innovador centre
de negocis i que esdevé un dels més grans d’Espanya.
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Formació i el Coneixement
Dedicat a l’atenció sanitària i social, ha estat guardonada per l’aplicació d’un pla de
formació biennal en el qual hi ha participat un total de 2.066 treballadors, que han
realitzat més de 41.000 hores de formació distribuïdes en més d’un miler de cursos.
LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a la Formació i el Coneixement
Esdevé una entitat dedicada a la prestació de serveis a empreses del sector industrial,
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amb l’aportació de valor tecnològic tant en productes com en processos. Ha estat
guardonada per l’aplicació d’un pla de formació anual, realitzat pel 36.5% de la plantilla
l’any 2008, que contemplava més de 2.900 hores en formació, distribuïdes en 29 cursos.
AMATE ELECTROACÚSTICA SL de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament
Especialitzada en el disseny i fabricació d’amplificadors, processadors i sistemes acústics
per al seu ús professional. Ha estat reconeguda per dissenyar, desenvolupar i produir un
sistema de mesura que permet extreure dades tècniques del comportament en 3
dimensions de la resposta en freqüència d’un altaveu. El projecte inclou l’acondicionament
d’una sala de les instal·lacions de l’empresa per convertir-la en anecoica.
CIRCONTROL SA de Terrassa,
PREMIS CAMBRA 2009 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament
Dedicada al disseny, fabricació i comercialització d’equips i sistemes d’identificació i
seguretat. Ha estat guardonada per dissenyar i produir un sistema intel·ligent de
recàrrega de vehicles elèctrics.
MALAHIERBA
PREMIS CAMBRA 2009 a l'Empresa de Nova Creació
Creada l’any 2006 es dedica al sector de la moda femenina. El seu producte es basa en
una combinació entre textures pictòriques, grafisme i la marca “made in Barcelona”, a més
de tenir una bona relació qualitat-preu. Està experimentant un bon ritme de creixement i
ha estat molt ben acceptada al mercat.
HEWLETT-PACKARD de Sant Cugat del Vallès,
PREMI CAMBRA 2009 a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació
Dedicada al sector de l’informàtica, proporciona solucions tecnològiques per a
consumidors, empreses i institucions.
PREMI CAMBRA 2009 al Lideratge Empresarial
El Ple de la Cambra ha reconegut en l’edició d’enguany la trajectòria i iniciativa
empresarial del Sr. Manuel Lao i Hernández, president i fundador de CIRSA i NORTIA
Corporation.
El Sr. Manuel Lao lidera aquesta gran empresa multinacional, capdavantera a nivell
mundial en el sector de l’oci. Va fundar CIRSA l’any 1978, i en aquest recorregut de més
de 30 anys ha crescut de manera important, i compta actualment amb més de 400
empreses al món, 16.000 col·laboradors i una facturació que supera els 2.200 milions
d’euros per any. El Sr. Lao ha aconseguit posicionar la seva empresa com a referent
mundial sense renunciar al caràcter familiar de l’organització.
Amb seu a Terrassa, Cirsa ha aportat dinamisme a la demarcació. L’empresari també s’ha
compromès activament amb la Responsabilitat Social Corporativa, amb la Fundación
Manuel Lao Hernández, que ofereix suport a accions culturals, econòmiques, esportives,
formatives i educatives entorn de la nostra societat.
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