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PREMIS CAMBRA 2010 a la Internacionalització
CHIMIGRAF IBÉRICA, SL, de Rubí, dedicada a la producció de tintes
líquides flexogràfiques, inkjet i ultraviolats per a la indústria gràfica. Ha estat
reconeguda per la seva aposta per la internacionalització com a estratègia
alternativa a la competència del mercat local. De fet, un terç dels ingressos
per vendes s’obté dels mercats exteriors. Chimigraf Ibérica també ha invertit
en noves tecnologies per crear productes innovadors que facilitin l’entrada a
nous mercats exteriors.

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES, SL (EDEL, SL), de Rubí, dedicada a la
fabricació de components electrònics per a ascensors i muntacàrregues, ha
estat guardonada per la seva aposta per la internacionalització, a través
d’inversions en I+D per ser més competitius i amb nous projectes per establir
noves filials a mercats internacionals.

PREMIS CAMBRA 2010 a la Responsabilitat Social Corporativa
CASAMITJANA, SL, de Terrassa, dedicada a la comercialització de mobiliari
per a la llar i oficines/interiorisme. Ha estat premiada per la seva implicació
per conciliar la vida laboral i personal dels seus col·laboradors com a mesura
que repercuteix en els beneficis de l’empresa. Casamitjana ha rebut per
aquest motiu el certificat Empresa Familiarment Responsable i és l’únic
comerç a l’Estat que ha rebut aquest reconeixement.
PRODIS, de Terrassa, és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre,
destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental. Ha estat
reconeguda per promoure que persones que no tenen prou capacitat per ser
autònomes puguin gaudir dels seus drets i deures. L’entitat commemora
aquest any el seu 50è aniversari.

PREMIS CAMBRA 2010 a la Iniciativa Comercial i de Serveis
DRIVANIA INTERNATIONAL, SL, de Sant Cugat del Vallès, especialitzada
en serveis internacionals de cotxes de negocis amb xofer. Ha estat
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guardonada per haver creat i desenvolupat una idea de negoci no existent al
mercat espanyol i també per crear eines informàtiques pròpies.
ISS FACILITY SERVICES, de Sant Cugat del Vallès, especialitzada en
serveis generals integrats als edificis, com ara neteges especialitzades,
serveis auxiliars, càterings, qualitat de l’aire o control de plagues, entre
d’altres. Ha estat guardonada per la creació d’un “Programa d’Optimització de
Costos” per reduir despeses del servei de neteja de les empreses que el tenen
externalitzat.
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PREMIS CAMBRA 2010 a la Formació i el Coneixement
ANDERSEN, SA, de Rubí, especialitzada en alimentació i salut animal, amb
una àmplia gamma d’ingredients i additius per a la nutrició animal,
medicament veterinaris i productes per a la salut animal. Ha estat
guardonada per l’aplicació d’un pla de formació biennal, realitzat a 24
treballadors, amb 2.800 hores de formació, distribuïdes en 81 cursos.
RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SL, de Terrassa, especialitzada en serveis
de consultoria i assessorament a empreses en aspectes financers i tributaris,
jurídic-mercantil, laboral i RRHH. Ha estat guardonada pel seu pla de formació
anual, realitzat per 26 treballadors i distribuït en 296 cursos i 3.970 hores de
formació.

PREMIS CAMBRA 2010 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament
B. BRAUN, de Rubí, especialitzada en subministraments a hospitals, és un
grup multinacional líder en el seu sector. Ha estat guardonada per convertirse en un dels dos centres productius de solucions parentals més importants
del Grup a Europa, i així responsabilitzar-se de l’R+D, màrqueting, producció,
qualitat i logística internacional d’algunes línies de producte. Així mateix, ha
construït un nou centre productiu de referència a Rubí, creant així molts llocs
de treball al municipi.
MAT GLOBAL SOLUTIONS, SL (MAT GROUP), de Terrassa, dedicada a la
recerca, enginyeria, desenvolupament i producció de materials i productes per
a motor i textil-protecció. Ha estat guardonada per convertir-se, en poc
temps, en el líder mundial en el desenvolupament i la creació de cascs de
motocicleta, amb una visió global i innovadora.
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El Comitè Executiu de la Cambra, en representació dels òrgans de govern de
la institució, ha determinat els guanyadors de les següents tres categories:

PREMI CAMBRA 2010 a l’Empresa de Nova Creació
ADICT ACTIVE RETAIL, de Sant Cugat del Vallès, dedicada a la investigació
i el desenvolupament d’aplicacions tecnològiques que permetin l’activació del
punt de venda de forma dinàmica i interactiva. Ha estat guardonada per la
creació d’un producte innovador, un carro de compra que indica les principals
ofertes i quina és la seva ubicació al supermercat.
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PREMI CAMBRA 2010 a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació
KERN PHARMA, de Terrassa, dedicada al desenvolupament, la fabricació i la
comercialització de productes farmacèutics. L’empresa ha complert 10 anys
d’existència des que va adquirir una planta farmacèutica a Terrassa l’any
1999. En aquest recorregut, l’empresa ha assolit una gran quota de mercat i
amb un important volum de producció i comercialització de fàrmacs s’ha
consolidat com a líder en la producció de medicaments genèrics a Espanya.
Kern Pharma compta amb una plantilla de 550 professionals. En els darrers 5
anys l’empresa ha crescut prop del 60% i ha dut a terme importants tasques
en responsabilitat social empresarial, centrades en la integració laboral i
social de persones discapacitades, un compromís amb el respecte al medi
ambient i la solidaritat amb els més necessitats, sobretot a través de
projectes de col·laboració amb “SOS Aldees Infantils”.
PREMI CAMBRA 2010 al Lideratge Empresarial
La Cambra ha considerat mereixedor d’aquest Premi Cambra 2010 al
Lideratge Empresarial a l’empresari terrassenc FAUST SAN JOSÉ PÉREZ, en
reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a fundador, impulsor i
actualment president del Consell d’Administració del grup d’empreses del
sector càrnic i d’alimentació, Grup Arcadíe España, amb seu a Terrassa.
L’empresa té el seu origen l’any 1970 (Tocinerías San José Torras) i
actualment ocupa més de 600 treballadors i compta amb una filial a
Extremadura.
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