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BRUGAROLAS, SA, de Rubí, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Internacionalització 
Dedicada a la fabricació i la comercialització de lubricants industrials. El Jurat dels Premis 
Cambra 2011 ha reconegut aquesta empresa amb més de 100 anys d’història per la seva 
aposta per la internacionalització, que ha contribuït a un creixement sostingut en els darrers 
anys. Especialment, es valora la seva consolidació en el mercat asiàtic en els darrers dos 
anys. 
 
EUROFRAGANCE, SL, de Rubí, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Internacionalització  
Dedicada a la producció i la venda de fragàncies i aromes. Ha estat premiada per la seva 
vocació internacional, ja que opera a través de 4 filials internacionals i l’exportació 
representa el 85% de la seva producció. També s’ha valorat l’increment d’exportacions 
acumulat en els darrers dos anys, que ha crescut un 76% del 2008 al 2010.  
 
AJUDES TÈCNIQUES BACH, SLL, de Sant Cugat del Vallès, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Responsabilitat Social Corporativa 
Dedicada al disseny i la fabricació de bicicletes per a persones minusvàlides. El Jurat ha 
guardonat l’empresa pel desenvolupament i producció d’una bicicleta que es fa servir amb 
els braços i que es connecta a la cadira de rodes de l’usuari. Aquesta conversió de la cadira 
de rodes en un tricicle permet augmentar la seva mobilitat.  
 
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL, de Terrassa, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Responsabilitat Social Corporativa 
Dedicada a la informàtica, les telecomunicacions i les noves tecnologies. Ha estat 
guardonada per una aposta proactiva per l’atracció de talents, amb un pla específic de 
motivació a l’equip humà, que ofereix seguretat, comoditat, conciliació laboral-familiar i 
satisfacció personal per la tasca realitzada, amb un estalvi considerable de costos i recursos. 
 
SANMY, SA, de Terrassa, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis 
Dedicada a la fabricació de begudes refrescants sense alcohol, ha estat reconeguda per la 
seva flexibilitat, quantitat i varietat de productes, situant-se com una de les més grans 
plantes embotelladores independents a Catalunya que vénen al distribuïdor.  
 
SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, de Terrassa,  
PREMI CAMBRA 2011 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis  
Dedicada a la indústria d’arts gràfiques especialitzada en productes amb acabats especials. 
El Jurat ha guardonat l’empresa per la seva consolidació en el mercat després de45 anys 
d’història, que culmina amb la inauguració de les noves instal·lacions a Terrassa l’any 2009.  
 
RUBINUM, SA, de Rubí, 
PREMI CAMBRA 2011 a la Formació i el Coneixement 
Dedicada a la producció i distribució de productes naturals per a l’alimentació animal. Ha 
estat reconeguda amb un Premi Cambra per l’aplicació d’un pla de formació anual, realitzat 
pels 11 treballadors de la plantilla, amb 533 hores destinades a la formació, distribuïdes en 
34 cursos.  
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TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU, de Terrassa,  
PREMI CAMBRA 2011 a la Formació i el Coneixement 
Dedicada al disseny, fabricació i comercialització d’equips d’alta tecnologia per a la indústria 
i, especialment, per al sector de la salut. Ha estat guardonada per la realització d’un pla de 
formació anual, destinat a 236 treballadors, amb 6.853 hores de formació distribuïdes en 
220 cursos.  
 
DELTALAB, SL, de Rubí, 
PREMI CAMBRA 2011 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament 
Dedicada a la fabricació i comercialització de material plàstic d’higiene i seguretat 
hospitalària per a laboratoris i indústries farmacèutica, agroalimentària i química. Ha estat 
guardonada per apostar per la innovació com a principal estratègia de l’empresa des dels 
seus inicis, amb una contrastada trajectòria aplicant polítiques d’innovació i qualitat. 
 
LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, de Terrassa, 
PREMI CAMBRA 2011 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament 
Entitat centrada en la recerca, el desenvolupament i la innovació industrial. Ha estat 
reconeguda la seva clara voluntat d’adaptació per transformar els reptes tecnològics en 
valor econòmic i social.  
 
DOWN TO MOON, SLNE, de Sant Cugat del Vallès 
PREMI CAMBRA 2011 a l’Empresa de Nova Creació 
Ha estat guardonada per la seva alta capacitat d’innovar a través del disseny, la creació i el 
desenvolupament d’aplicacions per a telefonia mòbil d’última generació.  
 
CELSA GROUP, de Castellbisbal 
PREMI CAMBRA 2011 a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació 
Ha estat guardonada per haver-se convertit en un important grup sota el qual operen un 
total de vuit empreses del sector de l'acer i la laminació. L'empresa és el major fabricant de 
productes llargs d’acer a nivell estatal i una de les trenta companyies més importants del 
sector al món. Compta amb una destacable presència internacional, amb plantes pròpies en 
diversos països europeus, i ha adoptat una reconeguda política de responsabilitat social 
corporativa. 
 
Sr. Miquel Lloveras i Martí, empresari terrassenc 
PREMI CAMBRA 2011 al Lideratge Empresarial 
En reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a president de l’empresa SA Martín 
Lloveras del sector industrial amb seu a Terrassa. 
Empresa centenària i familiar, clar exemple de la unió entre innovació i internacionalització. 
Compta amb un Centre d’Innovació i R+D+I en el qual aporten diferents solucions 
tecnològiques per a la major eficiència i rendibilitat dels seus clients. La internacionalització 
representa actualment un 95% de les seves vendes. També destaca l'establiment d'aliances 
amb altres empreses i l'aposta que fa per la sostenibilitat. 
 
Sr. Emili Lloveras i Martí, empresari terrassenc 
PREMI CAMBRA 2011 al Lideratge Empresarial 
En reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a president de l’empresa SA Martín 
Lloveras del sector industrial amb seu a Terrassa. 
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Empresa centenària i familiar, clar exemple de la unió entre innovació i internacionalització. 
Compta amb un Centre d’Innovació i R+D+I en el qual aporten diferents solucions 
tecnològiques per a la major eficiència i rendibilitat dels seus clients. La internacionalització 
representa actualment un 95% de les seves vendes. També destaca l'establiment d'aliances 
amb altres empreses i l'aposta que fa per la sostenibilitat. 

 


