Un jurat multidisciplinari reconeix la tasca de 10 empreses en
les 5 categories obertes a la participació

LA CAMBRA DE TERRASSA DÓNA
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En aquesta nova edició dels Premis Cambra, un total de 32 empreses
han presentat la seva candidatura per optar a un dels guardons
Properament es coneixeran també les empreses guardonades en les
categories d’Iniciativa Empresarial a la Demarcació,
Empresa de Nova Creació i Lideratge Empresarial,
que atorga el Comitè Executiu de la Cambra

Terrassa, 11 de maig de 2012. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa fa
públiques les 10 empreses guardonades en els Premis Cambra 2012 pel que fa a
les 5 categories obertes a la participació. Aquest migdia, el Jurat dels Premis
Cambra 2012, ha deliberat les empreses guanyadores en les categories
d’Internacionalització, Responsabilitat Social Corporativa, Millor Iniciativa Comercial
i de Serveis, Formació i Coneixement, i Impuls a la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament.

Les 10 empreses guanyadores en les categories obertes a la participació
PREMI CAMBRA 2012 a la Internacionalització
FRAGANCE SCIENCE, SL, d’Olesa de Montserrat, dedicada a la creació,
investigació i producció de fragàncies per tot tipus de productes, especialment de
la llar. El Jurat dels Premis Cambra 2012 ha reconegut aquesta empresa per la
seva vocació internacional des de l’inici de la seva activitat, l’any 2004. Actualment
exporta a 19 països, on s’ha consolidat com l’empresa més important en el seu
sector. A més, en relació a 2009, les seves exportacions han incrementat un
126%.
Departament de Comunicació. Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.
Telèfon: 93 733 98 33 / 678 754 207
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.es

ZETA ESPACIAL, SA, de Rubí, dedicada a la fabricació i comercialització de
productes de confiteria. L’empresa ha estat guardonada per la seva àmplia activitat
exportadora, que duu a terme a un total de 57 països, de la qual en prové el 90%
de les seves vendes totals. El Jurat també ha valorat que la companyia celebra 10
anys de presència pròpia amb filials a Mèxic i als Estats Units; així com també el
lideratge de Ramon Escolà, actual president de l’empresa.

PREMI CAMBRA 2012 a la Responsabilitat Social Corporativa
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BIDONS EGARA, SL, de Viladecavalls, dedicada al reciclatge d’envasos metàl·lics,
de plàstic i contenidors. Ha estat guardonada per dur a terme la seva activitat amb
l’aplicació d’una política de sostenibilitat i de respecte al medi ambient basada en la
qualitat, que minimitza l’impacte de l’activitat empresarial en l’entorn. A nivell de
compromís social, l’empresa destaca per haver impulsat la creació de la Càtedra
d’investigació en retinosis pigmentària de la Universitat Miguel Hernández de Elche,
així com també la seva participació en l’estudi sobre les 15 bones pràctiques de
RSE en pimes de Catalunya, fet per l’escola de negocis ESADE.

ROCHE DIAGNOSTICS, SL, de Sant Cugat del Vallès, dedicada a la distribució i
comercialització de productes per al diagnòstic in vitro i al desenvolupament del
software de gestió i connectivitat de laboratoris clínics. Ha estat guardonada per
haver implantat un sistema de gestió ambiental centrat en dos àmbits d’actuació,
la reducció del consum energètic i la minimització de l’impacte ambiental.

PREMI CAMBRA 2012 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis
FUNDACIÓ PRESIDENT AMAT ROUMENS, de Terrassa, dedicada a la venda de
productes de jardineria, servei de rentatge de vehicles i impressió i confecció de
suports tèxtils, entre d’altres. Ha estat reconeguda per haver impulsat durant l’any
2011 un nou ambientador artesanal fet a partir de paper reciclat amb una nova
estratègia comercial i un packaging diferenciador.

MASACHS NAUS INDUSTRIALS, SL, de Terrassa, dedicada a serveis
d’intermediació en operacions de lloguer i compravenda de naus industrials. El
Jurat ha guardonat l’empresa per la seva posició líder en la intermediació
immobiliària industrial a Catalunya i a l'estat espanyol, amb l’increment del 225%
en les operacions efectuades el 2011 i amb la gestió de 1.800 naus industrials. El
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seu creixement s’ha basat en una potent plataforma online i amb una atenció
comercial personalitzada. A més, l’empresa ha obert recentment delegacions
comercials a Madrid, Saragossa, Barcelona, Tarragona i Girona i té vigent un pla
d’expansió nacional que preveu l’obertura de delegacions pròpies a diverses zones
de l’Estat, sempre mantenint els serveis centrals a la ciutat de Terrassa.

PREMI CAMBRA 2012 a la Formació i el Coneixement
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ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, SL, de Sant Cugat del Vallès, dedicada a la
publicitat online per a empreses i particulars. Ha estat reconeguda amb un Premi
Cambra per l’aplicació d’un pla de formació anual dins l’horari laboral, en el qual,
durant l’any 2011 hi han participat 660 empleats fent un total de 15.020 hores,
distribuïdes en 40 cursos.
RICOH, SLU,
de Sant Cugat del Vallès, dedicada a la gestió d’informació
d’empreses i organitzacions. Ha estat guardonada per la realització d’un pla de
formació biennal, destinat a 1.134 treballadors, amb 91.472 hores de formació,
distribuïdes en 284 cursos.

PREMI CAMBRA 2012 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament
CIRCUTOR, SA, de Viladecavalls, dedicada al disseny, fabricació i comercialització
d’equips per a l’eficiència energètica. Ha estat guardonada per apostar per la
innovació com a principal estratègia de l’empresa des dels seus inicis fins
l’actualitat, fent possible que un 48% del seu volum total de vendes pugui atribuirse a l’aposta per la I+D. L’empresa desenvolupa 55 productes en les seves
diferents divisions, fet que fa possible que anualment realitzi entre 20 i 24
llançaments de nous productes.
GRUP FICOSA, de Viladecavalls, grup industrial dedicat a la investigació,
desenvolupament, producció i comercialització de sistemes i components per
vehicles a nivell mundial. Ha estat reconeguda pel lideratge del projecte de
conducció segura MARTA i la implantació del sistema e-call de comunicacions
segures incorporades al vehicle. Aquestes comunicacions permeten que, en cas
d’accident, el sistema realitzi una trucada d’emergència al 112 i comuniqui el lloc
exacte de l’accident, nombre d’ocupants i velocitat del vehicle. La innovació es pot
utilitzar com a ajuda als serveis d’emergència i també té aplicació per a les
companyies d’assegurances.
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El Jurat dels Premis Cambra 2012
El Jurat dels Premis Cambra 2012 és de caràcter multidisciplinari, i ha estat format
per representants dels òrgans de govern de la Cambra, membres de la Generalitat
de Catalunya i dels Ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès,
representants dels mitjans de comunicació, patrocinadors dels guardons i empreses
premiades en l’anterior edició.

MEMBRES DEL JURAT:
Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
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www.cambraterrassa.es

Copresidència
- Sr. Jordi Amat (Vicepresident de la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa)
- Sr. Enric Colet (Secretari General d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya)
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Vocals
- Sra. Carme Labòria (Tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica,
Innovació, Serveis a l’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament de
Terrassa)
- Sr. Carles Brugarolas (Tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i
Ocupació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès)
- Sr. Jaume Buscallà (Regidor de l’àrea de Planificació Estratègica i
Govern, i regidor de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament
de Rubí)
- Sr. Jordi Troté (Responsable de l'Àrea de Relacions Institucionals i
Entitats d'ACC1Ó)
- Sr. Miquel Font (Coordinador de la Comissió de Premis Cambra)
- Sr. David Chaler (Delegat territorial de la Cambra de Terrassa)
- Sr. Santiago Sabatés (Conseller delegat d’Eurofragance, SL –
guardonat 2011)
- Sra. Pilar Puértolas (Director general de SANMY, SA – guardonat
2011)
- Sr. Manuel Jiménez (Director General de B Braun – guardonat 2010)
- Sr. Isidre Raventós (Director de zona de SABADELL ATLÁNTICO –
patrocinador)
- Sr. Salvador Sabrià (Cap de Secció d’Economia de El Periódico de
Catalunya)
- Sr. Toni Canyís (Cap de redacció d’Economia de TV3) – ha delegat el
seu vot en Ricard Rafegas (secció d’economia de TV3).
Secretaria del Jurat
- Sra. Marta Torrents (Secretària General de la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa)
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Rigorós procediment de selecció dels guanyadors
Els Premis Cambra 2012 han seguit un rigorós procés de selecció, en el qual s’han
valorat de forma exhaustiva les diferents candidatures. Les 32 empreses
presentades als Premis Cambra 2012, distribuïdes en les 5 categories obertes a la
participació de les empreses, van ser valorades prèviament per un Comitè de
Preselecció, constituït per empresaris de la demarcació.
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Aquest Comitè de Preselecció va escollir les quatre millors propostes de cada
categoria, que són les que van passar a la fase final, i que han estat valorades
aquest migdia pel Jurat multidisciplinari, format per persones de prestigi vinculades
al món institucional, polític, empresarial i periodístic.
A través d’una votació de tots els membres del Jurat, s’han escollit dues
candidatures guanyadores per a cadascuna de les categories obertes a la
participació de les empreses. Així, el Jurat ha emès el veredicte i un total de 10
empreses han estat guardonades amb un Premi Cambra 2012.

Properament s’anunciaran els Premis Cambra que atorguen els òrgans de
govern de la Cambra
Abans de l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2012, la Cambra donarà a
conèixer els guanyadors dels 3 Premis Cambra que atorguen els òrgans de govern
de la institució: Premi Cambra al Lideratge Empresarial, Premi Cambra a la
Iniciativa Empresarial a la Demarcació i Premi Cambra a l’Empresa de Nova
Creació. Properament el Ple de l’entitat decidirà quines són les empreses que
consideren meritòries d’obtenir el guardó en aquestes tres categories.
L’acte de lliurament dels Premis Cambra 2012 se celebrarà durant la segona
quinzena del mes de juny, en un municipi de la demarcació i en una data que
l’entitat donarà a conèixer properament.

Més de 30 anys d’història dels Premis Cambra i més de 130 empreses
guardonades
Els Premis Cambra tenen el seu origen en l’any 1977. Al llarg d’aquesta important
trajectòria, els Premis Cambra han reconegut ja més de 130 empreses de la seva
demarcació.
A través d’aquestes distincions, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
reconeix públicament les empreses més actives i aquells projectes de futur que
contribueixen a potenciar el desenvolupament social i econòmic de la seva
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demarcació. Aquesta iniciativa situa a la Cambra com una institució econòmica
amb clara vocació de lideratge i amb voluntat de reconèixer la tasca en la gestió
empresarial de les organitzacions.
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Lema 2012: “Fem pinya”
L’edició 2012 dels guardons de la Cambra de Terrassa compten amb una
innovadora imatge identificativa. Sota l’eslògan “Fem pinya”, l’entitat ha volgut
posar un èmfasi especial en el reconeixement que l’empresariat fa dels seus mèrits
en moments de dificultat. A més, també pretén reforçar la idea que l’entitat és un
important punt de trobada i unió entre els empresaris de la demarcació, coincident
plenament amb la campanya d’adhesions que la Cambra està duent a terme en
aquest any 2012.

Tota la informació dels guardons, a www.premiscambra.com
La Cambra incorpora tota aquesta informació en el lloc web sobre els guardons
(www.premiscambra.com). En aquesta web, podran veure totes les empreses que
han estat guardonades als Premis Cambra i fotografies d’anteriors edicions, entre
d’altres informacions relacionades amb els Premis Cambra.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb
una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té
una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors. D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant
esdeveniments de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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