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Un jurat multidisciplinari reconeix la tasca de 10 empreses en 

les 5 categories obertes a la participació 

 

CAMBRA DE TERRASSA: EMPRESES 

GUARDONADES AMB ELS PREMIS CAMBRA 

2014 
 

En aquesta nova edició dels Premis Cambra, un total de 39 

empreses han presentat la seva candidatura per optar a un dels 

guardons 

 

Han estat guardonades Germans Boada, Grifoll Print Promotions i 

Continental Automotive Spain, de Rubí, Europastry, Euro 

Implementos, Distribuciones Touchland i Clinic Bikes, de Sant Cugat 

del Vallès, Grup Vagindauto i Gama Profit, de Terrassa, i MC Mutual, 

amb filials a Rubí i Sant Cugat 

 

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, 16 de maig de 2014. La Cambra de Comerç i Indústria de 

Terrassa fa públic les 10 empreses guardonades amb els Premis Cambra 

2014 pel que fa a les 5 categories obertes a la participació. Aquest migdia, 

el Jurat dels Premis Cambra 2014, ha deliberat sobre les candidatures 

presentades a les categories d’Internacionalització, Responsabilitat Social 

Corporativa, Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament, 

Gestió del Talent, la Formació i el Coneixement, i Millor Iniciativa Comercial 

i de Serveis i ha emès el seu veredicte final sobre les empreses que seran 

guardonades en l’edició d’aquest any, dues en cada categoria. 
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Les 10 empreses guanyadores en les categories de participació 

oberta 

 

PREMI CAMBRA 2014 a la Internacionalització 

 

EUROPASTRY SA de Sant Cugat del Vallès, es dedica a la producció i 

distribució de massa de pa congelada i venda de pa i brioixeria. Constituïda 

el 1987, actualment lidera el mercat espanyol de masses congelades amb 

el 40% de quota de mercat i és una de les cinc empreses de referència a 

Europa. Inicia la seva activitat exportadora l’any 1995 i avui exporta a 33 

països, compta amb més de 10 de centres de producció i delegacions a 

França, Portugal, Benelux, Turquia, Estats Units, Colòmbia i Romania. Amb 

una inversió de 116 milions d'euros en R+D, entre 2008 i 2012 l’empresa 

incorpora una trentena de nous productes cada any. Amb un equip 

professional de 2.500 persones, l’empresa ha experimentat un 20% de 

creixement internacional en el 2013, any en que ha iniciat la seva activitat 

internacional a Dubai, Colòmbia, Eslovàquia, Bulgària i Tailàndia. Ha estat 

guardonada pel sòlid increment de les seves exportacions, un 70% en els 

dos darrers anys, i per la política d’expansió internacional mitjançant una 

política d’aliances que ha consolidat la seva presència als mercats 

d’Amèrica, est d’Europa i Àsia. 

 

GERMANS BOADA SA de Rubí, es dedica a la fabricació d'eines per al tall, 

col·locació i manteniment de la ceràmica de paviment i revestiment i altres 

materials de construcció. Fundada l’any 1951, l’empresa té un equip 

professional del 275 persones i opera en més de 120 països amb una xarxa 

d’empreses de 9 filials, 3 sucursals, 6 oficines comercials, 2 plantes de 

fabricació i més de 100 distribuïdors a tot el món. Amb seu central a Rubí, 

té un centre industrial i logístic a Tarragona i una fàbrica 100% de capital 

propi a Xina. Amb una forta notorietat de la marca Rubí a l’Amèrica Llatina, 

Europa, Amèrica del Nord, al Magreb i el Sud Est Asiàtic, l’empresa ha 

experimentat un creixement del 35% de les seves exportacions en els 

darrers cinc anys. Destacant el creixement del 43% de la seva activitat 

internacional en els mercats d’Estats Units, la consolidació de la seva 

activitat en països asiàtics com Thailàndia, Indonèsia o Filipines, l’empresa 

ha iniciat un pla d'expansió a l'Àfrica Sud Sahariana amb l’obertura d’una 

oficina comercial a Ghana. Ha estat guardonada per l’increment global de 

les exportacions i l’efectivitat de l’estratègia de venda i posicionament 

internacional vinculat al sector de la construcció i la ceràmica.  
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PREMI CAMBRA 2014 a la Gestió del Talent, la Formació i el 

Coneixement 

 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS - MC MUTUAL de Barcelona i amb filials a 

Rubí i Sant Cugat, és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb la 

Seguretat Social prestant als mutualistes assistència sanitària i cobertura 

econòmica derivades dels accidents de treball i les malalties professionals. 

Neix l'any 2006 de la fusió de Mutual Cyclops i Midat Mútua i actualment 

compta amb un equip de 1.766 professionals. Des de l’any 2004 l’empresa 

desenvolupa l'Escola de Direcció MC MUTUAL, a través de la qual s’han 

format els 250 directius en Postgrau en Direcció i Gestió i 

desenvolupament d'habilitats de lideratge.  L'any 2012 incorpora el seu 

sistema d'avaluació de l'acompliment 180º pel qual els directius són 

avaluats pels seus equips pel que fa a la forma d'exercir el lideratge i  l’any  

2013 posa en marxa el Pla Sinapsis amb l'objectiu de reforçar la 

comunicació i el diàleg amb els seus equips. Ha estat guardonada per la 

incorporació d’eines de gestió innovadores en el seu pla de formació de 

directius orientades a fomentar el treball col.laboratiu amb els equips 

professionals, afavorir l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències entre 

directius i crear espais de diàleg per posar en valor els resultats de les 

avaluacions, que ha fet evolucionar l’estil de lideratge de l’organització. 

 

GRUP VAGINDAUTO (VAGINDAUTO/EPROM CAR SERVICE) de 

Terrassa, es dedica a la comercialització d'equips de diagnosi per al vehicle 

convencional i l'elèctric, a la formació monomarca i multimarca i la 

comercialització de paquets d'informació tècnica en diversos suports. 

Constituïda l’any 1995, l’any 2013 l’empresa ha realitzat un total de 12 

cursos de 816 hores per a 32 professionals, que fa extensiu a la seva xarxa 

de clients i proveïdors. El novembre de 2013 la Generalitat de Catalunya 

atorga a l’empresa la responsabilitat de formar 400 docents d'Escoles 

Públiques i Concertades de tot Catalunya en l'entorn de la Diagnosi 

Electrònica i Noves Tecnologies per a l'Automoció. Guardonada pel 

desenvolupament del Pla de Docents en actiu en l’àmbit de la formació 

professional del sector de l’automoció i la seva contribució activa en 

l’increment de la qualificació i el desenvolupament professional i la 

integració d’estudiants en període de pràctiques tant en la pròpia empresa 

com en altres del propi sector. 
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PREMI CAMBRA 2014 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el 

Desenvolupament 

 

EURO IMPLEMENTOS SL de Sant Cugat del Vallès, es dedica a la 

fabricació d'implements per maquinària d'obra pública, jardineria, 

construcció i manteniment. Constituïda l’any 1995, l’empresa compta amb 

un equip de desenvolupament que dissenya aplicacions pròpies, 

reconegudes internacionalment, en particular pel mercat americà, a més a 

més del mercat nacional. L’empresa ha desenvolupat un robot de 

deconstrucció controlada que pot portar implements capaços de perforar, 

fressar, tallar, triturar, manipular, excavar, etc per a aplicacions en 

indústria, construcció, mineria, centrals nuclears, etc. i els permet  

treballar on els sistemes tradicionals no poden, especialment en entorns 

perillosos i confinats. Dissenyat per ser utilitzat en ambients que 

requereixen emissions 0, aquest equip ha estat reconegut amb premis 

referents en l’àmbit de la maquinària, la construcció i l’arquitectura. Ha 

estat guardonada per la seva capacitat innovadora i la contribució activa a 

la competitivitat del sector industrial i de la construcció amb el 

desenvolupament de noves solucions tecnològiques en l’àmbit de la 

maquinària lleugera. 

 

GRIFOLL PRINT PROMOTIONS SL de Rubí, és una indústria gràfica que 

es dedica a la impressió de paper i plàstic amb acabats especials 

especialitzada en la fabricació de promocions impreses, material del punt 

de venda i packaging. L’empresa, que va ser fundada l’any 1962, s’ha 

consolidat com un dels proveïdors europeus de referència en el seu àmbit 

d’actuació. Grifoll ha desenvolupat diverses solucions de fàcil ús i adaptació 

en l’àmbit de l’etiquetatge que ofereixen diferents avantatges i prestacions 

relacionades amb l’estalvi econòmic, la integració en el producte i l’impacte 

visual (In Mould), reutilitzable, ecològic i versàtil (Easy Sticker), 

replicablilitat i automatització en la reimpressió en lots limitats Bobina (On- 

Pack), entre altres. Ha estat guardonada per la capacitat de desenvolupar 

de forma continuada noves solucions d’impressió adaptades a les 

necessitats d'un mercat canviant. 
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PREMI CAMBRA 2014 a la Responsabilitat Social Corporativa 

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA de Rubí, es dedica a la 

producció de quadres d'instruments, pantalles multifunció i parts plàstiques 

per al sector d'automoció (BMW, Grup FIAT, PSA i Grup Volkswagen) en un 

entorn Lean. Fundada l’any 1987, l’empresa ha desenvolupat un complex 

projecte tecnològic d'eficiència energètica orientat a racionalitzar i 

minimitzar el consum energètic dins de l’empresa integrant aquest objectiu 

a tots els processos de fabricació i instal·lacions de la companyia, 

mantenint el nivell de producció i competitivitat i creixement sostingut de 

l’activitat global. Ha estat guardonat per la capacitat de generar un 

projecte d’alt perfil tecnològic orientat a l’eficiència i estalvi energètic i la 

racionalització dels processos productius i de gestió al servei dels objectius 

de la Responsabilitat Social Empresarial. 

 

DISTRIBUCIONES TOUCHLAND SL de Sant Cugat del Vallès, es dedica a 

la distribució de dispensadors ergonòmics per a la higiene de mans. 

L’empresa integra el model del negoci i el producte en el marc d’una 

política de sostenibilitat que promou l’estalvi energètic, contribuint a 

l’estalvi d’aigua i electricitat com a alternativa al sistema de rentat de 

mans tradicional i implementant mesures de seguiment i control de 

l’estalvi. L’empresa participa de forma activa en la divulgació i contribució a 

iniciatives socials de consum racional i accés a l’aigua potable a països en 

desenvolupament. Ha estat guardonada pel desenvolupament d’un 

producte el concepte del qual contribueix de forma activa a la cultura de la 

Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència 

energètica. 

 

 

PREMI CAMBRA 2014 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis 

 

CLINIC BIKES SL de Sant Cugat del Vallès es dedica a la venda de 

bicicletes i ha incorporat el concepte de punts de distribució-autoservei 

Biosk, per a la venda de comodities de l’àmbit de la bicicleta en punts de 

venda ubicats en rutes i zones de pas de ciclistes. L’empresa ha incorporat 

també les tecnologies de la comunicació i les xarxes socials per a la 

comunicació i la localització dels punts de venda, així com serveis 

complementaris d’informació i promoció de rutes turístiques. Guardonada 

per la introducció al mercat d’un concepte innovador de canal de 

distribució, comercialització i punts de venda que ofereix cobertura de 

servei complet adreçat al mercat del cicloturisme. 
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GAMA PROFIT SLU de Terrassa, es dedica a la comercialització per 

Internet de productes de suplementació esportiva. Constituïda l’any 2010 

amb dos treballadors, l’empresa consolida la seva activitat en el 2013 amb 

l’ampliació de les seves instal·lacions i un equip professional de 18 

persones per donar resposta a la demanda de pràcticament tots els països 

d’Europa. Actualment l’empresa competeix amb les principals empreses de 

venta per Internet i ocupa un dels 3 primers llocs en el rànquing del sector 

d’empreses més importants del país. Al mateix temps, l’empresa ofereix el 

servei d’assessorament esportiu online número 1 d’Espanya i al seu 

segment de mercat, a més a més d’esportistes, s’hi incorpora un perfil de 

consumidor interessat en portar un estil de vida saludable. Ha estat 

guardonada per l’espectacular procés de creixement i expansió de 

l'empresa en tan sols tres anys i la capacitat de consolidar la seva posició 

en el mercat, altament competitiu, nacional i internacional. 

 

 

El Jurat dels Premis Cambra 2014 

El Jurat dels Premis Cambra 2014 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. La composició del 

jurat ha estat la següent: 

 

Copresidència 

- Sr. Marià Galí, president de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Terrassa 

- Sr. Xavier Gibert, secretari General d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya 

Vocals 

- Sr. Amadeu Aguado, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i 

Innovació 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, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Rubí. 

- Sr. Jordi Troté, director de Territori, Relacions Institucionals i Afers 

Interdepartamentals d’ACCIÓ. 

- Sr. Josep Abad, vicepresident de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Terrassa 

- Sr. Miquel Font, coordinador de la Comissió de Premis Cambra i vocal 

del Ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. 
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- Sr. David Chaler, delegat de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Terrassa 

- Sr. Josep Ma. Sallés, gerent Fundació WTRANSNET – guardonat 2013 

PC RSC 

- Sr. Jordi Utiel, president i  CEO de Video Stream Networks, SL (VSN) – 

guardonat 2013 PC Innovació 

- Sr. Isidre Raventós, director de zona de SABADELL ATLÁNTICO – 

patrocinador 

- Sr. José Orihuel, redactor en cap a Catalunya d’Expansión 

- Sr. Albert Closas, cap d’Economia i Director del programa “Valor 

Afegit” de TV3 

Secretari 

- Sr. Josep Prats, director gerent 

 

 

Rigorós procediment de selecció dels guanyadors 

Els Premis Cambra 2014 han seguit un rigorós procés de selecció, en el 

qual s’han valorat de forma exhaustiva les diferents candidatures. Les 39 

empreses presentades, 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, que va escollir 

les quatre millors propostes de cada categoria, que són les que han passat 

a la fase final i han estat valorades aquest migdia pel Jurat. A través d’una 

votació de tots els membres del Jurat, s’han escollit dues candidatures 

guanyadores per a cadascuna de les categories.  

 

 

Tres categories de designació corporativa directa 

En els propers dies s’anunciaran els Premis Cambra 2014 que atorguen els 

òrgans de govern de la Cambra per acord del Comitè Executiu de la 

institució. Es tracta del Premi Cambra al Lideratge Empresarial, Premi 

Cambra a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació i Premi Cambra a 

l’Empresa de Nova Creació.  

 

L’acte de lliurament dels Premis Cambra 2014 se celebrarà el dia 19 de 

juny a la masia La Tartana, de Matadepera, en el marc d’una cerimònia que 

serà presidida per la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, Joana Ortega. 

 

 

Més de 30 anys d’història dels Premis Cambra i més de 150 

empreses guardonades 

Els Premis Cambra tenen el seu origen en l’any 1977. Al llarg d’aquesta 

important trajectòria, La Cambra de Terrassa ha reconegut la trajectòria de 
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més de 150 empreses de la seva demarcació i la seva contribució al 

desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.  

 

 

Tota la informació sobre els guardons: 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. 

 

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. 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

La demarcació de al 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. 

 

http://www.premiscambra.com/
http://www.premiscambra.com/

