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Un jurat multidisciplinari reconeix la tasca de 12 empreses en 
les 6 categories obertes a la participació 
 

CAMBRA DE TERRASSA: EMPRESES 
GUARDONADES AMB ELS PREMIS CAMBRA 
2017 

 
Han estat guardonades Amate Audio, Lúcid Product Design Agency, 
Mutua de Terrassa, NIFCO Products España i Serafí Indústria Gràfica 

Publicitària  de Terrassa, LOREFAR  (Faro Barcelona) de 
Castellbisbal, HP Printing & Computing Solutions, Batec Mobility i 

Invinet Sistemes de Sant Cugat del Vallès, Deltalab de Rubí, CATLAB 
(Parc Logístic de la Salut) i Bidons Egara de Viladecavalls. 

 
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, 15 de maig de 2017. La Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa fa públic les 12 empreses guardonades amb els Premis 
Cambra 2017 pel que fa a les 6 categories obertes a la participació. El 
passat dijous 11 de maig, el Jurat dels Premis Cambra 2017, va deliberar 
sobre les candidatures presentades a les categories d’Iniciació a la 
Internacionalització; Trajectòria Internacional Consolidada; Impuls a la 
Innovació, la Recerca i el Desenvolupament; Compromís i Sostenibilitat; 
Empresa Saludable; i Millor Iniciativa Comercial i de Serveis i va emetre el 
seu veredicte final sobre les empreses que seran guardonades en l’edició 
d’aquest any, dues en cada categoria. 
 
Les 12 empreses guanyadores en les categories de participació 
oberta 
 
PREMIS CAMBRA 2017 a la Iniciació a la Internacionalització  

                     
BATEC MOBILITY SL, de Sant Quirze del Vallès i amb el seu centre 
d’innovació a Sant Cugat del Vallès, es dedica a la recerca, disseny, 



 

fabricació i comercialització de dispositius manuals o elèctrics i equips  de 
mobilitat adaptats a cadires de rodes per a persones amb discapacitat 
física. Després de patir un  accident de trànsit, el fundador va posar en 
marxa l’any 2006 un projecte empresarial orientat a donar resposta a les 
necessitats específiques d’una població obligada a utilitzar cadires de rodes 
amb solucions tecnològiques d’alt valor afegit. Amb una visió innovadora i 
havent desenvolupat quatre patents pròpies, l’empresa ha dissenyat nous 
dispositius que, connectats autònomament a la cadira de rodes, la 
converteix en un tricicle i multiplica la capacitat de mobilitat de l’usuari. 
Després del llançament al mercat nacional, l’any 2013 l’empresa inicia 
l’activitat exportadora a sis països i actualment, amb una plantilla 
professional formada per 40 persones, l’empresa està present a 19 mercats 
de tot el món.  La idiosincràsia del propi producte ha obligat a l’empresa a 
superar diversos processos d’homologació i certificacions tècniques i 
sanitàries  per a la seva comercialització internacional i adaptar les seves 
característiques a les regulacions locals de cada mercat. L’empresa ha 
triplicat el volum de vendes a través de les seves exportacions en els 
darrers tres anys i l’activitat internacional representa actualment més del 
64% del total de la seva facturació. Ha estat guardonada per  la 
consolidació d’un sòlid projecte innovador de gran impacte social positiu a 
nivell internacional i el ràpid creixement i expansió exterior mitjançant una 
ferma política de partenariat i aliances.  
 
SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA SA, de Terrassa, és una 
empresa d’arts gràfiques i solucions d’impressió especialitzada en 
l’assessorament gràfic integral, serveis gràfics per a e-commerce i 
campanyes multi-canal. Fundada l’any 1964, l’empresa va iniciar la seva 
activitat exportadora l’any 2010 i posteriorment, a l’any 2016, va 
implementar una estratègia d’obertura a nous mercats internacionals 
basada en l’increment i la consolidació d’un equip professional 
particularment orientat a l’activitat internacional, una política d’aliances i 
acords de distribució i representació i la incorporació de canals de 
comercialització online i l’ e-commerce a l’estratègia del negoci, que l’ha 
portat a multiplicar per 33 el valor de les seves exportacions en els darrers 
dos anys –que representen el 10% del total de facturació- i estar present a 
països com Alemanya, França, Estats Units, Suïssa, Noruega i Israel. Ha 
estat guardonada pel ràpid  increment de la seva activitat internacional i la 
visió innovadora capaç d’integrar nous reptes i tendències dins d’un sector 
pròpiament tradicional, amb una sòlida política d’expansió i ferma 
estratègia comercial. 
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PREMIS CAMBRA 2017 a la Trajectòria Internacional Consolidada  
 
DELTALAB SL, de Rubí, es dedica al disseny i fabricació de productes d’un 
sol ús per a laboratoris. Fundada l’any 1976 per a la producció de tubs, va 
iniciar la seva activitat exportadora l’any 1980 i l’any 1995 es trasllada a 
unes noves instal·lacions de 11.500m2.  A principis dels anys 2000, 
l’empresa és reconeguda amb el Premi a la Internacionalització de la 
Generalitat de Catalunya. Amb més de 40 anys d’experiència, l’empresa ha 
consolidat els processos de fabricació i un departament d’ R+D+i sòlid amb 
capacitat per desenvolupar solucions a mida per al sector sanitari adaptada 
a les necessitats, sigui de procés, d’aplicació o d’ús, de cada mercat 
internacional. Avui dia, Deltalab  disposa d’una plantilla professional de 104 
treballadors i comercialitza regularment amb més de 100 països a través 
d’una xarxa formada per més de 800 distribuïdors i destina el 55% de la 
seva facturació a l’exportació. Ha estat guardonada per la seva trajectòria i 
esforç innovador que, amb una sòlida cultura i visió global, han consolidat 
una política estable d’expansió de la seva activitat en els mercats 
internacionals. 
 
LOREFAR SL (FARO BARCELONA), de Castellbisbal, dedicada al disseny i 
fabricació de solucions d’il·luminació i ventilació interior i exterior. Fundada 
l’any 1945, l’empresa va iniciar la seva activitat exportadora l’any 2003 si 
bé ha estat des de l’any 2010 quan l’equip directiu de la companyia va 
apostar per una sòlida política d’expansió comercial i de posicionament 
internacional que l’ha portat a exportar regularment a més de 70 països de 
tot el món i consolidar la seva presència a l’Amèrica Central i Xina, 
introduir el disseny de marca als Estats Units i iniciar la seva activitat 
exportadora a Sud-àfrica i Austràlia. Amb filials a Hong Kong, França i 
Xina, l’empresa ha tancat l’any 2016 amb un increment anual del 25% de 
la seva facturació global, un 45% del qual prové de l’activitat exportadora. 
L’empresa, que té un equip  de 92 professionals,  ha incorporat l’estratègia 
de comercialització online per reforçar el creixement de l’activitat 
internacional, acompanyada d’una sòlida inversió en una nova instal·lació 
logística per donar cobertura al creixement de la demanda generada pel 
canal de distribució digital. Ha estat guardonada per la implementació 
d’una ambiciosa i sòlida estratègia de posicionament i expansió 
internacional de la seva marca amb una evolució creixent de les seves 
exportacions.  
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PREMIS CAMBRA 2017 a l’Impuls a la Innovació, la Recerca i el 
Desenvolupament 
 
AMATE AUDIO SL, de Terrassa, es dedica al disseny, fabricació i 
comercialització de sistemes de so professional (caixes acústiques, 
processadors i amplificadors).  Fundada el 1972, és una empresa de base 
tecnològica en el sector de l’àudio professional que fabrica els seus equips 
íntegrament a la demarcació i exporta el 90% de la seva producció. 
L’empresa, que té un equip professional de 30 treballadors especialitzats,  
ha desenvolupat un nou sistema acústic per a instal·lacions de so immersiu 
que permet produir i distribuir so en tres dimensions. Pioner a Catalunya, 
es tracta d’una nova forma de distribució del so en espectacles basada en 
tecnologia de so 3D immersiu que, fins ara utilitzada en el cinema, per 
primera vegada s’implementa en esdeveniments de gran format en directe 
dins del sector de la producció musical. El nou sistema acústic, que es basa 
en la tecnologia DSP, permet realitzar un sistema de so immersiu 
completament escalable, proporciona major qualitat de so, resolució i 
fiabilitat i major escalabilitat i simplicitat en la seva instal·lació i control per 
part dels músics i usuaris. Ha estat guardonada per la capacitat innovadora 
i competitiva en el desenvolupament de noves solucions avantguardistes 
d’alt valor afegit en l’àmbit de la tecnologia d’àudio immersiva 3D aplicada. 
 
HP PRINTING&COMPUTING SOLUTIONS SLU, de Sant Cugat del 
Vallès, es dedica al disseny i desenvolupament de tecnologies i sistemes 
d’impressió digital 3D i impressions de gran format. El centre d'R+D d'HP a 
Sant Cugat  acull un total de 12 negocis de la companyia i compta amb un 
equip de 1.900 professionals de 61 nacionalitats diferents. Implantada a 
Sant Cugat des de l’any 1985 com una fàbrica de  traçadors gràfics o 
plòters de petit i gran format, l’any 1993 aquesta seu es converteix en 
responsable a nivell mundial del negoci d’impressió en gran format i 
referent  per la seva capacitat innovadora que culmina amb la invenció i 
posterior introducció al mercat d’una nova tecnologia d’impressió 3D. L’any 
2016 va marcar l’inici d’una nova etapa amb el llançament de la primera 
innovadora  impressora 3D amb la tecnologia MultiJet Fusion que va obrir 
la porta a la implantació de la impressió 3D a tots els sectors industrials, 
amb capacitat per produir 10 vegades més ràpid que els sistemes 
d'impressió convencional, a un preu molt econòmic, més versàtil i amb 
major capacitat de personalització en el procés de fabricació. Amb una 
forta inversió en R&D en les línies de negoci d’impressió en gran format i 
de 3D, un 30% dels quals reverteix  en l’economia local, l’empresa genera 
una mitjana de 150 patents anuals. Ha estat guardonada per la sòlida 
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capacitat competitiva,  d’innovació i de transformació que l’han convertit en una 
empresa referent en l’àmbit del coneixement i la recerca tecnològica i per 
la contribució activa a promoure i consolidar la competitivitat dins del 
territori. 
 
PREMIS CAMBRA 2017 al Compromís i la Sostenibilitat 

      
BIDONS EGARA SL, de Viladecavalls, dedicada al re condicionament i 
reciclatge d’envasos i residus d’envasos metàl·lics, de plàstic i IBC. 
Fundada l’any 1990 per a la gestió mediambiental d’envasos, l’empresa té 
un equip professional de 32 treballadors i desenvolupa un projecte basat 
en un model de gestió i producció sostenible integrat en l’economia circular 
orientat a l’estalvi de matèries primers i la reducció d’emissions, 
abocaments i residus. En el marc d’un projecte d’inversió en R+D+i, 
l’empresa ha creat un nou IBC, un envàs de compost homologat per a 
matèries perilloses i apte per sòlids i líquids creat amb un procés de 
reutilització, amb un impacte mediambiental molt baix  i amb una 
significativa reducció en el consum de recursos. Amb un fort compromís 
social, l’empresa desenvolupa activitats de mecenatge i dóna suport actiu a 
projectes d’R+D en l’àmbit de les patologies visuals. En destaquen el 
patrocini de la càtedra d’investigació per la retinosi pigmentària que des de 
fa 10 anys desenvolupa conjuntament amb una universitat valenciana i la 
col·laboració amb el  Centre de Regulació Genòmica de Barcelona per al 
desenvolupament d’una nova tècnica per regenerar les cèl·lules danyades 
de la retina. Així mateix, l’empresa ha donat suport al desenvolupament de 
dispositius innovadors dissenyats per facilitar l’orientació i la mobilitat de 
persones invidents o afectades de baixa visió. Ha estat guardonada pel seu 
compromís amb l’entorn i la societat mitjançant el foment i la generació de 
valor social, econòmic i mediambiental en tots els seus processos i 
iniciatives i donant suport actiu, promovent i executant projectes 
d’investigació i desenvolupament en l’àmbit de les patologies visuals en 
col·laboració amb centres universitaris de recerca. 
 
MÚTUA DE TERRASSA, de Terrassa, és una entitat de benefici social 
orientada a oferir serveis a les persones en els àmbits del servei 
assistencial, del servei sociosanitari i d’atenció a la dependència i, 
finalment, del servei assegurador. Fundada l’any 1900, l’empresa s’ha 
mantingut sòlidament arrelada al territori des de la seva creació i ha 
desenvolupat una política de creixement basada amb un fort compromís 
amb la qualitat i la sostenibilitat especialment en l’àmbit de la gestió i la 
responsabilitat social corporativa. Amb un equip format per més de 4.000 
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professionals, l’empresa ha estat reconeguda per l'excel·lència en les bones 
pràctiques i la qualitat en 17 edicions des de l’any 2001 a nivell nacional i  
ha rebut el Premi Avedis Donabedian a l'excel·lència en qualitat en la gestió 
de residències de salut mental, així com el reconeixement de la Societat 
Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) a l’Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa com a centre de referència per a l’Ictus en la iniciativa d’aplicació 
del Lean management. Així mateix, l’entitat intervé, en el 2015, en 
l'elaboració de la versió catalana del Model EFQM d'Excel·lència  i 
l’adaptació del model EFQM al sector sanitari. Membre actiu del Pacte de 
les Nacions Unides, l’entitat desenvolupa una política activa de 
desenvolupament sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica en totes 
les seves instal·lacions i la incorporació de les TIC per al treball en línia, de 
gestió de recursos humans inclusiva i integradora, potenciant la 
contractació indefinida (72%), i de potenciació del talent amb l’impuls del 
Campus Universitari de Salut que ofereix formació a 1.532 estudiants en 
pràctiques i aproximadament 2.545 professionals i la Fundació de Recerca i 
Docència que ha generat un total de 61 assaigs clínics i 39 estudis 
observacionals. El centre va obrir l’any 2015 una fundació al Vallès per la 
inserció  professional efectiva de persones amb discapacitat física. Ha estat 
guardonada per la integració d’un model de gestió sostenible dins d’un 
projecte empresarial innovador en l’àmbit de la salut, aportant valor al seu 
entorn social i mediambiental, mantenint al mateix temps la seva identitat i 
compromís social.  
 
PREMIS CAMBRA 2017 a l’Empresa Saludable  
 
CATLAB (Parc Logístic de la Salut), de Viladecavalls, és un laboratori de 
proves diagnòstiques que dóna servei a 98 centres d'extracció, amb una 
població de referència aproximada de 1.020.000 habitants. Creat l’any 
2008, és actualment considerat un dels laboratoris més grans d’Europa pel 
que fa a robotització i tecnologia més avançada i un dels més grans 
d’Espanya per volum d’activitat i complexitat. Amb  un equip format per 
140 professionals, el centre desenvolupa un model de gestió de la 
prevenció integrada en el Sistema de Gestió de la Qualitat del laboratori 
que concentra el  control de processos, la gestió dels residus, la gestió del 
risc en l’àmbit de la seguretat del pacient, la protecció de dades 
confidencials i la planificació de les accions preventives de riscos laborals, 
així com la formació específica dels treballadors pel que fa a prevenció de 
riscos en el seu lloc de treball. El centre disposa d’un pla actiu de prevenció 
de riscos laborals, concertat amb un servei de prevenció aliè, en el marc 
del qual el centre va implementar un total de 141 accions preventives 
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durant l’any 2016, un 75,4% del total de les planificades, que es 
desenvolupa sota la supervisió d’un comitè de seguretat i salut format per 
representants de l’empresa i dels treballadors. El centre ha integrat en la 
política d’empresa accions de promoció de la conciliació de la vida laboral i 
personal, la promoció d’hàbits alimentaris saludables amb una oferta 
nutricional equilibrada, saludable i accessible dins del servei de menjador 
del centre i la promoció de l’exercici físic i de prevenció en salut facilitant 
l’accés dels treballadors  a descomptes i avantatges en centres esportius. 
Amb un índex d’incidència de sinistralitat zero l’any 2016, Catlab es manté 
per sota del sectorial (2,46%). Guardonada per la implementació d’una 
política empresarial en matèria de prevenció i vigilància de la salut 
integrada i sostenible orientada a promoure hàbits saludables dins de 
l’entorn de treball. 
 
NIFCO PRODUCTS ESPAÑA SL, de Terrassa, dedicada al disseny, 
desenvolupament i fabricació de components amb materials termoplàstics 
per a l’automoció, especialitzada en la injecció termoplàstica assistida per 
gas, la injecció bi-material, fixacions, manetes interiors i subconjunts 
kinètics.  Fundada l’any 2001, l’equip directiu ha integrat una política de 
qualitat i prevenció de riscos, dissenyada amb la participació activa de tot 
l’equip professional. Des del 2015, l’empresa ha integrat dins del pla 
estratègic global de l’empresa una iniciativa que, sota el nom de “Lliga 
Champions 5S”, està orientada a promoure accions i dinàmiques 
motivadores en l’àmbit de l’organització, la neteja i l’orde dins dels espais 
de treball basat en tècniques de gestió de la qualitat i processos de millora 
contínua. Amb la implicació dels propis treballadors a l’hora d’auditar els 
processos de forma periòdica i visualitzar accions de millora de forma 
continuada de cada zona de treball, aquesta iniciativa ha permès 
implementar un mètode de detecció i resolució d’incidències en l’entorn del 
treball i s’ha traduït en una disminució notable d’accidents laborals entre 
els anys 2013 i 2016. Guardonada per la implementació d’una política 
estratègica de prevenció de riscos i promoció de la salut que, amb la 
implicació i participació activa de tot l’equip professional,  ha afavorit un 
canvi en la cultura preventiva global de l’empresa. 
 
 
PREMIS CAMBRA 2017 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis 
 
INVINET SISTEMES SL, de Sant Cugat del Vallès, ofereix solucions i 
serveis per automatitzar processos d’ e-business i facturació electrònica. 
Fundada l’any 2003 com a empresa de consultoria per al desplegament de 
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projectes B2B a Internet, l’any 2015 crea un portal per facilitar la gestió de 
processos de facturació electrònica i protocols de comunicacions amb les 
administracions públiques adreçat a multinacionals, pimes i autònoms. 
L’empresa, que té una plantilla formada per 5 treballadors, ha creat una 
plataforma i una APP pròpia per facilitar el sistema de facturació fora de 
l’oficina. La implementació al portal dels estàndards europeus de facturació 
electrònica permet a l’empresa donar servei a qualsevol país de la Unió 
Europea. El 77% de les empreses que fan servir serveis de facturació per 
enviar factures a entitats públiques catalanes utilitzen la plataforma de 
l’empresa. Ha estat guardonada pel sòlid creixement d’un projecte 
empresarial innovador que, amb visió competitiva, ha desenvolupat 
solucions tecnològiques accessibles i operatives dins de l’àmbit de la gestió 
documental digital  
 
LÚCID PRODUCT DESIGN AGENCY SL, de Terrassa, és una agència que 
ofereix serveis de disseny i desenvolupament de producte i innovació, 
comunicació i estratègia  de marca. Creada l’any 2013, l’empresa ha 
experimentat un ràpid creixement amb ritmes anuals superiors al 200% i 
multiplicant per 30 la xifra de facturació en els tres darrers anys  i 
incrementant el seu equip professional, que ha passat  de 4 a 14 persones 
en l’actualitat, a més a més de desenvolupar una política d’expansió 
comercial dels seus serveis a nivell internacional, amb clients a Alemanya, 
Rússia, Holanda, Anglaterra i Dinamarca, que representa el 30% del total 
de la facturació anual. Membre de BCD (Barcelona Centre de Disseny) i 
FAD (Foment de les Arts Decoratives), l’empresa va ampliar en el 2016 la 
seva oferta amb el desenvolupament d’un nou servei adaptat a les 
necessitats dels emprenedors. Ha estat guardonada per la visió empresarial 
estratègica i el ràpid procés de creixement i expansió dins d’un sector 
altament competitiu. 
 
 
El Jurat dels Premis Cambra 2017 
El Jurat dels Premis Cambra 2017 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: 
 
 
Co presidència 
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- Marià Galí, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 
Terrassa 

- Xavier Gibert, secretari General d’Empresa i Coneixement 
  
  

Vocals 
  

- Sra. Núria Betriu, Directora General d’Indústria i Consellera 
Delegada d’ACC1Ó. 

- Sra. Joana Barbany, Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, 
Innovació i Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Cugat  

- Sra. Maria Mas, 1ª Tinent d'alcalde i Regidora de Serveis Territorials 
de l’Ajuntament de Rubí 

- Sr. Josep Manel Rodríguez, Director de l'Àrea de Promoció 
Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa 

- Sr. Josep Abad, Vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa 

- Sr. Miquel Font, Vocal del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa i Coordinador de la Comissió de Premis Cambra 

- Sr. David Chaler, Delegat Territorial de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terrassa 

- Sr. Pere Masachs, Gerent de MASACHS NAUS INDUSTRIALS - 
patrocinador 

- Sr. Pere Arch, director gerent d’EGARSAT - patrocinador 
- Sr. Pere Rodríguez, director Corporatiu Àrea Persones de KERN 

PHARMA - patrocinador 
- Sra. Pilar Puértolas, Directora General de SANMY – Empresa 

guardonada l’any 2016 
- Sr. Santi Giles, director general de ESTAMP - Empresa guardonada 

l’any 2016 
- Sr. Francesc Serra, Cap d’economia de TV3  

  
Secretària 
  

- Marta Torrents, secretària general de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terrassa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Rigorós procediment de selecció dels guanyadors 
Els Premis Cambra 2017 han seguit un rigorós procés de selecció, en el 
qual s’han valorat de forma exhaustiva les diferents candidatures. El total 
de candidatures presentades, distribuïdes en les 6 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 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.  
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Tres categories de designació corporativa directa 
En els propers dies s’anunciaran els Premis Cambra 2017 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.  
 
40 anys d’història dels Premis Cambra i 185 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 
més de 185 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, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 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. 


