Un jurat multidisciplinari reconeix la tasca de 10 empreses en
les 5 categories obertes a la participació
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En aquesta nova edició dels Premis Cambra, un total de 40
empreses han presentat la seva candidatura per optar a un dels
guardons
Han estat guardonades Beralmar, AECA, Tecnos, Venair, VSN,
Fundació WTRANSNET, FIAC i DOISER, de Terrassa, Lasenor
d’Olesa de Montserrat, i SIGMA de Sant Cugat del Vallès
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, 17 de maig de 2013. La Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa fa públic les 10 empreses guardonades amb els Premis Cambra
2013 pel que fa a les 5 categories obertes a la participació. Aquest migdia,
el Jurat dels Premis Cambra 2013, ha deliberat sobre les candidatures
presentades a 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 i ha
emès el seu veredicte final sobre les empreses que seran guardonades en
l’edició d’aquest any, dues en cada categoria.

Les 10 empreses guanyadores en les categories de participació
oberta
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PREMI CAMBRA 2013 a la Internacionalització
BERALMAR TECNOLÒGIC SA de Terrassa, es dedica al desenvolupament
de tecnologia per a la indústria ceràmica estructural (fabricació de maons i
teules) i de solucions globals d’alta complexitat tecnològica, des del
disseny i fabricació d’equips i maquinària al subministrament i
implementació de línies de producció completes. L’empresa, que va ser
fundada l’any 1964, ha estat guardonada per la consolidació d’una sòlida
activitat internacional amb una evolució creixent de les seves exportacions
passant del 30% de la seva facturació l’any 2000 al 88% l’any 2012, el
90% de les quals provenen de fora de la Unió Europea, i la implantació de
7 filials comercials en tot el món. El jurat també ha valorat especialment
l’aportació d’eficiència energètica i transferència de tecnologia als mercats
emergents on l’empresa comercialitza els seus productes, contribuint de
forma activa i persistent al desenvolupament econòmic i social d’aquests
països.
LASENOR EMUL SL d’Olesa de Montserrat, es dedica a la creació,
producció i venda d’additius alimentaris, concretament d’emulsionants.
L’empresa, que va ser fundada l’any 2003, ha estat guardonada per
l’evolució del seu procés d’internacionalització industrial i obertura de nous
mercats en els darrers anys que l’han portat a consolidar la seva activitat a
Europa, Àsia, Amèrica del Sud i Europa de l’Est mantenint l’activitat de I+D
a Catalunya. Distribueix els seus productes a 50 països i el 75% del total
de la seva facturació prové de les vendes fora del mercat nacional.

PREMI CAMBRA 2013 a la Formació i Coneixement
AECA GROUP de Terrassa, es dedica al desenvolupament de solucions
orientades a l’optimització del consum energètic, ús de fonts d’energia
renovable i tractament d’aire i aigua per assolir millora d’eficiència
energètica adreçat als sectors industrial i de serveis. L’empresa, fundada
l’any 1993, ha estat guardonada per la implementació d’un pla global de
formació dissenyat i orientat a donar compliment als objectius del projecte
estratègic empresarial en els àmbits de la internacionalització, la qualitat
(implementació de la ISO 9001), la innovació i l’adaptació als canvis
constants en les legislacions del sector energètic. En el marc d’aquest pla,
en l’any 2012 l’empresa ha desenvolupat un total de 52 cursos i 1.200
hores orientat a tots els departaments de l'empresa.
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AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA TECNOS SCCL de Terrassa, és una empresa
dedicada a l'ensenyament en règim de cooperativa que acull 850 alumnes
des de P3 fins a 2n de Batxillerat en dues línies. L’empresa, fundada l’any
1962, ha estat guardonada per la implementació d’un pla director de
formació integral orientat a dotar de visió i eines empresarials a tot l’equip
professional per assegurar la gestió del centre amb criteris empresarials. El
pla està focalitzat en la formació en gestió empresarial per als directius
cooperativistes, en competències educatives i tecnologies en sistemes
d’educació orientat a l’equip professional docent i en formació general en
qualitat i seguretat laboral per a tot el personal laboral del centre. En el
marc d’aquest pla, el centre ha desenvolupat en el 2012 un total de 44
cursos, que han representat un total de 3.307 hores, orientats a un total
de 209 professors, directius i personal administratiu.
PREMI CAMBRA 2013 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament
VENAIR IBERICA SA de Terrassa, es dedica a l’enginyeria i fabricació de
tubs especials de silicona per a la refrigeració i turbo de motors per a
indústries d’automoció industrial, energies renovables i aeronàutica, així
com equips d’alta puresa per a indústries d’alimentació, farmacèutica,
cosmètica i biotecnologia. L’empresa, que va iniciar la seva activitat l’any
1986 i té una sòlida presència internacional, ha estat guardonada per la
implementació d’un procés de gestió de la innovació que en l’any 2012 l’ha
portat a ser el primer fabricant del món que desenvolupa nous processos
tecnològics en el tractament de síntesi de silicona per obtenir matèria
primera pròpia a partir dels components químics més bàsics, entre altres
projectes d’alt component innovador.
VSN (VIDEO STREAM NETWORKS SL) de Terrassa, es dedica al
desenvolupament de solucions de software per als mercats Broadcast i
Audiovisual. L’empresa, creada l’any 2002 i amb delegacions pròpies a
Dubai, Miami, Moscou i Hong Kong a més d'un centre de R+D a Alacant, ha
estat guardonada per la implementació d’un model innovador
d’organització i gestió i una política de col·laboració amb universitats i
centres tecnològics per desenvolupar projectes d’R+D i solucions
avançades per al mercat audiovisual professional, que l’han portat a ser
líder a Espanya en aquest sector i una de les poques empreses mundials
amb capacitat per desenvolupar un conjunt complet de solucions que
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engloben tots els processos de treball que segueixen les cadenes de
televisió.

PREMI CAMBRA 2013 a la Responsabilitat Social Corporativa
FUNDACIÓN WTRANSNET de Terrassa, dedicada a la mobilització de
recursos econòmics i la seva canalització a activitats d’investigació,
desenvolupament i innovació tecnològica i organitzativa del sector
empresarial en general i del sector del transport i logística en particular.
L’empresa, creada el 2006, ha estat guardonada per l’impuls i
desenvolupament de la campanya solidària Transport Solidari per a la
gestió del trasllat d’aliments entre empreses donants i bancs d’aliments, de
forma totalment gratuïta, amb la implicació activa del col·lectiu de
transportistes i el sector de la logística de tot Espanya, aconseguint
transmetre la Responsabilitat Social Corporativa a les diferents empreses
del sector del transport de mercaderies per carretera.
SIGMA Gestión Universitaria AIE de Sant Cugat del Vallès, és una
associació sense ànim de lucre
que ofereix solucions informàtiques
innovadores per millorar la gestió acadèmica de les universitats.
L’associació, creada el 1996, ha estat guardonada per l’impuls del projecte
Learning Center, un centre d’aprenentatge i especialització en les TIC
orientat a afavorir les pràctiques d’alumnes de Formació Professional i
complementar la seva formació en l’àmbit de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació amb el desenvolupament de noves eines
tecnològiques d’alt valor afegit i aplicabilitat en l’àmbit educatiu i
universitari i afavorint la seva inserció en l’àmbit laboral.

PREMI CAMBRA 2013 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis
CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC SA de Terrassa, és una escola d’idiomes
especialitzada en anglès, alemany, francès, italià, xinès, català i castellà.
L’empresa, creada l’any 1962, ha estat guardonada pel creixement i la
consolidació de la seva activitat després de 50 anys de trajectòria i d’una
oferta formativa versàtil que incorpora enfocaments innovadors en la
metodologia, les eines interactives, els nous materials i els programes
informàtics i programes de dinamització i promoció orientats a motivar
l’interès dels alumnes per l’aprenentatge de les llengües.
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D.O.I SERVICIOS EMPRESARIALES SL (DOISER) de Terrassa, és una
comunitat de compres per a professionals que té com a objectiu reduir les
despeses generals de les seves empreses associades. La plataforma,
creada l’any 2008, ha estat guardonada per la seva trajectòria i fort
creixement que, en un període de dos anys, l’ha portat a obtenir un total
de 66.000 empreses usuàries, convertir-se en una de les alternatives
comercials més utilitzades en el canal B2B i ser una de les empreses
catalanes amb més influència a les xarxes socials professionals.

El Jurat dels Premis Cambra 2013
El Jurat dels Premis Cambra 2013 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

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 Serret, director executiu de l’Agència de Suport a l’Empresa
Catalana ACC1Ó
Sr. Jordi Amat, vicepresident de la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa
Sr. Miquel Font, vocal del Ple de la Cambra i coordinador de la
Comissió de Premis Cambra
Sr. David Chaler, delegat de la Cambra a Castellbisbal, Rubí i Sant
Cugat del Vallès
Sr. Antoni Cabal, director general de Fragrance Science, SL –
Guardonat 2012
Sr. Ramon Martín, director general & CEO de RICOH, SLU) –
Guardonat 2012
Sr. Isidre Raventós, director de zona de SABADELL ATLÁNTICO –
Patrocinador
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-

Sr. Ramon Aymerich, cap d’Economia de La Vanguardia
Sr. Albert Closas, director del programa “Valor Afegit” de TV3

Secretaria del Jurat
-

Sra. Marta Torrents, secretària general de la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa

Rigorós procediment de selecció dels guanyadors
Els Premis Cambra 2013 han seguit un rigorós procés de selecció, en el
qual s’han valorat de forma exhaustiva les diferents candidatures. Les 40
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 2013 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 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, La Cambra de Terrassa ha reconegut la trajectòria de
més de 140 empreses de la seva demarcació i la seva contribució al
desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.
Lema 2013: ”Connectem les empreses al món”
Una innovadora imatge amb l’eslògan Connectem les empreses al món
identifica l’edició 2013 dels Premis Cambra. Amb aquest missatge, la
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Cambra de Terrassa posa en valor el concepte de connectivitat entesa com
la capacitat de posar en connexió diferents estratègies, coneixement i
pràctiques de gestió empresarial per afavorir el procés de creixement
sostingut dels negocis i per enfortir la competitivitat del teixit empresarial.
Idea que està en sintonia amb la missió de la Cambra com a plataforma
relacional i generadora de recursos que donen resposta a les empreses per
fer créixer els seus negocis i estendre’ls a tot el món, que connecten
potencialitats empresarials amb alternatives viables, competitives i de
futur.

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.
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