Nota de premsa
Acte de lliurament dels Premis Cambra 2017, el dijous 15 de
juny a les 20.00h a la Masia La Tartana, de Matadepera

LA CAMBRA DE TERRASSA LLIURA ELS
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CAMBRA
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Blasco de Garay, 29-49
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Tel. 93 733 98 33
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_____
Delegació
Vallespir, 19, 1a Planta
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Tel. 93 576 35 74
Fax 93 576 35 71
delegacio@cambraterrassa.org

Terrassa, 19 de maig de 2017. El conseller d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, presidirà l’acte de lliurament
dels Premis Cambra 2017 que, organitzat per la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis de Terrassa, se celebrarà el dijous 15 de juny a la Masia
La Tartana de Matadepera, en el marc d’una cerimònia de caràcter
marcadament institucional i empresarial.
Al voltant de 500 representants del món empresarial de la demarcació de
Terrassa
i del món polític, econòmic i institucional català rendiran
homenatge a les empreses de la demarcació que enguany seran
guardonades amb els Premis Cambra que, promoguts per l’entitat
empresarial terrassenca, han destacat per la seva iniciativa emprenedora,
singularitat empresarial i capacitat competitiva en algun dels àmbits
estratègics de l’activitat empresarial i han contribuït al desenvolupament
econòmic i social del territori.
Les empreses que seran reconegudes amb els Premis Cambra 2017 són les
següents: Batec Mobility de Sant Cugat del Vallès i Serafí Indústria Gràfica
Publicitària de Terrassa (PREMIS CAMBRA 2017 a la Iniciació a la
Internacionalització); Deltalab de Rubí i LOREFAR (Faro Barcelona) de
Castellbisbal (PREMIS CAMBRA 2017 a la Trajectòria Internacional
Consolidada); Amate Audio de Terrassa i HP Printing & Computing
Solutions de Sant Cugat del Vallès (PREMIS CAMBRA 2017 a l’Impuls a la
Innovació, la Recerca i el Desenvolupament); Bidons Egara de Terrassa i
Mútua de Terrassa de Terrassa (PREMIS CAMBRA 2017 al Compromís i la
Sostenibilitat); CATLAB (Parc Logístic de la Salut) de Viladecavalls i Nifco
Products España de Terrassa (PREMIS CAMBRA 2017 a l’Empresa
Saludable); i Invinet Sistemes de Sant Cugat del Vallès i Lúcid Product
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Design Agency de Terrassa (PREMIS CAMBRA 2017 a la Millor Iniciativa
Comercial i de Serveis).
Aquestes empreses han estat seleccionades per un jurat multidisciplinar
copresidit pel president de la Cambra, Marià Galí, i el secretari general
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Xavier Gibert, i
format per persones de prestigi vinculades al món institucional, polític,
empresarial i periodístic que va fer públic el seu veredicte l’11 de maig de
2017. 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 de Terrassa.
Nou eslògan: Interconnecta’t
Responent a les característiques i oportunitats que defineixen el context
present i futur de l’economia, en què la connectivitat i els processos de
generació de valor determinen el nou mercat digital i del coneixement, la
Cambra de Terrassa ha decidit vincular el leitmotiv de l’edició dels Premis
Cambra d’aquest any al concepte Interconnecta’t que vol posar en valor
dues de les claus que incideixen en la competitivitat empresarial: la
internacionalització –al·ludint a la presència global i la necessària i
ineludible expansió dels mercats- i la connectivitat –fent referència a la
capacitat de revertir l’ús intensiu de les noves tecnologies en la millora de
la posició competitiva de l’empresa i la generació de valor de la marca,
l’eficiència de les cadenes de valor i la gestió de processos interns, la
gestió de la innovació, la sostenibilitat, el capital humà i el coneixement, la
producció en xarxa i la gestió comercial, entre altres.
Els Premis Cambra 2017 estan patrocinats per Circutor, Eurofragance
Serafí-indústria gràfica publicitària, Mina d’Aigües de Terrassa, Egarsat
Prevenció, Masachs Naus Industrials, Banc Sabadell, Kern Pharma, AudiSarsa Vallès i compten amb la col·laboració de Sacos Hidalgo, RACC, Diari
de Terrassa, Prinet, Diari Ara, Via Empresa. I compten també amb la
col·laboració del projecte europeu d’eficiència energètica GRASPINNO.

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.
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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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