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Baldiri Miret, president del Grup LAMIRSA reconegut amb el
Premi Cambra 2017 al Lideratge Empresarial
Appart810 Laser Office, de Sant Cugat del Vallès, ha estat
guardonada amb el Premi Cambra 2017 a l’Empresa de Nova
Creació
El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper 15 de juny a
Matadepera, amb la presidència de Jordi Baiget, conseller
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Terrassa, 9 de juny de 2017. Els òrgans de govern de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa han acordat distingir Baldiri Miret
i Ollé, president del Grup LAMIRSA, amb el Premi Cambra 2017 al
Lideratge Empresarial. Així mateix, han acordat concedir el Premi Cambra
2017 a l’Empresa de Nova Creació a Appart810 Laser Office, de Sant
Cugat del Vallès.
Els reconeixements per a aquestes dues categories se sumen a les 12
empreses guardonades per a cada una de les categories de participació
oberta (Trajectòria Internacional Consolidada - Iniciació a la
Internacionalització - Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament - Compromís i Sostenibilitat – Empresa Saludable Millor Iniciativa Comercial i de Serveis) que la Cambra va fer públic
després del veredicte emès pel Jurat el passat dia 11 de maig.
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Premi Cambra 2017 al Lideratge Empresarial: Baldiri Miret i
Ollé, president del Grup LAMIRSA (Laboratorios Miret, S.A. ,
Venta de Especialidades Químicas, S.A. i VEDEQSA, INC.)
Baldiri Miret i Ollé és president executiu del Grup LAMIRSA
(Laboratorios Miret, S.A, Venta de Especialidades Químicas, S.A. i
VEDEQSA, INC), de Terrassa, dedicada al desenvolupament i producció
d’additius químics especialitzats per al sector químic industrial,
alimentari i cosmètic.
Fundada l’any 1959 per Baldiri Miret, juntament amb el seu germà
Salvador, per a la fabricació d’additius químics per a diferents sectors
industrials, va passar a convertir-se en societat anònima l’any 1962 amb
la incorporació de Ramón Parés, Agustí Contijoch i Antoni Autonell, per
cobrir la demanda d’additius específics per a la indústria dins d’un mercat
incipient i poc desenvolupat al país. Des de l’any 1971 l’empresa té
centralitzades les seves unitats de producció i d’R+D+i a Terrassa. El
projecte empresarial va portar associat una ingent activitat de recerca i
desenvolupament en formulacions dins de l’àmbit dels additius i de la
síntesi orgànica que l’ha situat a ser considerat avui un referent en el
sector de les especialitats.
En cooperació amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques, l’any
1995 el Grup LAMIRSA va iniciar la investigació sobre una nova molècula,
el Lauroil Arginat d’Etil (conegut a tot el món amb el nom registrat de
LAE), d’alta eficàcia antimicrobiana, innocuïtat biològica i que també ha
estat reconeguda en l’àmbit científic internacional per les seves
propietats antitoxina, esporicida i antivírica. Un nou procés de síntesi va
ser necessari per tal poder aplicar el nou additiu com a conservant en
productes alimentaris i en ingredients cosmètics i farmacèutics. Aquesta
síntesi, patentada a nivell mundial per LAMIRSA, destaca pel seu
respecte amb el medi ambient.
La gran eficàcia del LAE i el gran ventall de possibles aplicacions han
permès després d’un procés de recerca sobre els seus usos l’aplicació
amb gran èxit d’aquesta molècula com a conservant cosmètic i
antimicrobià per evitar la formació de placa bacteriana i per tractar la
gingivitis, l’halitosi i l’acne. És aquí on el Grup LAMIRSA amplia el seu
mercat i, a més a més dels sectors de la indústria i de l’alimentació,
s’incorpora al món de la salut i la bellesa corporal com a subministrador
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d’ingredients cosmètics d’àmbit internacional, responent als exigents i
estrictes requeriments de les autoritats reguladores internacionals.
Abanderat en l’impuls de processos de recerca, al que Grup LAMIRSA ha
destinat una ingent inversió i recursos, Baldiri Miret és valedor i
defensor convençut de la tasca que en matèria d’investigació
desenvolupen institucions públiques com el CSIC, universitats (UB, la
UAB, la UIB, la University of Massachusetts, la University of New Jersey,
la University of Texas i la University of Wisconsin), centres tecnològics i
entitats privades, com ABC Labs, Colipa i Huntingdon Life Sciences, i
promulga la necessitat peremptòria de potenciar els projectes
d’investigació en col·laboració amb l’empresa, al mateix temps que
manifesta una especial preocupació de la pèrdua de competitivitat i
riquesa del país derivada de la manca de recursos per promoure
l’activitat de recerca i a les conseqüents traves a la promoció de talent.

Premi Cambra 2017 a la Empresa de Nova Creació – APPART810
LASER OFFICE
Fundada per dos joves arquitectes associats, Sylvaine Tatin i Pau
Hormigo, Appart810 és un taller d’arquitectura i disseny especialitzat en
el tall i gravat làser i fabricació digital. Amb seu a Sant Cugat del Vallès,
l’empresa dóna suport a la tasca de professionals de l’arquitectura i el
disseny -siguin titulats en exercici o estudiants- en l’àmbit del modelat i
el grafisme, al mateix temps que ofereix serveis d’assessorament
professional.
L’activitat de l’empresa se situa en un àmbit format pel disseny visual,
gràfic i arquitectònic. Combinant la pràctica artesanal amb la tecnologia
digital, entenent l'artesania com una pretensió de feina curosa i de
qualitat, cuidant el valor dels detalls i dels acabats. L’empresa
experimenta amb diferents tipus de materials i procedeix a la fabricació
en 2D i 3D integrant totes les fases de desenvolupament del disseny.
També ofereix serveis de tall i gravat làser en 2D i un servei de
consultoria relacionada amb la creació i disseny d’objectes amb
tecnologia làser i impressió 3D.
Els serveis que ofereix estan condicionats per ser un taller petit per
vocació i gran per necessitat. Petit, per tal de poder atendre de manera
personalitzada qualsevol persona interessada; i gran, perquè al formar
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part del moviment maker, vivim la reutilització com quelcom natural,
optant per solucions do it yourself, sense deixar de banda els dissenys
digitals i els acabats potents. Realitzen un ampli ventall d'aplicacions, des
de maquetes arquitectòniques i de mobles, sotagots gravats, elements
de decoració, personalització de productes, etc. La seva especialització en
tall i gravat làser els permet oferir productes de tot tipus, tant a
professionals com a particulars.
El conseller Jordi Baiget presidirà l’acte de lliurament dels Premis
Cambra 2017
El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Baiget, presidirà l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2017 en
una cerimònia que tindrà lloc el dijous 15 de juny, a la masia La Tartana
de Matadepera. L’esdeveniment reunirà al voltant de 500 persones,
directius d’empreses i representants empresarials de la demarcació de la
Cambra, així com representants del món polític, econòmic i institucional
català, que rendiran homenatge a les empreses de la demarcació que
enguany seran guardonades amb els Premis Cambra per la seva iniciativa
emprenedora, singularitat empresarial i capacitat competitiva.

Lema 2017: Interconnecta’t
L’edició 2017 dels Premis Cambra compta amb l’eslògan Interconnecta’t
que posa en valor la internacionalització i la connectivitat com a dues de
les claus que incideixen en la competitivitat empresarial. En el cas de la
internacionalització, el leitmotiv al·ludeix a la presència global i la
necessària i ineludible expansió dels mercats, i, pel que fa a la
connectivitat, fa 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 el
Pàgina 4 de 5
Departament de Comunicació
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.org

suport del projecte europeu d’eficiència energètica GRASPINNO, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
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.
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