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L’acte va comptar amb una participació de prop de 500
empresaris i representants del món econòmic, polític i institucional
Un total de 13 empreses de la demarcació de Terrassa han rebut el
reconeixement empresarial per la seva contribució al
desenvolupament econòmic i social del territori
Baldiri Miret, president executiu del Grup LAMIRSA, ha estat
guardonat amb el Premi Cambra al Lideratge Empresarial com a
reconeixement a la seva trajectòria professional
Terrassa, 16 de juny de 2016. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
de Terrassa va lliurar ahir al vespre a Matadepera els Premis Cambra 2017,
en un acte que va ser presidit per l’Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons,
conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i que va
finalitzar amb un sopar relacional amb els prop de 500 assistents, entre els
quals s’hi comptaven representants d’institucions, empresaris del territori i
personalitats destacades del panorama econòmic i polític del país.
L’acte de lliurament culmina una nova edició dels Premis Cambra, que any
rere any reconeixen públicament aquelles empreses que, gràcies al seu
esforç, contribueixen al desenvolupament empresarial, econòmic i social del
territori. En l’edició dels Premis Cambra 2017, la Cambra ha reconegut la
tasca de 13 empreses de la seva demarcació, així com la de l’empresari
Baldiri Miret, president executiu del Grup LAMIRSA, amb el Premi al
Lideratge Empresarial per la seva trajectòria professional i empresarial.
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Marià Galí: “Hem gestionat les nostres empreses dins d’una
normalitat plena d’incerteses i canvis constants que s’han
d’afrontar amb treball i resiliència”
Després de felicitar als guardonats i destacar la qualitat de les candidatures
que s’han rebut per obtenir un Premi Cambra en aquesta nova edició, Marià
Galí, va vincular el lema de la nit “Interconnecta’t” amb la importància
d’establir xarxes d’intercanvi de coneixement i esforç afirmant que “per això
existeixen
els
clústers,
les
aliances
estratègiques
per
a
la
internacionalització o per a la creació de la cadena de valor”.
Galí també va apuntar que des d’una perspectiva empresarial estem dins
d’una nova normalitat: “hem gestionat les nostres empreses dins d’una
normalitat plena d’incerteses i canvis constants que s’han d’afrontar amb
treball i resiliència”. Alhora, en un anàlisi de l’actual context va subratllar
que “l’economia té més símptomes de millora, l’exportació creix, les
inversions internacionals creixen, el turisme creix i la confiança empresarial
i l’ocupació es recupera -poc a poc, però milloren-”.
En relació al paper d’Europa com a element clau, Galí va destacar que dins
del context d’incertesa i volatilitat i en interès de les empreses i de la
societat en general “cal més Europa, impulsant de forma conjunta més
projectes d’integració per consolidar i potenciar el que s’ha assolit fins ara i
possiblement permetre que els diferents estats membres evolucionin a
ritmes diferents per impulsar altres polítiques més pròpies”.
El president de la Cambra de Terrassa també va reflexionar sobre el paper
del món empresarial per a contribuir als complexes reptes socials actuals:
”la millor forma de fer-ho és fent empresa des de l’enfocament de crear
valor, valor per a tot l’entorn implicat”. I també va apuntar la importància
dels principis empresarials de la qualitat total, la responsabilitat social i la
sostenibilitat, ja que “pretenen això, complir amb les expectatives de tot
allò que forma part de l’empresa, creant valor, ara i en el futur”.
Marià Galí va remarcar també la importància de la nova llei de cambres i va
afirmar que la nova Cambra de Catalunya “ha de ser més representativa
que executiva” i va subratllar que “el valor de la proximitat i del dia a dia
de les empreses el tenim les cambres territorials i la Cambra de Catalunya
ha de ser l’entitat aglutinadora d’una autèntica representació general de les
cambres catalanes i de les empreses que hi seran representades”. El
president va concloure la seva intervenció comunicant l’adhesió de l’entitat
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al Pacte Nacional pel Referèndum, com a expressió de l’aspiració de resoldre
mitjançant votació democràtica la situació política, i reafirmant que “a les
empreses el que els interessa és la bona praxis, doncs la bona praxis
genera confiança, i aquesta és fonamental per a que inverteixin”. Va
destacar la necessitat de ser pragmàtics, ja que “l’endemà s’haurà de
prosseguir amb la tasca de construir o reconstruir un marc de relacions
favorable als interessos econòmics, polítics i socials del nostre país”.

Xavier Martin Conillas: “Hi ha un fet comú en totes les empreses
guardonades, i és el fet de que hi posem emoció, màgia i amor en
tot el que fem”
Xavier Martin Conillas, director general de FARO BARCELONA (LOREFAR, SL)
va parlar en nom de les empreses guardonades. En la seva intervenció va
donar gràcies a la Cambra de Terrassa per aquesta iniciativa motivadora per
a les empreses del territori i va reflexionar sobre el nou context VUCA volàtil, incert, complex i ambigu- que ha sorgit arran de la passada crisi
econòmica. Va procedir amb el seu parlament, “en un to una mica disruptiu,
deixant el protocol de costat” per “parlar d’emoció, de màgia i fins i tot
d’amor” assegurant que “hi ha un fet comú en totes les empreses
guardonades, i és el fet de que hi posem emoció, màgia i amor en tot el que
fem”. Segons Martin Conillas: “Les empreses tenen reptes difícils que
obliguen a tenir amplitud de mires, a potenciar i perfeccionar habilitats i
que, a la vegada, li permetin complir amb totes aquestes funcions i amb
l’obligació de fer-ho des de la rendibilitat i el bon govern. Però tot això deixa
de tenir sentit sinó busquem aquest component especial i diferencial,
aquesta característica única i individual de cada projecte empresarial que
sens dubte tenen cadascuna de les empreses que ocupen avui aquest
escenari”.

Mireia Solsona: “Gràcies a tots vostès per l’esforç que fan perquè
aquest esforç suposa benestar social”
Mireia Solsona, va iniciar el seu discurs parlant de l’increment de l’índex de
valoració empresarial de la demarcació que el 1r trimestre de l’any s’ha
situat 1,5 punts per sobre respecte el darrer trimestre de l’any anterior. Va
assegurar que “anem caminant bé i que un 58% dels llocs de treball
perduts durant la crisi s’han pogut recuperar” i que “això ha sigut gràcies a
l’esforç de tantes i tantes persones que s’han hagut de reinventar en
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innovació i recerca per sortir-ne”. Va comparar la vida quotidiana d’avui
amb la rutina de fa anys enrere assegurant que és gràcies a la innovació i
la recerca de les empreses que avui podem portar una vida molt més
còmode pel que fa el transport, les telecomunicacions, l’alimentació, la
salut i les noves tecnologies. En aquest sentit, va agrair la tasca a tots els
empresaris: “gràcies a tots vostès per l’esforç que fan perquè aquest esforç
suposa benestar social i amb les seves empreses i creant ocupació es crea
un clima de confiança i optimisme que també fa feliç a la gent, i que, en
definitiva, és l’única manera de progressar en el nostre país”. Finalment,
l’alcaldessa de Matadepera, va concloure el seu discurs de benvinguda
assegurant que és un plaer per Matadepera acollir el 40è aniversari dels
Premis Cambra.
Jordi Baiget: “Cal persistir i internacionalitzar és el futur en una
economia cada vegada més interconnectada”
El Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, va
agrair en l’inici de la seva intervenció la invitació a l’acte de lliurament dels
Premis Cambra 2017 i va subratllar la importància d’assolir la celebració de
la 40a edició d’aquest esdeveniment. Va felicitar a totes les empreses
premiades afirmant que la diversitat que totes aquestes representen és
molt il·lustrativa de l’activitat econòmica diversificada que té Catalunya.
Jordi Baiget, va apuntar que per garantir el futur cal agrair a les empreses
la seva feina, sentenciant que “l’empresa té anima, l’empresa no es una
entitat que està al núvol, és una entitat que és una realitat integrada al
territori i que afecta a les persones i, cal agrair a les empreses que hi
siguin, creïn riquesa i que ajudin a vertebrar i a fer progressar el país i el
territori”. En aquest sentit, Baiget va remarcar que “No estem en una època
de canvis, és un canvi d’època”.
Fent esment al leitmotiv d’aquesta edició “Interconnecta’t” va parlar de la
internacionalització de les empreses valorant l’esforç que fan moltes d’elles
per exportar regularment en altres països. En aquest sentit, va assegurar
que “la suma de les exportacions de Catalunya a l’exterior sumades amb
les ventes de Catalunya a l’Estat espanyol situen Catalunya en el 9è país en
exportacions per càpita de la Unió Europea”.
El Conseller d’Empresa i Coneixement va assegurar que “cal persistir i
internacionalitzar és el futur en una economia cada vegada més
interconnectada” assegurant que “connectar és col·laborar” i, en aquest
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sentit, va fer esment de la importància de la col·laboració entre empreses,
la col·laboració público-privada i la col·laboració amb les universitats i els
centres educatius.
Finalment, i en resposta a la demanda del president de la Cambra d’una llei
per les Cambres de Comerç, el conseller va respondre que “hi haurà un
projecte de llei de les Cambres de Comerç que respectarà les cambres de
comerç territorials” i que, “a la vegada crearà una Cambra de Comerç de
Catalunya que vetllarà per la innovació, formació, internacionalització” i
“col·laborarà amb administracions i empreses fent possibles polítiques de
col·laboració i participació”.
Les 13 empreses guardonades i l’empresari guardonat en els
Premis Cambra 2016
EMPRESA

CATEGORIA

MUNICIPI

Batec Mobility SL

Iniciació a la
Internacionalització

Sant Cugat del Vallès

Serafí Indústria Gràfica
Publicitària

Iniciació a la
Internacionalització

Terrassa

Deltalab SL

Trajectòria Internacional
Consolidada

Rubí

Lorefar SL (Faro
Barcelona)

Trajectòria Internacional
Consolidada

Castellbisbal

Amate Audio SL

Impuls de la Innovació,
la Recerca i el
Desenvolupament

Terrassa

HP Printing & Computing
Solutions SLU

Impuls de la Innovació,
la Recerca i el
Desenvolupament

Sant Cugat del Vallès

Bidons Egara SL

Compromís i la
Sostenibilitat

Viladecavalls

MutuaTerrassa

Compromís i la
Sostenibilitat

Terrassa

Catlab (Parc Logístic de
Salut)

Empresa Saludable

Viladecavalls

Nifco Products España SL

Empresa Saludable

Terrassa

Invinet Sistemes SL

Millor Iniciativa
Comercial i de Serveis

Sant Cugat del Vallès

Lúcid Product Design

Millor Iniciativa

Terrassa
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Agency SL

Comercial i de Serveis

Appart810 Laser Office

Empresa de Nova
Creació

Sant Cugat del Vallès

Baldiri Miret (Grup
LAMIRSA SA)

Lideratge Empresarial

Terrassa

Patrocini empresarial
Els Premis Cambra 2017 compten amb el patrocini de les empreses següents:
Eurofragance (Premi Cambra a la Iniciació a la Internacionalització), Banc
Sabadell (Premi Cambra a la Trajectòria Internacional Consolidada), Circutor i
Audi Sarsa Vallès (Premi Cambra a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament), Mina d’Aigües de Terrassa (Premi Cambra al Compromís i
a la Sostenibilitat), Egarsat Societat de Prevenció (Premi Cambra a l’Empresa
Saludable), Serafí Indústria Gràfica Publicitària i Masachs Naus Industrials
(Premi Cambra a la Iniciativa Comercial i de Serveis), Kern Pharma (Premi
Cambra a l’Empresa de Nova Creació). A més a més de les empreses
esmentades, els Premis Cambra 2017 també compten amb la col·laboració de
Sacos Hidalgo, RACC, Diari de Terrassa, Diari Ara, Prinet i Via Empresa. Per
últim, destacar també que en aquesta edició els Premis Cambra han comptat
amb el suport específic del Projecte Europeu d’Eficiència Energètica
GRASPINNO, del programa Interreg MED, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.

40 anys de trajectòria i 185 empreses guardonades
L’edició d’enguany coincideix amb el 40è aniversari dels premis empresarials
que promou la Cambra de Terrassa. Els Premis Cambra tenen el seu origen en
l’any 1977. Al llarg d’aquesta important trajectòria, la Cambra de Terrassa ha
reconegut la tasca de més de 185 empreses i la seva contribució al
desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.
A través d’aquestes distincions, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de
Terrassa reconeix públicament les empreses més actives i aquells projectes de
futur que contribueixen a potenciar el desenvolupament social i econòmic de
la seva demarcació. Aquesta iniciativa situa a la Cambra com una institució
econòmica amb clara vocació de lideratge i amb voluntat de reconèixer la
tasca en la gestió empresarial de les organitzacions.
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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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