
Premis Cambra 2002 

 

Guanyadors edició 2002 
 
LABORATORIOS MIRET, SA de Les Fonts (Terrassa) 
Premi CAMBRA al Mèrit Exportador 2002 
Dedicada a la fabricació d’additius químics d’ús industrial, guardonada pel fort creixement 
de les exportacions, obertura de filials a l'exterior i els esforços realitzats per assolir la 
capacitat de competir als mercats internacionals.  
 
 
TRISAL, SA de Terrassa 
Premi CAMBRA al Mèrit Exportador 2002 
Dedicada a la fabricació de blocs de sal mineralitzada per a l’alimentació animal, 
guardonada pel seu esforç com a nova empresa exportadora i per superar amb èxit les 
dificultats del seu producte als mercats on exporten. 
 
 
TELSTAR INDUSTRIAL, SL de Terrassa 
Premi CAMBRA a la Innovació 2002 (categoria d’empresa) 
Dedicada a la fabricació de components i sistemes de buit, equipament i habitacles d’aire 
súper net i filtrat, guardonada per la gran envergadura a nivell de dimensions i 
especificacions tècniques d’alta exigència i resolució de la cambra de simulació dins de la 
tecnologia de l’espai que col·loca al nostre país en primera línia mundial. 
 
 
DEPARTAMENT DE MECÀNICA DE FLUIDS. LABSON-UPC (ETSEIT) de Terrassa 
Premi CAMBRA a la Innovació 2002 (categoria d’universitat) 
Dedicada a recerca i desenvolupament, guardonada per la creació d’una màquina-eina 
d’aplicació directa adaptada a les necessitats que tenen la població de Cuba. Es tracta d’un 
projecte d’enginyeria acompanyada a la solidaritat del país i un exemple clar de 
col·laboració entre universitat i empresa.   
 
 
CONECTOR, SL de Puig Reig 
Premi CAMBRA a la Innovació 2002 (categoria d’inventor) 
Dedicada a la fabricació d’aparells de seguretat, guardonada per la creació d’un aparell de 
seguretat basat en l’aplicació de tecnologies conegudes tradicionals que permet  la millora 
de la qualitat de vida, l’accessibilitat i la intimitat, orientada a l’ús per a gent amb 
deficiències i per a gent gran. 
 
 
POWER CONTROLS IBERICA, SL de Terrassa 
Premi CAMBRA al Medi Ambient 2002 
Dedicada a la fabricació i muntatge de components elèctrics, guardonada per la molt 
acurada política mediambiental, la qual està lligada amb objectius principalment de 
disminució en l’impacte ambiental i per fer una formació mediambiental a tots els seus 
treballadors. Aquesta empresa està certificada per la ISO 14001 i EMAS.  
 
 
VENAIR IBERICA, SA de Terrassa 
Premi CAMBRA al Medi Ambient 2002 
Dedicada a la producció de tubs flexibles, guardonada per les actuacions de millora en el 
comportament ambiental i pel manteniment en la seva política mediambiental que ha 
comportat una disminució en la generació de residus i una clara formació mediambiental 
als treballadors. Empresa amb certificació ISO 14001 i EMAS. 
 
 

 1  



Premis Cambra 2002 
 
 

CANSALADERIA ALUJU de Rubí 
Premi CAMBRA al Comerç 2002 
Dedicada a la venda de productes de cansaladeria –xarcuteria, guardonada per la seva 
llarga trajectòria familiar i professional durant 122 anys en l’especialització i l’elaboració de 
productes propis i la renovació comercial. 
 
 
CASANOVAS CANSALADERS, SL  de Terrassa 
Premi CAMBRA al Comerç 2002 
Dedicada a la venda de productes de cansaladeria-xarcuteria, guardonada per la seva 
llarga trajectòria familiar i professional durant 96 anys en l’especialització i l’elaboració de 
productes propis, l’expansió i la renovació comercial. 
 
 
GRUP CIRCUTOR de Terrassa 
Premi CAMBRA a la Formació Empresarial 2002 
Dedicada a la fabricació de material elèctric, guardonada pel plantejament global i 
integrador del pla de formació de l’empresa, per l’esforç que es realitza en la formació dels 
seus clients i per la sensibilitat i la implicació  en la formació dels futurs professionals del 
sector a través de la col·laboració amb les institucions i les organitzacions de l’àmbit 
formatiu de la zona afavorint la seva preparació i formació. 
 
 
MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA 
Premi CAMBRA a la Formació Empresarial 2002 
Dedicada al subministrament d’aigua, guardonada per la seva important implicació i 
col·laboració amb les institucions i organitzacions de l’àmbit formatiu de la zona impulsant 
accions i projectes de caràcter educatiu a tots els nivells dels ensenyaments, per la 
metodologia de detecció de necessitats de formació de l’empresa, la qual contempla les 
aportacions que fan els seus empleats en relació al pla de formació i pel fet que s’ha 
utilitzat la formació com una eina clau per iniciar i consolidar un procés de canvi i 
d’adaptació de l’empresa a les necessitats de l’entorn i del mercat. 
 
 
ROSALIA SANCHO ESTEBAN 
Premis CAMBRA als Nous Emprenedors 2002 
Per la creació de l’empresa VIATGES PROGRÉS, SL, de Terrassa, guardonada pel bon perfil 
professional de l’emprenedora, amb una llarga experiència professional en el sector, per la 
gran implicació personal en el projecte i per la bona evolució econòmica de la nova 
empresa des del seu inici. 
 
 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PORTERO i LUIS HERNÁNDEZ CARRILLO 
Premis CAMBRA als Nous Emprenedors 2002 
Per la creació de l’empresa TERRASSA DECORACIÓ, SLL, de Terrassa, dedicada a la venda 
al detall de mobiliari i decoració, per la bona evolució econòmica del projecte, per saber 
aprofitar l’experiència professional i convertir-ho en un projecte empresarial viable i per 
l’esperit de reinversió de beneficis amb la finalitat de finançar noves inversions per la nova 
societat. 
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