Premis Cambra 2004

Guanyadors edició 2004
CIRPROTEC, SL de Terrassa
Premi CAMBRA 2004 a la Internacionalització 2004
Dedicada a la fabricació d’equips i instruments de protecció contra sobretensions,
principalment, d’instal·lacions elèctriques i telefòniques, ha estat guardonada pel fort
augment de la xifra d’exportacions que representa un increment d’un 50% anual en les
vendes d’exportació i per la forta inversió realitzada per homologar i adaptar el seu
producte als requeriments dels clients arreu del món.
KONIXBERT HIGH TECH, SA de Sant Cugat del Vallès
Premi CAMBRA 2004 a la Internacionalització 2004
Especialitzada en el disseny, la fabricació i la comercialització d’instruments de laboratori
(cromatògrafs i espectòmetres) guardonada per ser l’única empresa familiar catalana del
seu sector capaç de competir amb grans multinacionals en un mercat molt difícil gràcies al
desenvolupament d’un departament d’R+D propi i altament competitiu.
INOLOGY (MULTIMOS, SA) de Terrassa
Premi CAMBRA a la Innovació 2004
Especialitzada en aplicacions informàtiques de gestió empresarial guardonada pel disseny i
desenvolupament d’un sistema integral de seguretat per a la comprovació de vehicles i
una terminal de presència/producció amb pantalla tàctil i lector d’empremta digital.
RELIEVES EGARA de Terrassa
Premi CAMBRA a la Innovació 2004
Especialitzada en la fabricació d’etiquetes adhesives guardonada pel disseny i el
desenvolupament d’una etiqueta adhesiva multiinformació que permet maximitzar la
seguretat i optimitzar l’espai i pel seu reconeixement internacional dins del seu sector.
RUFFINI, SA de Rubí
Premi CAMBRA al Medi Ambient 2004
Dedicada a la fabricació de peces d’alumini pel mètode d’injecció a pressió guardonada pel
desenvolupament i l’eficiència d’un sistema que facilita la reutilització i minimització del
volum d’aigua residual generada pel propi procés productiu de l’empresa.
TRATESA de Vacarisses
Premi CAMBRA al Medi Ambient 2004
Dedicada a la disposició controlada de residus industrials i urbans no perillosos
guardonada per la sensibilització en la protecció mediambiental que ha portat a
desenvolupar una política mediambiental efectiva i que s’ha traduït en l’obtenció, dins de
l’últim any, de quatre certificacions relatives a riscos laborals, gestió ambiental i salut
laboral.
ASSOCIACIÓ SANT CUGAT COMERÇ
Premi CAMBRA al Comerç 2004
Associació sense ànim de lucre que integra empresaris del comerç, indústria i serveis de
Sant Cugat del Vallès, guardonada per la seva trajectòria durant 25 anys com a entitat
dedicada a la promoció i suport al sector comerç de Sant Cugat del Vallès.
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CLARASÓ de Terrassa
Premi CAMBRA al Comerç 2004
Especialitzada en la comercialització de mobiliari per a nadons, guardonada per l’alt grau
d’especialització i el desenvolupament d’una política comercial innovadora.
ALCOA EMBALAJE FLEXIBLE, SA de Rubí
Premi CAMBRA a la Formació Empresarial 2004
Dedicada a la producció de material d’alumini destinat al packaging, sobretot per als
sectors farmacèutic i de l’alimentació, guardonada per l’esforç realitzat per fer front al
canvi que ha suposat integrar-se en un grup molt exigent en matèria de seguretat a
través d’una política de formació que ha permès assolir els objectius d’integració.
CIRSA de Terrassa
Premi CAMBRA a la Formació Empresarial 2004
Grup empresarial especialitzat en l’oci i el lleure guardonat per la iniciativa d’impulsar, des
d’un grup empresarial, un programa de formació de rang universitari especialitzat en la
gestió del sector de l’oci i el lleure i el desenvolupament d’una universitat corporativa dins
de l’empresa orientada a cobrir les necessitats formatives de les empreses d’aquest sector.
JOAN CAZORLA PALENZUELA, (IBÉRICOS PALEN HUERTAS, SLL) de Terrassa
Premi CAMBRA als Nous Emprenedors 2004
Dedicada a la gestió d’un restaurant especialitzat en productes ibèrics guardonat per la
capacitat de trobar en l’autoocupació una sortida professional a la situació d’atur i haver
desenvolupat amb èxit una nova activitat en la qual no hi havia experiència prèvia.
SERGI CARMONA (INTERPERSONES) de Terrassa
Premi CAMBRA als Nous Emprenedors 2004
Dedicada a la prestació de serveis integrals per a persones grans guardonada pel
desenvolupament d’una visió empresarial innovadora en un mercat molt especialitzat
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