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Guanyadors edició 2005 
 
IMC TOYS, SA de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 a la Internacionalització 
Dedicada a la comercialització, disseny i desenvolupament de joguines, ha estat 
guardonada per l’evolució de la seva activitat internacional, especialment pel que fa a 
l’increment de les expor-tacions, l’establiment de filials i la forta inversió en sistemes 
productius i de recerca i desenvolupament. 
 
 
PROCELI TURULL, SL de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 a la Internacionalització 
Dedicada a la fabricació i distribució de productes de pa, brioixeria i precuinat sense 
gluten, ha estat guardonada per l’increment espectacular de la xifra absoluta de les seves 
exportacions i el posicionament en el mercat internacional d’un producte altament 
especialitzat. 
 
 
CDN INTERNACIONAL, SA de Rubí 
Premi CAMBRA 2005 a la Innnovació 
Dedicada al desenvolupament de projectes d’innovació i optimització de producte, ha esta 
guardonada per l’àmplia trajectòria de desenvolupament de projectes d’innovació i 
l’establiment continuat de noves polítiques d’innovació i de desenvolupament de nous 
productes en tots els sectors. 
 
 
VISIOMETRICS, SL de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 a la Innnovació 
Dedicada al desenvolupament per a la fabricació i comercialització d’instruments de 
mesura, diagnòstic i estudi de la qualitat de les capacitats visuals, ha estat guardonada pel 
desenvolupament d’un nou sistema actiu de mesura de la qualitat òptica de l’ull amb 
aplicacions en els camps de la cirurgia  i el diagnòstic de malalties oculars. 
 
 
GRIFERIA MARTÍ, SA de Rubí 
Premi CAMBRA 2005 al Medi Ambient 
Dedicada al disseny, fabricació i comercialització d’aixeteria sanitària, ha estat guardonada 
pel desenvolupament d’un sistema domèstic que afavoreix l’estalvi d’aigua i energia. 
 
 
VELTEX, SA de Viladecavalls 
Premi CAMBRA 2005 al Medi Ambient 
Dedicada a la fabricació de moquetes per a fires, decoració i automoció, ha estat 
guardonada per l’establiment d’una política ambiental a l’empresa basada en el tractament 
d’aigües, la millora del sistema d’emissió de fums i el reciclatge. 
 
 
FLORISTERIA GRAS de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 al Comerç 
Dedicada  a la venda d’ornamentació floral, ha estat guardonada pel centenari de 
l’establiment comercial. 
 
 
GORMAND de Terrassa 



 

 2 

Premi CAMBRA 2005 al Comerç 
Establiment de restauració i venda de productes d’alimentació, ha estat guardonat pel 
creixement i l’especialització experimentada per l’empresa. 
 
 
LABORATORIOS MIRET, SA de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 a la Formació Empresarial 
Dedicada a la fabricació d’additius químics i alimentaris per a diferents sectors industrials, 
ha estat guardonada pel desenvolupament d’un pla de formació orientat a l’equip tècnic 
operari i per l’increment espectacular de l’activitat formativa de l’empresa en el 2004. 
 
 
MITSUBISHI de Sant Cugat del Vallès 
Premi CAMBRA 2005 a la Formació Empresarial 
Dedicada al comerç a l’engròs d’aparells d’electrònica, ha estat guardonada per la política 
de formació de l’empresa potenciant especialment la vinculació amb les universitats o els 
centres de formació. 
 
 
Marcos Navarro Viciana per la creació d' OH CHIUAHUA de Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 als Nous Emprenedors 
Dedicada a la venda d’animals de companyia, complements i perruqueria canina, ha estat 
guardonada per l’especialització de l’establiment i una oferta integral de serveis dins del 
sector. 
 
 
Joaquín Molina Alba i Antonio Sánchez Barrios per la creació J.MOLINA de 
Terrassa 
Premi CAMBRA 2005 als Nous Emprenedors 
Establiment dedicat a la venda de roba per a home, ha estat guardonat per la projecció de 
l’activitat des del seu inici i per l’expansió i especialització de cada punt de venda.  


