Guanyadors edició 2006
DELTALAB, SL de Rubí
Premi CAMBRA 2006 a la Internacionalització
Dedicada a la fabricació i comercialització de material plàstic per a la indústria
farmacèutica, agroalimentària i química, ha estat guardonada per la inversió constant en
R+D+I per abordar mercats exteriors, així com per haver augmentat les vendes
significativament en mercats amb una forta competència.
PROCOAT TECNOLOGÍAS, SL de Rubí
Premi CAMBRA 2006 a la Internacionalització
Dedicada al disseny, la fabri-cació i la comercialització de recobriments multifuncionals de
super-fícies metàl·liques, ha estat guardonada per haver establert relacions comercials
amb el primer grup siderúrgic europeu en competència amb les principals multinacionals
del sector de tractaments i per a la cooperació internacional amb empreses de mercats
emergents.
JB FISER, SA de Rubí
Premi CAMBRA 2006 a la Innnovació
Dedicada a la fabricació, el disseny i la inves-tigació de maquinària electrònica, ha estat
guardonada pel disseny i desenvolupament d’un nou sistema electrònic de tecnologia
avançada per optimitzar recursos energètics i econòmics en la seva implantació tant a
nivell industrial com domèstic.
SENSOFAR-TECH, SL de Terrassa
Premi CAMBRA 2006 a la Innnovació
Dedicada a la producció i comer-cialització d’equips de metrologia òptica, ha estat
guardonada pel disseny i desenvolupament d’un perfilòmetre òptic sense contacte que
permet mesurar la forma i la textura de superfícies a escala micro-mètrica i nanomètrica.
BIDONS EGARA, SL de Viladecavalls
Premi CAMBRA 2006 a la Sostenibilitat
Dedicada a la valorització i reci-clatge d’envasos metàl·lics, plàstic i contenidors industrials
i comer-cials, ha estat guardonada per la seva trajectòria com a empresa que, dins el seu
àmbit, manté un compromís a favor de la protecció del medi ambient, la qualitat i el
compromís social.
TEIXIDORS, SCCL de Terrassa
Premi CAMBRA 2006 a la Sostenibilitat
Empresa especialitzada en l’elaboració i la comercialització de teixits artesanals amb telers
manuals, ha estat guardonada per la integració de persones amb discapacitació psíquica al
mercat laboral oferint un producte competitiu i d’elevada qualitat.
FUNDACIÓ PRESIDENT AMAT ROUMENS de Terrassa
Premi CAMBRA 2006 al comerç, serveis i turisme
Dedicada a la venda de productes de jardineria, servei de rentatge de vehicles, manipulats
i servei de jardineria i neteja, ha estat guardonada per la posada en marxa d’un estudi
d’enginyeria de processos optimitzant així el servei ofert i afavorint un fort creixement de
l’activitat , en el marc d’un projecte social.
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RESTAURANT CAPRITX de Terrassa
Premi CAMBRA 2006 al comerç, serveis i turisme
Dedicat a la restauració gastro-nòmica de cuina creativa, ha estat guardonada per la
creació d’un servei nou i original a la zona i per la seva trajectòria ascendent dins l’àmbit
de la restauració, reconeguda pel propi sector.
FARMAEGARA, SL de Terrassa
Premi CAMBRA 2006 a la formació empresarial
Dedicada a la distribució i co-mercialització de productes farmacèutics ha estat
guardonada pel desenvolupament d’un pla de formació biennal amb una mitja de 80
hores/persona any així com la seva voluntat de mantenir una contí-nua formació dels
recursos humans de l’empresa i la col·laboració constant amb les entitats formatives de la
zona.
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE SA de Rubí
Premi CAMBRA 2006 a la formació empresarial
Dedicada a la fabricació de components electrònics per a l’automòbil, 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’em-presa en els darrers dos anys.
Xavier Macarulla i David Berenguer de Terrassa per la creació de l’empresa
BERMAC, SL
Premi CAMBRA 2006 als nous emprenedors
dedicada al disseny i la creació de prototips interactius per a museus i models artístics per
a l’explicació de teories científiques ha estat guardonada per haver detectat i cobert una
demanda d’un sector de mercat molt específic.
David Tarazaga, Òscar Pérez, Daniel Serracanta, Ramon Prats i Albert Mercader
de Terrassa per la creació de l’empresa ESPAI VISUAL BINÒMIC SLL, dedicada al
disseny gràfic publicitari i fabricació de maquetes d’arquitectura adreçades al sector
immobiliari, ha estat guardonada per l’especialització de la seva activitat i per la bona
evolució economicofinancera de l’empresa des del seu inici.
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