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Guanyadors edició 2007 
 
CIPSA de Rubí,  
Premi CAMBRA 2007 a la internacionalització 
Dedicada a la fabricació i disseny de circuits impresos per a material elèctric i electrònic, 
ha estat guardonada per la política d’implantació i expansió en els mercats internacionals.  
 
LAMP SA de Terrassa,  
Premi CAMBRA 2007 a la internacionalització 
Dedicada a la fabricació d’aparells d'il·luminació, ha estat guardonada per la seva política 
d’expansió i la seva participació en grans projectes d’infraestructures internacionals.  
 
 
KONIXBERT Hi-tech SA de Sant Cugat del Vallès,  
Premi CAMBRA 2007  a la innovació 
Dedicada al disseny, fabricació i comercialització d’analitzadors moleculars, ha estat 
guardonada per ser pionera en acoblar tres tècniques analítiques de laboratori que faciliten 
anàlisis ràpides i precises  per al control de productes tòxics en aliments i en el medi 
ambient.  
 
SIMON TECH de Terrassa,  
Premi CAMBRA 2007  a la innovació 
Especialitzada en el disseny i fabricació de solucions tecnològiques electròniques, ha estat 
guardonada per dissenyar, desenvolupar i produir un producte que permet gestionar 
qualsevol paràmetre d’una màquina de vending a distància. 
 
 
COMPARTIR SL de Terrassa, 
Premi CAMBRA 2007 a la sostenibilitat  
És una empresa que ofereix de manera online una borsa de persones interessades en 
compartir cotxe o pàrquing. Ha estat guardonada per implantar una iniciativa privada 
basada en principis de sostenibilitat i respecte del medi ambient amb un balanç positiu i 
una trajectòria a l’alça.  
 
ISS Facility Services de Sant Cugat el Vallès,  
Premi CAMBRA 2007 a la sostenibilitat  
dedicada a l’oferta i la gestió de serveis de neteja i higiene, ha esta guardonada per la 
seva política mediambiental i de responsabilitat social corporativa.  
 
 
CASA REX de Terrassa,  
Premi CAMBRA 2007 al comerç, serveis i turisme 
Dedicada a la venda al detall d’articles de la llar i rebosteria, ha estat guardonada per la 
seva trajectòria i implicació en la creació de centrals de compra del seu sector. 
 
CHOCOLAT FACTORY de Sant Cugat del Vallès,  
Premi CAMBRA 2007 al comerç, serveis i turisme 
Dedicada a l’elaboració i comercialització de la xocolata a través d’una marca i diversos 
punts de venda propis, ha estat guardonada per la seva política de promoció, el 
reconeixement internacional i la seva obertura a nous mercats exteriors.   
 
 
ELECTRICFOR SA de Rubí,  
Premi CAMBRA 2007 a la formació empresarial 
Dedicada a la fabricació i comercialització de resistències elèctriques calefactores, ha estat  
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guardonada per la seva política de formació orientada als seus treballadors.  
 
TAIET RESTAURANTS SL d’Ullastrell,  
Premi CAMBRA 2007 a la formació empresarial 
Empresa familiar dedicada a l’hostaleria i la restauració, ha estat guardonada per la seva 
política de formació orientada als seus treballadors. 
 
 
Jordi Sampé de Terrassa per a la creació de l'empresa GAUCHE DIVINE RECORDS,  
Premi CAMBRA 2007 als nous emprenedors 
Dedicada a venda de vinils, cd’s, material amb showroom per a professionals i, també, 
dedicada a l’assessorament en sonorització d’estudis, formació i organització d’actes de 
música electrònica, ha estat guardonada pel desenvolupament d’un projecte d’alta 
especialització i professionalització en l’àmbit de la cultura musical. 
 
Mònica Soria de Terrassa per la creació de l'empresa MONI'K, 
Premi CAMBRA 2007 als nous emprenedors 
Dedicada a la comercialització de complements i regals ha estat guardonada per la seva 
política comercial i la seva orientació al mercat local. 
 


