
 

 

Guanyadors edició 2008 
 
IPAGSA SA de Rubí,  
PREMIS CAMBRA 2008 a la Internacionalització 
Especialitzada en la producció de planxes litogràfiques per a offset destinades a les 
empreses d’arts gràfiques. Ha estat reconeguda per la seva àmplia trajectòria 
d’internacionalització que destaca per l’establiment d’una filial comercial a Hong Kong, la 
construcció una planta de producció a Vietnam i un gran volum d’exportació. 
 
VSN (Video Stream Networks SL) de Terrassa, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Internacionalització 
Dedicada al disseny i fabricació de sistemes basats en Software i Hardware IT, en la 
digitalització de TV i del món audiovisual. Ha estat guardonada pel creixement que ha 
registrat, en els darrers tres anys, en el volum d’exportacions a més de 50 països i per la 
implantació de tres delegacions comercials a França, Uruguai i Dubai. 
 
 
 
CIRPROTEC SL de Terrassa,  
PREMIS CAMBRA 2008 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el 
Desenvolupament 
Dedicada al disseny, fabricació i comercialització de dispositius destinats a la protecció 
contra els llamps i les sobretensions. Ha estat guardonada pel Jurat per la millora 
registrada en la competitivitat de l’empresa derivada d’un procés acurat d’R+D+it, la 
creació d’un important laboratori del sector i la seva col·laboració amb iniciatives de 
centres de recerca universitaris.  
 
PROCELI TURULL SL de Terrassa,  
PREMIS CAMBRA 2008 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el 
Desenvolupament 
Especialitzada en l’elaboració de productes de forneria i brioixeria sense gluten per al 
col·lectiu celíac. Ha estat reconeguda per la creació d’un departament de recerca i 
desenvolupament del producte que ha propiciat l’augment de la quota de mercat de 
l’empresa a l’Estat Espanyol.  
 
 
 
EGARSAT de Sant Cugat del Vallès,  
PREMIS CAMBRA 2008 a la Formació i Coneixement 
Dedicada a la cobertura sanitària laboral com a Mútua d’Accidents Laborals. Ha estat 
guardonada per invertir esforços en un complert pla de formació a l’any 2007, del qual van 
gaudir un total de 252 treballadors, amb 19.622,5 hores destinades a l’activitat formativa 
de l’equip professional.  
 
TRANSPORTS DAVÍ SA de Terrassa, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Formació i Coneixement 
Dedicada al transport viari de mercaderies i a la logística d’emmagatzematge. Ha estat 
guardonada per l’aplicació d’un pla de formació biennal, realitzat per 54 treballadors, que 
ha contemplat un total de 6.986 hores de formació distribuïdes en 54 cursos. 
 
 
 
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA de Sant Cugat del Vallès, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Responsabilitat Social Corporativa  
Dedicada a la recerca, el desenvolupament, la producció i la comercialització de productes 
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per a la medicina humana i animal, ha estat guardonada per la seva àmplia trajectòria en 
l’aplicació de polítiques de RSC tant internes (entre els col·laboradors i les seves famílies), 
com externes (clients, proveïdors, comunitats veïnes i entorn local). A més, totes les 
actuacions de l’empresa pel que fa al medi ambient estan per sobre de la legislació 
obligatòria i la companyia col·labora activament amb la lluita contra la SIDA.  
 
 
FUNDACIÓ PRESIDENT AMAT ROUMENS – FUPAR, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Responsabilitat Social Corporativa  
És una entitat privada sense afany de lucre de Terrassa que proporciona activitat laboral a 
persones amb discapacitat psíquica i minusvalideses físiques en la impressió i confecció de 
suports tèxtils, el servei de jardineria i neteja, o el termoenvasat i el manipulat de 
productes, entre d’altres activitats. Aquesta entitat ha rebut el reconeixement de la 
Cambra pel llançament d’una nova línia de producció de suports publicitaris totalment 
ecològics que ocupa 10 persones amb disminució en el seu equip professional.  
 
 
 
CARNISSERIES TUBAU SL (BERMICARN SL) de Sant Cugat del Vallès, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis   
Dedicada a la venda de carn i derivats, ha estat guardonada per la seva trajectòria en els 
més de 50 anys d’història d’aquest comerç i per passar de ser una empresa purament 
familiar, creada el 1947, a una empresa líder en el seu sector, totalment adaptada a les 
noves tecnologies. 
 
 
GRUP NÚRIA PENINA ANFRUNS de Terrassa, 
PREMIS CAMBRA 2008 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis  
Dedicada a la venda al detall de roba d’home i de dona, ha estat guardonada per la seva 
trajectòria comercial al centre de la ciutat i la seva adaptació contínua a les necessitats i 
tendències que apareixen i esdevenir un referent local del sector.  
 
 
 
BED’S MATALASSERIA de Terrassa,  
PREMIS CAMBRA 2008 a les Empreses de Nova Creació 
Dedicada a la comercialització i venda al detall d’equipaments de descans i complements 
per a la llar, ha estat guardonada per la trajectòria progressiva de l’empresa des de la 
seva creació l’any 2005. 
 
 
LEAN FOCUS SL de Sant Cugat del Vallès,  
PREMIS CAMBRA 2008 a les Empreses de Nova Creació 
És una consultoria en optimització de costos que el Jurat ha guardonat per la creació d’un 
producte innovador destinat a optimitzar els costos estructurals no estratègics de les 
empreses amb una metodologia pròpia i eines d’avançada tecnologia.  
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