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Membres del Jurat  
El passat dijous 5 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del Jurat dels 

Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2017 van mantenir la reunió de deliberació 

sobre les candidatures presentades en l’edició d’aquest any. 

 

La recepció de candidatures es va tancar el passat mes de juliol, amb la participació 

d’empreses i institucions, que optaven a un dels Reconeixements i Premis promoguts per 

la pròpia Cecot però també per entitats com CaixaBank, Prevint, Helvetia Seguros, HP o 

el Cercle Cecot de Joves Empresaris.  

 

Durant més de 20 anys, la Cecot ha lliurat els Reconeixements a totes aquelles 

empreses, institucions i persones que s’han destacat per la seva contribució al 

desenvolupament econòmic i empresarial del país. 

 

El Jurat qualificador ha estat format per les següents personalitats: 

• Il·lm. Sr. Miquel Sàmper, 2n Tinent d'alcalde de l’Ajuntament de Terrassa. 
Desenvolupament econòmic, Industria i Ocupació. 

• Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

• Sra. Natàlia Mas, directora general d’Anàlisi Econòmica del Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

• Sr. Jaume Baró, director de serveis a les empreses de Barcelona Activa. 

• Excm. i Mgfc. Sr. Xavier Gil, rector de la Universitat Internacional de Catalunya.  

• Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT – UPC. 

• Dr. Javier Lafuente, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Sra. Eugènia Bieto, directora general d’ESADE. 

• Sr. Antonio Asensio, Executive Education de IESE. 

• Sr. Salvador Sabrià, redactor d’economia d’El Periódico de Catalunya.  

• Sr. Sergi Saborit, cap de secció del diari Expansión. 

• Sr. Ramon Aymerich, redactor d’Economia de La Vanguardia. 

• Sr. Xavier Grau, redactor d’economia del Diari Ara. 

• Sr. Jordi Bruguera, director de la sucursal de Catalunya d’Helvetia 
Assegurances. 

• Sr. Ramon Pastor, vicepresident i director general d’impressio 3D d’HP. 

• Sr. Xavier Garcia, director del Centre d’Institucions de Barcelona de CaixaBank 

• Dr. Miquel Soler, director general de Prevint. 
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• Sr. Carlos Garriga, president de la Federació Empresarial del Metall.  

• Sr. Antoni Abad, president de la patronal Cecot. 

• Sr. Josep Armengol, president de la Fundació Institut Industrial i Comercial. 

• Sr. Santi Fontseca, president del Cercle de Joves Empresaris de la patronal 
Cecot.  

• Sra. Cristina Brandner, membre del Club Cecot Internacionalització. 

• Sr. Enric Barba, president del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia de la patronal 
Cecot. 

 
I assistits pel Secretari, Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot.   

 
El veredicte s’ha fet públic el 6 d’octubre i els guardons es lliuraran en el transcurs de la 

celebració de la 23a Nit de l’Empresari, el proper dilluns 23 d’octubre de 2017, al Teatre 

Nacional de Catalunya. 

 

 

 

mailto:comunicacio@cecot.org


Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2017 

Departament de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15  4 

 

 

Reconeixement a l’empresa centenària  
(Fora de concurs) 
Empresa: CLUB NATACIÓ SABADELL  

Persona de contacte: Chus Marcelo, secretària de presidència 

Adreça: C. Montcada, 2 08203 Sabadell 

Tel: 937 484 404  

Activitat: club esportiu 

Web: www.nataciosabadell.cat   

Data de constitució: 1916 

 

Fundat l’any 1916, el Club Natació Sabadell va ser el primer club de l’Estat Espanyol a 

tenir una piscina d’aigua dolça. Ja als seus inicis, el Club va tenir un arrelament molt 

important a la ciutat, com ho demostren els més de 28.000 socis que té actualment. 

En els més de 100 anys d’història, el Club ha mantingut una política dinàmica amb la 

voluntat de ser una institució capdavantera; és el club espanyol amb més èxits esportius 

aconseguits en natació. Als Jocs Olímpics de Londres i Rio va ser el club que va portar 

més atletes del món (entre natació, waterpolo, sincronitzada i esport adaptat), tot una 

fita inigualable. No és l’única disciplina esportiva que es pot practicar al Club. El soci pot 

gaudir d’un gran nombre de serveis i practicar esports tant diversos com: natació, 

waterpolo, bàsquet, voleibol, futbol sala, futbet, esquaix, atletisme, petanca, frontó, 

triatló, tennis-taula i aikido. A més de tots aquests esports, el soci pot practicar també 

activitats esportives com el fitness, l’aeròbic, l’spinning, zumba, balls de saló, l’aquagym i 

moltes disciplines més. 

Amb la inauguració del nou complex esportiu de Can Llong l’any 2002, el Club ofereix 

unes instal·lacions modernes i amb els avantatges de la independència, ja que tots els 

terrenys són de la seva propietat. Amb més de 40.000 m2 d’instal·lacions construïdes, el 

Club passa a disposar de cinc piscines, dos piscines de 25 m, dues olímpiques amb una 

de coberta (de 50x25 metres) i una de descoberta amb l’aigua climatitzada tot l’any (de 

50x25 amb paret i fons mòbil),  una altre coberta de 33x25 i una zona exterior de jocs 

aquàtics. Una altra piscina anomenada Aiguajoc (que consta de zones d’hidromassatge, 

piscina infantil, ‘jacuzzi’, amb el sostre retràctil per a l’època d’estiu), una zona termal 

composta per saunes, banys de vapor, jacuzzis, dutxes a pressió. També disposa de 

diferent gimnasos, sales polivalents per fer activitats dirigides, sales d’spinning, 

restaurant i l’escola Santa Clara (pels esportistes federats del Club).  

mailto:comunicacio@cecot.org
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Empresa més internacional  
(Promou: Federació Empresarial del Metall | FEM) 
Empresa: CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES CONCOM 

Persona de contacte: Josep Padró, director general 

Adreça: C/ Quintana i Millars, 2 Cornellà de Llobregat 08940 

Tel: 93 377 16 55  

Número de treballadors/res: 41 

Activitat: Instal·lacions i Serveis d’Enginyeria 

Web: www.concom.es  

Data de constitució: 1996 

 

CONCOM va ser creada l’any 1996 per donar servei d’enginyeria i instal·lació a 

infraestructures de grans projectes de telecomunicacions. 

L’any 2001 Concom va obrir el ventall de serveis, incorporant enginyers d’altres 

especialitats (elèctrics i mecànics…) per donar un servei general d’infraestructura en 

instal·lacions integrals en edificis: electricitat, climatització, seguretat, comunicacions, 

etc. 

L’any 2006, la companyia va crear una divisió d’energies renovables, centrant-se en 

energia solar. El primer any va construir els primers parcs a Espanya i posteriorment a 

Europa, Àsia i Sud-Amèrica. L’exportació de serveis en projectes d’energia solar 

renovable, s’ha ampliat el darrer any en projectes en el camp de la biomassa i biogàs. 

Concom ha aconseguit una molt bona acceptació i un excel·lent reconeixement a 

l’exterior, posicionant-se com una empresa experta i referent en desenvolupament de 

projectes solars a nivell internacional. La seva professionalitat i seriositat és reconeguda 

per importants fons d’inversió i multinacionals del sector amb qui manté estretes 

col·laboracions, aconseguint acords que provocaran una forta expansió de l’empresa. si 

Si tenim en compte la dimensió de l’empresa, Concom està en una lliga que no li 

pertocaria. Tanmateix es manté forta en el sector i es va fent un forat cada vegada més 

gran en el sector dels grans projectes solars internacionals. 

La companyia té molt clar, des de l’inici de l’activitat internacional ja fa mes de 6 anys, 

que el seu futur està en els mercats exteriors. S’estima que en tres anys el percentatge 

d’exportació serà el 90% de la facturació total del grup. 

mailto:comunicacio@cecot.org
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Comerç més dinàmic  
(Patrocina Helvetia Seguros) 
Empresa: Baraka Club de Viatges S.L.U. Nom comercial: Baraka Club de Viatges   

Activitat: Agència de viatges, majorista de viatges, agència de viatges online. 

Persona contacte: Montse Liria, comunicació i màrqueting  

Adreça:  C/Entença, 218 Barcelona (08029) 

Web: www.baraka.cat   

 
Baraka va néixer fa vint anys, el 1997, a Terrassa i va començar a oferir un producte 

que en aquells moments no existia: el viatge cultural amb tots els serveis inclosos. L’èxit 

que va suposar no només els va convertir en referent del sector, sinó que va propiciar 

l’apertura de noves oficines. Des de fa sis anys han apostat fort per la creació de negoci 

turístic des de fora del país. 

La seva activitat es divideix segons el públic al que es dirigeix. A Catalunya ofereix 

viatges culturals i experiències temàtiques, així com Viatges de Somni, amb els serveis 

inclosos. També comercialitza turisme d’incentius per a empreses. Actualment està en 

expansió internacional, amb oficines pròpies i projectes de transferència de coneixement 

a professionals de fora. Des de fa dos anys edita un catàleg propi de viatges a Cuba que 

comercialitza com a touroperador (majorista) per a totes les agències a tota Espanya, 

sota la marca Baraka Travel Club. 

La posada en marxa de la marca Mieskapada en una nova plataforma de reserva de 

viatges on-line ha generat una renovació total de l'oferta comercial de Baraka. Amb la 

capacitat de permetre que un usuari pugui fer-se el viatge totalment a mida, és un 

sistema revolucionari el punt fort del qual es troba en les opcions de Multidestinació. En 

menys de 2 minuts es pot tenir cotitzat un viatge complex (N destinacions amb 

transport, allotjament, serveis, activitats, assegurances... tot inclòs).  

A totes les seves agències han incorporat dins el protocol d'atenció a clients, la 

plataforma, també de Baraka, DynamicTraveller.com. Aquesta plataforma (que dóna vida 

a mieskapada.com), es comercialitza a nivell internacional a agències de viatges, i com 

no podia ser d'altra manera, és la que utilitzen com a equip, per a la cotització i reserva 

dels viatges dels clients que s'adrecen a les oficines.  

A més, a les oficines tenen ordinadors a disposició dels clients que vulguin fer les seves 

reserves de manera assistida pel seu personal. Són punts digitals, amb connexió a 

Internet, per poder crear usuaris, gestionar les reserves i compartir en xarxes, si ho 

desitgen, les seves idees de viatge. 

mailto:comunicacio@cecot.org
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Reconeixement a la Innovació   
(Patrocina: Hewlett Packard | Promou: Club Cecot Innovació i Tecnologia) 
Empresa: IMC Toys 

Persona de contacte: Amparo Martín, media manager  (amartin@imc.es) 

Adreça: C/Pare Llaurador 172 Terrassa (08224) 

Tel: 93 789 93 62 Web: www.matgroup.com  

Activitat: Fabricació i comercialització de joguines 

Plantilla 2015: 250 persones                      

Data de constitució: 1981 

 

IMC Toys es crea l’any 1981 com a empresa comercialitzadora de joguines, però no és 

fins al 2.000, quan comença i es planteja un canvi en la forma de negoci i es planteja la 

producció de joguines i la internacionalització de l’empresa. 

L’empresa, en els seus inicis de fabricació de joguines, es va especialitzar en produir 

productes amb llicències (negociava amb llicències fortes, la producció de joguines amb 

la seva “marca”) Aquest inici, va ser amb Mattel (Barbie), Disney, Marvel,...., i es va 

especialitzar en joguines electròniques (walkie talkies, jocs de taula electrònics, 

instruments musicals, pelutxos amb mecanisme, conta-contes, cotxes de radio control...) 

Avui en dia, IMC compta amb les llicències mes fortes en cada moment i cada mercat i al 

seva gama de productes està en les categories més importants en cada llicència. 

IMC ha treballat i treballa per anar al capdavant de les noves tecnologies aplicades al 

món de la joguina. Proba d’això n’és la multitud de projectes amb ajuts públics que IMC 

ha desenvolupat. 

En són un exemple l’aplicació de la realitat augmentada en la joguina, creant una 

connexió inexistent en aquell moment en el món de la joguina entre el clàssic ninot i el 

món virtual, i permetent crear una col·leccionabilitat tan física com virtual d’una gama de 

personatges. 

També el desenvolupament de tecnologia de comunicació per a la joguina, portant una 

tecnologia existent fora el sector de la joguina al clàssic cotxe teledirigit, walkie talkies i 

tota joguina que requereixi una comunicació clara, sense interferències i en resum, que 

doni un salt qualitatiu i diferencial. La millora ha estat notable, aconseguint un rang 

d’operativitat més alt (passant d’uns 60 metres de comunicació a més de 100), senyals 

sense interferències. 

mailto:comunicacio@cecot.org
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A més, també han desenvolupat tecnologies de sistemes interactius, duent a terme la 

interacció entre nen i joguina mitjançant algoritmes de reconeixement de veu. El salt i 

negoci que ha generat aquesta tecnologia dins de l’empresa és obvi en el sentit que una 

gran línia de negoci es mou entorn a ella. 

Per últim, han treballant en el desenvolupament de plaques electròniques flexibles i teixit 

electroluminescent, un projecte amb el qual es va pretendre aconseguir un peluixos 

completament tous i sense la interferència de les caixes de piles ni tecnologia lumínica 

existent i clàssica com els Leds.  

La innovació aplicada als seus productes ha contribuït a incrementar un 7% el volum de 

negoci de l’empresa aquest últim any 2016 vs. 2015. Els canvis aplicats aquests últims 

anys en el desenvolupament de nous productes/marques han desequilibrat la balança del 

seu negoci cap a les marques pròpies (60%) vs. al món de les llicències (40%), escenari 

que fa 5 anys era del 95% producte llicenciat. Sense oblidar que també han sabut aplicar 

la innovació al producte llicenciat (Ex. Mickey & Minnie). Aquesta estratègia reforça IMC 

Toys dins del mercat Nacional i Global. 
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Millor Jove Iniciativa Empresarial 
(Atorga: Cercle Cecot de Joves Empresaris en col·laboració amb la 
BANC) 
Empresa: Lúcid Product Design Agency 

Impulsor/a iniciativa: Pol Andrés Fantoba, soci i business director 

Any de naixement: 1984    Inici activitat: juny de 2013 

E-mail: pol@lucid.pro          Web: www.lucid.pro   

Adreça: C/Terol, 16b Terrassa (08222) 

Activitat: Consultoria de disseny 

Sector: Serveis B2B de disseny, enginyeria i innovació 

 

Breu descripció de la trajectòria de l’impulsor: Pol A. Fantoba    

Nascut l’11 de setembre de 1984, català de 32 anys format en enginyeria industrial 

mecànica (UPC) i màster en disseny de producte (ELISAVA). De manera natural ha seguit 

el model d’emprenedoria americà, que valora la iniciativa empresarial i els fracassos com 

a part imprescindible per una pròspera carrera empresarial i professional. LÚCID és el 

projecte empresarial que comparteix amb el meu soci Marc Fabra i és la tercera empresa 

que lidera. De totes les experiències/empreses anteriors ha après lliçons que l’han 

ajudat, junt amb l’experiència del seu soci a assolir el que tenen avui dia. 

Relacionat sempre amb l’enginyeria de producte o el disseny industrial, als 21 anys 

(2006) crea ENGINEERWORKS SL, una petita empresa de tres treballadors dedicada a 

oferir serveis CAD/CAM a la industria d’automoció. Allà aprèn la importància de treballar 

en “allò que realment t’apassiona si vols transcendir i donar el millor de tu mateix”. 

El 2.009 crea PLAFANTOBA SL, un estudi de disseny de producte composat per tres 

persones. Durant 4 anys dissenyen productes de consum amb un aire de disseny d’autor. 

Durant aquest període tant important va aprendre la importància d’escollir bé el soci i el 

valor d’un bon equip: “cal tenir el millor talent i assumir que per fer grans projectes calen 

grans persones”. 

Finalment, després d’un període de reflexió, el Pol i el Marc funden LÚCID, una agència 

de disseny de producte especialitzada en el disseny de productes de consum i fabricació 

seriada. Durant el període previ a la fundació i durant els seus inicis aprenen la 

importància de perfeccionar la proposta de valor, definir molt bé la oferta de serveis i 

aprendre a comunicar-ho de la manera més efectiva. 

mailto:comunicacio@cecot.org
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Totes aquestes lliçons els han ajudat a definir les bases del que tenen avui i del que 

volen en el futur de LÚCID. Com a resultat han creat en tan sols quatre anys una 

empresa referent en el seu sector a Catalunya i Espanya i que ha tingut els ratis de 

creixement, ROI i altres indicadors més alts dels últims dos anys. 
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3r Reconeixement CaixaBank a la PIME 
Responsable  
 
Empresa: Eventos con Alma 

Persona de contacte: Mª Rosa Álvarez, directora 

Tel: 663 555 999 E-mail: rosa@eventosconalma.net  

Activitat principal: Agència d’hostesses 

Plantilla 2016: 40 persones     P. Discapacitat: 8 

Adreça: C/Rajolers, 6 Gavà (08850) 

Web: www.eventosconalma.net   

 

Eventos con Alma és una agència jove i dinàmica, orientada a satisfer les necessitats 

dels clients de forma constant i tangible, oferint tots els serveis necessaris perquè els 

seus esdeveniments siguin tot un èxit d'organització. 

La seva filosofia de servei va més enllà del tracte Proveïdor-Client, implicant-se en la 

seva marca i/o esdeveniment per tal d'aconseguir l'excel·lència en cadascun dels seus 

serveis. 

Eventos con Alma és pionera a nivell nacional en la contractació i formació de persones 

amb Síndrome de Down. A l’empresa hi treballen 8 persones amb Síndrome de Down, 

però amb voluntat de fer augmentar aquest número tant com sigui possible.  

Els seus objectius són sensibilitzar i conscienciar sobre la diversitat, incloent-hi les 

persones amb discapacitat, promoure la seva integració laboral i generar ocupació per 

aquest col·lectiu amb la finalitat de posar remei la seva escassa participació en la vida 

professional, normalitzar la convivència ciutadana comptant amb aquest col·lectiu, 

desenvolupar l’empatia deixant de costat els prejudicis i integrar des de la igualtat. 
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2n Premi Prevint a la innovació i inversió per a 
la millora de la salut de l’empresa 
 

Entitat: Farggi Menorquina de Farga Group Corporation 

 

La història de Farggi Menorquina té els seus orígens en dos arxipèlags: les illes 
Canàries i les illes Balears. Una història construïda per moltes persones que, en 
el transcurs dels anys, han dedicat tots els seus esforços, implicació, les seves 
idees i la seva imaginació per crear una marca que aporti petits moments de 
plaer i il·lusió a nens i a grans. 

L’any 1.940 es funda a Menorca l’empresa Helados y Especialidades Menorquina, 
SA, que arriba a convertir-se en un dels primers fabricants i proveïdors de gelats 
del país comercialitzant els seus productes sota la marca Menorquina. Pocs anys 
després, l’any 1.944, a Barcelona sorgeix Modernas Aplicaciones de Refrigeración 
Industrial, SA i els seus gelats es comercialitzen sota la marca Marisa. D’altra 
banda, l’any 1.960 Interglas comença a fabricar i comercialitzar els seus gelats 
des de Las Palmas de Gran Canaria, sota la marca Kalise. 

Actualment el Grup sota el que s’apleguen aquestes empreses compta amb 532 
treballadors i és referent en el sector de l’alimentació en el que desenvolupa la 
seva activitat. Comercialitza productes de reconegut prestigi i arrossega 
l’experiència de les diverses empreses i marques que conformen el grup. 

Prevint ha atorgat la segona edició del seu premi a la Innovació i inversió per a la 
millora de la salut de l’empresa a Farggi Menorquina de Farga Group Corporation 
pels motius següents: 

• Per l’excel·lent coordinació entre el Departament Tècnic, en aquest cas, 
gestionat amb recursos propis de l’empresa, i el Departament de Medicina 
del Treball gestionat amb Prevint. La coordinació entre àrees i assolir una 
comunicació fluïda no sempre és fàcil però el Grup mostra un 
convenciment i conscienciació de treball en equip que avalen els resultats. 

• El segon aspecte que l’equip tècnic de Prevint ha valorat és l’esforç 
d’integració en la cultura i valors del Grup en les empreses que hi formen 
part, mantenint i respectant els criteris de prevenció  que han acompanyat 
a l’organització en la seva història d’èxit.  

• El tret realment diferencial de Farggi Menorquina que Prevint ha valorat 
com a positiu és la tasca realitzada des de la Prevenció de Riscos Laborals 
amb la realització d’avaluacions ergonòmiques específiques de tots 
els llocs de treball de l’empresa. Aquest fet, remarcable i destacable, 
és el que ha permès a l’empresa actuar més enllà del que la llei els 
exigeix perquè han desenvolupat un programa d’adequació dels 
seus llocs de treball per persones amb sensibilitats especials. 
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Qualsevol persona, treballadora de Farggi Menorquina i que tingui 
qualsevol sensibilitat especial ergonòmica, té un lloc de treball adaptat i té 
cabuda en aquesta organització. Per Prevint aquesta acció destaca 
l’excel·lència en al gestió de la prevenció de manera efectiva en les 
empreses i, sobre tot, en la salut de les persones. Per tant, el jurat 
reconeix que aquesta actuació mereix ser referent per altres empreses. 
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Associació empresarial  
(assignació fora de concurs) 

Entitat: Confederació Catalana de la Fusta 

Adreça: Rambla Ferran, 32 CP: 25007  Població: Lleida 

Telèfon: 635606377 

Persona de contacte: Joan Josep Royo, president 

E-mail: info@ccfusta.cat  

 

El Comitè Executiu de la Cecot considera oportú reconèixer públicament la Confederació 

Catalana de la Fusta per la seva trajectòria en la defensa i promoció dels interessos 

econòmics i socials de les empreses del sector de la fusta i el moble de Catalunya a 

través de les associacions i federacions empresarials que la integren.  

Es destaca principalment el seu paper com a garant de l’autonomia i de la capacitat 

d’actuació de les organitzacions empresarials representatives del sector, respectant la 

diversitat de les entitats del territori català que formen aquest teixit associatiu. 

La Confederació representa al sector de la fusta i el moble, tant a nivell territorial a 

UNEMADERA, com a nivell sectorial en el nostre país a Foment del Treball. També 

participa en la negociació del conveni col·lectiu tant a nivell estatal, com provincial 

mitjançant les federacions de les quatre províncies catalanes i amb els seus 

representants a Madrid. 

Estan presents al Centre Tecnològic per a la difusió del Moble de Catalunya, (CENFIM) del 

qual n’és patró fundador.  

Són l’interlocutor del sector de la fusta i el moble amb les diferents conselleries de la 

Generalitat de Catalunya per als temes que afecten a la indústria de la fusta, com poden 

ser la formació professional, el foment de les exportacions o la normativa industrial.  

La Confederació està integrada per: 

• Federació de la Fusta i el Moble de la província de Barcelona, que agrupa 2 
associacions: 
o Gremi de la Fusta (Terrassa i comarca) 
o Gremi de la Fusta de Sabadell i comarca 

 

• Federació provincial d’associacions gremials comarcals de fusters, ebenistes i similars 
de Tarragona. Agrupa 4 associacions: 
o  Associació comarcal de fusters, ebenistes i similars de Tarragona 
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o  Associació industrials de la fusta del Baix Ebre - Montsià (inclou: “Col·lectiu   
d’empresaris del moble de La Sènia”) 

o Gremi de fusters, ebenistes i similars de Reus i comarca 
o Gremi comarcal de fusters, ebenistes i similars de Valls 

 

• Associació empresarial de la fusta de la província de Lleida. Agrupa 4 associacions: 
o Gremi de fusters i ebenistes de Lleida 
o Gremi de fabricants d’embalatges de Lleida 
o Gremi de rematadors i serradors de Lleida 
o Gremi de magatzems de fusta de Lleida 

 

• Associació autònoma d’empresaris de la fusta de les comarques gironines 

El sector de la fusta i el moble a Catalunya representa prop de 2.000 empreses que 
ocupen a més de 14.000 persones i genera un volum de negoci de 1.400 M€. 
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Personalitat 
(assignació fora de concurs) 

 
 
 

JOANA I IMMACULADA AMAT 
CODIRECTORES GENERALS D’AMAT IMMOBILIARIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amat és una empresa familiar, nascuda a Sant Just Desvern, formada l’any 1.948 per 

Joan Amat i dirigida des de 1.952 per Concepció Amigó, vídua d’Amat. L’any 1.990 la 

direcció va passar a Immaculada i Joana Amat, i l’any 2.010 s’incorpora la 3a generació: 

Guifré i Martina Homedes Amat, i Nadia Massagué Amat. 

L’expansió d’Amat ve de la mà de les dones. Des dels orígens, Concepció Amigó i les 

seves filles Joana i Immaculada són conscients de les dificultats que comporta ser dona 

en el sector immobiliari, per això decidiren fer una empresa només de dones. A la dècada 

dels 80, Joana i Immaculada Amat s’incorporen a l’empresa amb una plantilla de 16 

dones; s’administren lloguers i comunitats de propietaris, es gestionen pagaments de 

contribuents i d’arbitris, és agència de la propietat immobiliària, assessoria jurídica i es 

constitueix com assessoria d’assegurances. 
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L’any 1.990 Amat inaugura l’actual oficina i seu central de Sant Just Desvern. Aquesta 

dècada dels 90 són temps de grans canvis, Amat amplia plantilla fins a 28 dones, fa 

proves per crear el primer programa informàtic del mercat per a una Agència 

Immobiliària i, conscient del món globalitzat, posa en marxa la 1a Galeria Immobiliària 

d’Europa on connectar-se amb més de 30 agències. Tot està preparat per fer una 

expansió territorial, es comença a fer assessorament urbanístic, neix el 1er lloc web, i 

l’any 1.999 Amat inaugura nova oficina a Valldoreix.  

Els primers anys del nou mil·lenni som un país ric i Amat creix amb prudència, s’amplia 

plantilla fins a 45 dones, s’inverteix cada vegada més en formació, és la 1a empresa del 

sector en aconseguir l’ISO l’any 2.000, posa en marxa l’administració de finques online 

l’any 2.004, neix el 2on lloc web, creix l’àrea comercial i el departament d’obra nova.  

Però l’any 2.008 arriba la crisi. Amat decideix no distribuir dividends a fi de tenir més 

reserves i funcionar amb més autogestió, formació interna, etc., així com mantenir la 

plantilla, mantenir la inversió en màrqueting i crear el departament de consultoria en 

inversions. Amat arriba al seu 60è aniversari ampliant l’oficina de Sant Just Desvern, nou 

logo, 3r lloc web i decideix aplicar la Llei de la Paritat i facilitar la incorporació d’homes a 

la plantilla.  

L’any 2010 s’incorpora la 3a generació familiar, Amat inaugura nova oficina a Barcelona i 

poc després també al centre de Sant Cugat. Ja compta amb una plantilla de 65 persones 

i ha consolidat les tres àrees de negoci: Patrimonial, Comercial i Consultora.  

Aquests darrers anys, s’han creat i consolidat noves marques comercials adreçades al 

mercat de luxe i xinés, amb nous lloc webs, i incorporació a noves xarxes d’immobiliaris 

internacionals. S’ha redissenyat processos interns amb facturació digital i migració 

informàtica al núvol, s’han creat nous departaments fiscal i grans comptes. Avui la 

plantilla és de 90 professionals compromesos amb el client. Amat te clar que per donar 

un servei professional d’alta qualitat, s’ha d’invertir en innovació creativa, tecnològica i 

social. 
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Joana Amat Amigó

>  Joana Amat Amigó ha realitzat els 
estudis d’ Econòmiques a la Universitat de 
Barcelona.

>  Administradora de Finques col·legiada des 
del 1976. 

>  Formació en Habilitats Directives i Recursos 
Humans amb Gustav Kaiser realitzat el 1990.

>  Management i Direcció d’empreses de 
Gustaw Kaiser realitzat al 1993.

>  Direcció empreses i lideratge a Otto Walter 
realitzat el 1998.

> Comptabilitat General a EADA.

>  SEMINARIS I CURSOS

_  Nov. 1994 La LAU , anàlisis comparat entre 
les dues lleis 

_  Sep-Oct’98 SANTANDREU CONSULTORS: 
Formació de “ Introducció a la Normativa 
ISO 9000”

_  Maig 1999, seminari sobre la nova Llei de 
Propietat Horitzontal Espanyola

_  Nov’99 SANTANDREU CONSULTORS: 
Formació de “ No conformitats, 
reclamacions de clients,accions 
correctores i accions preventives”

_  Febrer’00 EADA: In-company de “Nuevas 
estrategias de marketing”

_  Març’00 SANTANDREU CONSULTORS: 
Assistència auditories Internes 

_  Març’00 EADA: In-company de : “ La 
Fiscalidad en la Empresa Inmobiliaria”

_  Gen’01 Habilidades directivas

_  Maig’01 EADA: Jornada de “ La gestión 
de los Recursos Humanos en un entorno 
globalizado”

_  Oct 01-Gen-‘02 OTTO WALTER ESPAÑA: 
Ciclo de “Desarrollo Directivo”

_  Gen-Dec’02 CONSULTORES DE 
MARKETING INMOBILIARIO: Programa 
de “Perfeccionamiento para Técnicos 
Comerciales Inmobiliarios”

_  Maig’02 “Lideratge”

_  Jul’03 EADA: Seminario de “Las claves del 
éxito en empresas familiares”

_  Nov’03 CEIGRUP INMOBILIARIAS: 6 è 
Congrés “ El Congreso de la Ilusión”

_  Maig’04 ITER CONSULTORES 
COMERCIALES: Formació de “ Desarroyo 
personal y profesional”

_  Juny’04 Desenvolupament General

_  Oct-‘4 Desenvolupament General

_  Nov’04 ITER CONSULTORES 
COMERCIALES: Formació de 
“Autoconocimiento base del desarrollo 
personal y profesional”

_  Nov-Dec’04 Presentacions

_  Any 2006 Estudi comparat entre la llei 

de propietat horitzontal espanyola i la 
proposta de llei catalana, presentant en 
nom d’ un col·lectiu d’ administradors , 
esmenes al tex de la llei, que ens varen ser 
admeses i aprovades.

_  Any 2006 Formació de la nova Llei de 
Propietat Catalana i preparació d’ un llibre 
de la nova llei amb el resultat de l’ estudi 
comparatiu entre la Llei espanyola i la 
nova Llei aprovada . 

_  Any 2008 formació sobre normatives 
específiques d’ edificis en règim d 
comunitat, llibre del edifici, reglament de 
baixa tensió .

_  Any 2009 Seminari a San Francisco 
( E.E.U.U.) del Council of Residential 
Specialists an affiliate of the National 
Association of Realtors, sobre situació 
del mercat Immobiliari després de les 
subprime i noves fórmules de MK per 
sortir de la crisi.



Joana Amat Amigó

>  Desenvolupa la major part de la seva 
carrera professional dins l’ empresa 
familiar, .

>  Des de la seva incorporació a l’any 
1970 agafa tasques de responsabilitat 
en especial dins de l’ àrea econòmic- 
financera de l’ empresa i l’administració 
de lloguers. 

>  A l´any 1985 passa a dirigir l’ empresa 
conjuntament amb la seva germana 
Immaculada Amat.

>  És Co- Directora General i es 
responsabilitza del Departament de 
Patrimonis, tant en l’ àrea de Comunitats 
com de Lloguers , del Departament 
econòmic -financer , Recursos Humans i 
plans d’ expansió .

>  Durant 25 anys ha estat membre del 
Consell d’ Administració de CEIGRUP, 
(antigament CIIC) primera Associació 
d’ Empreses Immobiliàries que es va 
crear a l’Estat, responsabilitzant-se 
de la creació del primer programa de 
Gestió Comercial que va existir a l’Estat 
Espanyol i de les seves successives 

versions, programa implementat en més 
de 100 empreses .

>  Forma part de més de 10 Consells d’ 
Administració de diferents empreses 
immobiliàries a Espanya , Bulgària i 
Brasil : Amat Finques, Samar ganta, 
Pattar, Ciic Immobles, Invescat 
Internacional, Catinver, Bulgar profit, 
Cei Inversiones, Consultores Europeos 
Inmobiliarios i empreses tecnològiques 
amb Tecnologia de l’ Administració de 
Finques i TAAF. 

>  Apassionada de la tecnologia, ha estat 
sempre treballant per racionalitzar i 
automatitzar tots aquells processos 
que encara que no afegeixen valor a 
l’activitat d’ administració , són totalment 
imprescindibles i de molt risc, com és 
el control de tot l’entramat econòmic 
que suporta una administració de 
finques gran, segurament l’ activitat més 
semblant a la realitzada per la banca. 

>  S`ha responsabilitzat també de la creació 
del programa d’ administració de finques 
més potent d’ Espanya, que avui fan 
servir les empreses més punteres i que 

treballen amb sistemes de processos 
totalment sofisticats . 

>  Ha estat la impulsora de les primeres 
comunicacions via xarxa entre empreses 
i programes del sector immobiliari 
espanyol primer amb Ibertex i finalment 
amb Internet així com va ajudar a la 
creació del primer portal Immobiliari del 
Estat “Idealista.com”.

>  Ha liderat la implantació de la primera 
empresa Immobiliària Patrimonial 
del nostre país íntegrament digital, 
desapareixent definitivament el 
suport paper de totes les transaccions 
econòmiques i jurídiques dels 22.000 
departaments administrats. 

>  Presidenta de FIDEM (Fundació 
Internacional de la Dona Emprenedora) 
des de gener de 2016.

>  Patrona de la Fundació Mútua de 
Propietaris.

>  Membre de la Junta Respon.cat.

>  Membre de la Federació 
Internacional Cobaty. Xarxa d’origen 
francès composta per constructors, 
experts en urbanisme, immobiliaris, 
fabricants, arquitectes i d’altres 
actors que dialoguen per provocar 
canvis en el sector.

>  Colaboradors de CTecno on 
participa anualment en el 
desenvolupament dels focus grups.

>  Membre de l’ Associació Dona / 
Empresa de Sant Just Desvern.

>  Pertany al Cercle d’ Economia.  
Col·labora amb la Generalitat en els 
programes de Mentoring i tutoria de 
joves emprenedors. 

>  Ha format part de les Juntes de diferents 
entitats culturals i esportives, com l’ 
Ateneu de Sant Just i la SEAS, Secció 
Excursionista de l’Ateneu Santjustenc.

>  Les seves aficions més importants, són: 
la lectura, la cuina i la natació.



Immaculada Amat Amigó

>  Immaculada Amat Amigó és 
Llicenciada en Dret per la Universitat 
de Barcelona i va cursar el programa 
Direcció General d’Empreses 
per EADA, advocada, Agent 
de la Propietat Immobiliària i 
Administradora de Finques.

>  Ha realitzat un gran nombre de cursos 
relacionats amb la direcció, les vendes i 
el màrqueting, del que és apassionada.

>  Desenvolupa l’activitat professional  
dins de l’empresa familiar, fundada  
l’any 1948.

>  A la mateixa, ha estat responsable del 
Departament de Comunitats, Assessoria 
Jurídica i del Departament Comercial, 
fins que l’any 1985 assumeix, juntament 
amb la seva germana Joana Amat, la 
Direcció General d’Amat. 

>  D’esperit inquiet, sempre l’ha 
interessat la innovació dins 
de l’empresa. Mai ha acceptat 
l’immobilisme; sempre diu “que 
cal un objectiu” per poder avançar. 
Així, ha estat impulsora de canvis 
organitzacionals en el si de l’empresa 
com la introducció, a principis dels 
1990, dels manuals de procediment, 
completament desconeguts en el 

sector; de la creació de bases de 
dades des de fa molts anys; de noves 
idees de màrqueting; d’aconseguir 
ser la primera empresa immobiliària 
en aconseguir la certificació ISO 
9001 i, juntament amb la seva 
germana Joana, de ser impulsores 
dels primers programes informàtics 
d’administració de finques i de 
comercialització d’immobles.

>  La responsabilitat d’Imma Amat avui 
dins l’empresa va molt lligada a les 
àrees que més li agraden: l’estratègia, la 
innovació, la formació, l’àrea comercial 
i la de consultoria, el màrqueting i les 
relacions públiques.

>  Secretaria de FEMCAT. 

>  Pertany a la Comissió Executiva del 
Patronat d’EADA. 

>  Pertany a la Junta Directiva i Comissió 
Delegada del RACC.

>  Pertany a la Junta Directiva d’APCE.

>  Pertany a la Junta Directiva d’ASCEF.

>  Pertany al Plenari de la Cambra de 
Comerç de Barcelona.

>  Ha col·laborat, i col·labora, en programes 
de mentories organitzats per Barcelona 
Activa i, des de l’any 2011, ha tingut 
més de 4000 alumnes en el programa 
Empresa i Escola de FEMCAT, on els hi 
parla d’emprenedors i empresaris.

>  Ha rebut premis en nom de l’empresa 
com: el Premi Empresarial i Institucional 
Família, lliurat per l’Excm. Sr Jordi Pujol, 
la Medalla d’Orr del Fòrum Europa 
2001, el Premi Fidem, el Premi FUNDE 
de conciliació vida laboral, el VII Premi 
Factor Humà Mercè Sala i el premi 2013 
de la conferencia IWEC.

>  Les seves aficions són: la lectura 
-és lectora compulsiva-, li encanta 
la novel·la que combina amb llibres 
d’empresa que, si són interessants, 
resumeix pels seus col·laboradors, i els 
esports relacionats amb la muntanya 
com l’esqui i l’excursionisme, que li ha 
permès conèixer l’Himàlaia, els Andes, 
el Kilimanjaro, els Alps i, evidentment, 
el Pirineu. El gran avantatge és que 
comparteix aquestes aficions amb la 
seva parella.


