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Els membres del Jurat

Reconeixement



El passat dimarts 6 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del 
Jurat dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2009 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 7 de setembre, amb la 
participació de quaranta-cinc empreses i institucions de 15 poblacions catalanes, 
que optaven a un dels set Reconeixements Cecot i al Premi de Formació i Gestió 
del Talent promogut per Liberty Seguros i l´ACCA.  Durant 15 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 dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial, del Premi 
a la Formació i la Gestió del Talent promogut per Liberty Seguros i l´ACCA,  el 
Premi a la Creació de Valor Social de Caixa Terrassa i el Premi a la Prevenció en 
Riscos Laborals d´Egarsat ha estat format per les següents personalitats: 
 
Sr. Manel Pérez 
Tinent d´alcalde de l'àrea d'innovació i desenvolupament estratègic i econòmic 
de l´Ajuntament de Terrassa (en delegació de l’Alcalde de l´Ajuntament de 
Terrassa, l´Il.lm. Sr. Pere Navarro) 
 
Sr. Jordi Pericàs 
Secretari de Política Financera, Competència i Consum del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (en delegació del conseller 
d´Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, l´Hble. Sr. Antoni 
Castells) 
 
Sr. Enric Aloy 
Secretari general del Departament d´Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (en delegació del conseller d´Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, l´Hble. Sr. Josep Huguet) 
 
Excm. i Mgfc. Sr. Antoni Giró 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Excma. i Mgfca. Sra. Anna Ripoll 
Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Sr. Eusebi Cima 
Vicepresident de Foment del Treball Nacional (en delegació del Sr. Joan Rosell, 
president de Foment del Treball) 
 
Sr. Antoni Abad 
President de la patronal Cecot 
 
Sr. Toni Amat 
President del Cercle Cecot de Joves Empresaris 
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Sr. Jordi Utgès 
Secretari general d’IESE (en delegació del director general d’IESE, Sr. Jordi 
Canals) 
 
Sr. David Dinwoodie 
Director general d’EAE Business School 
 
Sr. Amadeu Guarch  
Sotsdirector de Caixa Terrassa 
 
Sr. Pere Arch 
Director de relacions externes d’Egarsat 
 
Sr. Antoni Serra 
Director general a Catalunya, Canal Mediadores de Liberty Seguros (en delegació 
del president de Liberty Seguros, Sr. José Mª Dot) 
 
Sra. Dolors Álvarez 
Redactora d’economia de La Vanguardia (en delegació del director de La 
Vanguardia, Sr. Josep Antich) 
 
Sr. Xavier Salvador 
Redactor d’economia d’El Periódico de Catalunya (en delegació del director d´El 
Periódico, Sr. Rafael Nadal) 
 
Sr. José Orihuel 
Redactor en cap d’Expansión Catalunya (en delegació del sotsdirector 
d’Expansión a Catalunya, Sr. Martí Saballs) 
 
Sr. Miguel Fernández 
Director general de Venair Ibèrica, SA (Guardonat 2008) 
 
Sr. Joan Llivina 
Director general d’Estambril, SA (Guardonat 2008) 
 
Sr. Osvald Martret 
Soci fundador de Drivania Internacional (Guardonat 2008) 
 
Sr. Narcís Clavell 
President del Centre de Recerca i Investigació de Catalunya (Guardonat 2008) 
 
Sr. Carlos Buesa 
President de Catalonia BIO (Guardonat 2008) 
 
Sra. Mercè Corbera  
Consellera delegada de Funeraria Egarense, SA (Guardonat 2008) 
 
Sr. Mateo Borràs 
Director de recursos humans de Grífols (Guardonat 2008) 
 
Secretari del Jurat: Sr. David Garrofé, secretari general de la patronal Cecot. 
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El veredicte s’ha fet públic el 16 d’octubre i els guardons es lliuraran en el 
transcurs de la celebració de la 15ª Nit de l’Empresari, el proper divendres 30 
d’octubre de 2009, a la ciutat de Terrassa. 
 
“Reimpulsem!” és el lema que inspira la Nit d’enguany, amb el que la Cecot 
convida a replantejar-nos, reinventar i redefinir tots aquells processos i maneres 
de gestionar que fins ara hem fet servir, a tots nivells, per continuar avançant en 
el desenvolupament econòmic i empresarial del nostre país.
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Empresa Més Internacional

Reconeixement

Els membres del Jurat



IMC TOYS, SA 
 
Sector: Joguines 
Activitat: Fabricació i creació de joguines amb marca pròpia 
Data de constitució de l’empresa: 1981 
Total plantilla: 104 
Persones dedicades a la internacionalització: 7 
Població: Terrassa 
Persona de contacte: Sílv ia Casas – Customer Service Supervisor 
Telèfon de contacte: 93 789 93 62 
E-mail de contacte: silvia@imc.es  
 
IMCADISA, SA neix com una empresa fabricant i creadora de joguines de marca 
pròpia el 1981, seguint la política de DICASA, una societat de gestió de compres 
pionera a Catalunya i Espanya el 1969. 
 
L’any 2002 inicia l’exportació començant la recerca i creació d’una xarxa 
comercial per tot Europa; amb distribuïdors a França, Itàlia, Portugal i Grècia. 
Posteriorment l’exportació es va estenent a la resta d’Europa, Middle Est, Europa 
de l´Est, Sudàfrica, Llatinoamèrica, Austràlia i Rússia. 
 
L’any 2001, comptant amb l’ajuda del Copca i el seu programa IDE (Inversió 
Directe a l´Exterior) obre una oficina a Hong Kong pel seguiment de la producció 
i la logística. 
 
A finals del 2003 IMCADISA, SA canvia el seu nom per IMC. TOYS, SA buscant 
associar la marca IMC amb l’empresa i que es reconegui així en el mercat. 
 
L´any 2004 obre la filial comercial del Regne Unit a Yock i l´any 2006 s’obre la 
filial francesa IMC TOYS FRANCE sasu i s’instal.la a Montpelier i el setembre de 
2008 ha obert la filial IMC TOYS DOUTSCHLAND Gmb, amb grans perspectives 
de creixement. Aquestes tres filials són pròpies. L´empresa compta amb una 
filial amb socis a Portugal, RUBIES PORTUGAL. 
 
Actualment operen en 57 països a través d’agents, distribuïdors, filials i retails. 
L’ús de l’anglès en l’atenció al client és del 100% i el 60% en la comunicació 
interna. 
 
Dels trets diferencials respecte de la seva competència, el Jurat ha valorat la 
disposició de llicències més fortes del mercat; la rapidesa en llançament i 
desenvolupament de producte, l’aplicació de tecnologia avançada i el procés de 
disseny i desenvolupament a Espanya, fabricació a Xina i venda a tot el món, així 
com el volum de vendes durant els darrers tres anys i l’increment del nombre de 
països a exportar durant el 2008.  
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Empresa Més Internacional Comerç i/o Servei Més Dinàmic

Reconeixement



LLAR ADAPTADA 
 
Sector: Comerç 
Activitat: Venda de productes de suport per a la llar i material d’ortopèdia 
Data de constitució de l’empresa: 2001 
Població: Terrassa 
Total plantilla: 3 
Persona de contacte: Josep Riera – Gerent 
Telèfon de contacte: 93 780 05 68 
E-mail de contacte: llaradaptada@llarct.es  
 
Llar Adaptada té com a objectiu principial la millora i elmanteniment de 
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat en la realització 
d’activitats de vida diària, d’oci i laborals, així com la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb dependència, de les persones grans i dels seus 
cuidadors. 
  
La clientela del comerç són bàsicament persones particulars amb necessitats de 
trobar productes que els ajudi a millorar la seva qualitat de vida, sigui per a elles 
mateixes o per a persones que tinguin al seu càrrec. 
Tanmateix es dóna servei i es gestiona tot tipus de professionals del sector així 
com prescriptors mèdics, que actuen com a intermediaris en la venda del 
productes esmentat. 
 
La venda es realitza a nivell de tot Catalunya, on setmanalment es realitza un 
transport a domicili d´ajudes en règim de lloguer. 
 
L’any 2008 el comerç va canviar la seva imatge, el nom i el domicili i va passar 
de 70 m2 de l’anterior botiga a 150 m2, tot instal·lant un pis mostra al seu 
interior, amb la darrera tecnologia domòtica i amb l’exposició de tot tipus de 
productes d’ajuda en un espai real. Aquest pis mostra adaptat compta amb un llit 
articulat automatitzat, grua transporta-persones, moviment d’armaris a 
distància, rampa elevadora automatitzada, central domòtica de control de llums, 
persianes, portes, etc. La vivenda està construïda de manear que una persona 
pot controlar mitjançant un teclat, múltiples factors des del llit o des de qualsevol 
lloc de l’habitatge. 
 
La inversió realitzada per Llar Adaptada durant el 2008 ha estat de 125.750€ en 
instal·lacions i mobiliari comercial i prop de 6.000€ en noves tecnologies. 
 
Un fet exclusiu d’aquest comerç és la possibilitat de lloguer de molts productes 
per un temps determinat, adreçat a aquelles persones amb necessitats temporals 
i que no poden afrontar el cost de venda del producte. 
 
El Jurat ha valorat la inversió realitzada i el resultat aconseguit en l´exposició del 
pis mostra adaptat que possibilita un millor assessorament de cara al client, i 
l’important acollida que està tenint aquest pis entre professionals del sector amb 
més de 1000 visites de grups de professionals com infermeres, prescriptors 
mèdics, col·lectius d’ajuda a la gent gran o amb disminucions des del juliol del 
2008. 
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Comerç i/o Servei Més Dinàmic Formació i Gestió del Talent

Reconeixement



RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SL 
 
Sector: Serveis 
Activitat: Assessoria i consultoria d’empreses en matèria fiscal i financera, 
recursos humans i jurídic. 
Data de constitució de l’empresa:  
Població: Terrassa 
Total plantilla: 25 
Mitjana d’hores de formació per treballador/a: 120,37 
Persona de contacte: Núria Aguilar – Cap de recursos humans 
Telèfon de contacte: 93 785 24 44 
E-mail de contacte: nuriaaguilar@erius.es  
 
 
Rius Consultors és una pime creada fa més de 18 anys i que ha dedicat molts 
recursos humans i materials per comptar amb un equip consolidat d’experts en 
matèria d’assessorament empresarial i entén la formació com a un valor per 
l’empresa i per la societat, per la qual cosa col·laboren en formar alumnes de 
centres escolars de Formació Professional i en formar a altres professionals del 
sector. 
 
Tot i ser una pime, s’han esforçat per establir processos de formació i qualitat 
totalment equiparables als establert en les grans empreses. La formació ha estat 
extensible a tots els col·laboradors de l’organització i per totes les àrees de 
l’empresa, així com tots els nivells d’especialització i capacitació adients a les 
activitats de l’empresa. 
 
En l’exercici 2008 Rius Consultors ha invertit 78.300euros en formar a una 
plantilla mitja de 25 persones, el que representa un 6% del seu pressupost. 
 
La formació realitzada el 2008 ha estat un 73,6% superior a l’any anterior, tant a 
nivell econòmic com de recursos humans. De la formació realitzada un 19% es 
va fer amb càrrec a fons subvencionats i la resta, un 81% amb fons propis. 
 
Rius Consultors compta amb un Pla de Formació que recull l’anàlisi de les 
necessitats formatives per àrea i departament, la programació de les accions 
formatives adients i la valoració de cada una d’elles. A més el Pla defineix el 
retorn de la inversió segons els indicadors següents: especialització; estabilitat 
contractual ( la rotació és molt baixa, l’antiguitat mitja de la plantilla a 31 de 
desembre de 2008 és de 6 anys); retenció del talent (els professionals qualificats 
tenen una antiguitat mitja a l’empresa de 8,4 anys); i clima laboral. 
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Formació i Gestió del Talent Empresa Més Innovadora

Reconeixement



MARINA TEXTIL, SL 
 
Sector: Tèxtil 
Activitat: Fabricació i venda de teixits tècnics 
Data de constitució de l’empresa:  1996 
Població: Barberà del Vallès 
Total plantilla: 30 
Tipus d’innovació: Innovació en productes i serveis 
Persona de contacte: Raimon Sellares – Director comercial 
Telèfon de contacte: 93 719 53 79 
E-mail de contacte: rsellares@marinatextil.net  
 
Marina Tèxtil inicia la seva activitat professional en el sector de teixits per a 
camisaria i el 1997  obre una nova línia comercial anomenada “teixits tècnics” en 
què el valor afegit del teixit el dóna alguna condició tècnica o de normativa i que 
ha esdevingut la clau per la gestió de tots el processos de producció de 
l’empresa. 
 
Té presència internacional ja que compta amb clients com Iberdrola, Repsol, 
Alcoa, Alcan, Arcelor, VW, Shell, Esso, Emte, Union Fenosa, Cepsa, Agip, Russal, 
Eon, Hydroaluminium, entre altres, que utilitzen els teixits tècnics i productes 
confeccionat per Marina Tèxtil. 
 
L’any 2008 finalitzen un projecte d´innovació en producte que és el que li ha 
donat el Reconeixement en aquesta categoria:  
Marlan SX: el teixit ignífug permanent MARLAN ha estat la innovació més gran 
per al vestuari de protecció a les fundicions de metall, principalment a les 
d´alumini, en les quals el risc és més elevat. Amb el Marlan SX, en el que 
s’incorporen components ceràmics, es soluciona el problema existent de les 
esquitxades de tempertura inferior que arriben a les parts baixes dels pantalons. 
Evita al treballador el posar-se polaines aluminitzades o de cuir, esdevenint un 
producte amb més protecció i més ecològic que els actuals. 
 
Marko SX: el teixit ignífug permanent MARKO va ésser el primer teixit 
multinorma amb confort. Segons el risc pot tenir les següents propietats de 
protecció i característiques: ignífuc permanent, antiestàtic, alta visibilitat, 
antiàcid, soldadura, arc elèctric, impermeable, transpirable. El Marko SX 
incorpora amb els seus components ceràmics la més alta protecció als riscos de 
soldadura més elevats. Aquest teixit, que es pot rentar sense cap problema, 
aguanta més de 2 minuts de soldadura continuada sense deixar cap senyal ni 
ombra sobre el teixit. 
 
El projecte va finalitzar a finals de l’any 2008 amb la fabricació dels prototips 
definitius. Després es van fer totes les proves de rentat, confort, solideses i 
també les físiques com les resistències. El mes de maig de 2009 ja s’ha fet la 
primera campanya de màrqueting. 
 
Marina Tèxtil es proposa instaurar-se en sectors en els que ja tenen presència 
com l’hospitalari i començar en nous com el militar o el de filtració.
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El Jurat ha valorat el grau i nivell d’especialització de l’empresa que competeix 
amb multinacionals. En un moment en que tot el tèxtil s’està produint a països 
asiàtics, Marina Tèxtil ha aconseguit incrementar la fabricació de teixits a 
Catalunya en la seva pròpia planta de producció, incrementant la infrastructura 
productiva i tècnica així com el personal de planta i el personal tècnic qualificat. 
Això ha requerit la implantació de controls de qualitat, departament d´I+D i 
laboratori propi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        15 



Empresa Més Innovadora Millor Jove Iniciativa Empresarial

Reconeixement



EGARATELEK 
 
Sector: Industrial 
Activitat: Enginyeria elèctrica 
Data de constitució de l’empresa:  1993 
Població: Terrassa 
Total plantilla: 24 
Emprenedors: Alfons Martí Dalmau (40 anys) i Marcel.li Sors (39 anys)  
Persona de contacte: Alfons Martí i Marcel.li Sors 
Telèfon de contacte: 93 783 47 77 
E-mail de contacte: amarti@egaratelek.com  
 
 
Egaratelek és una empresa amb 16 anys d’activitat en el camp de l’enginyeria 
elèctrica. Disposa d’unes instal·lacions de 1250 m2, repartits amb 500 m2 de 
tallers i 350 m2 d’oficines, 400 m2 de magatzem amb tècnics per muntar 
quadres elèctrics, programadors de PLC´s, visió artificial i robots. 
 
Realitzen projectes per: automòbil (Cinetic, Behr, Valeo, Robert Bosch, Brose, 
Aksys); farmàcia (BBraun, Bohringer Ingelheim, Kern Pharma, Almirall, Grifolls, 
Alcon Cusi); packaging (Posimat, Volpak, Easy Laser); ceràmica (Beralmar); 
alimentació (Gallina Blanca, El Pavo); informàtica (Hewlett Packard); aire 
condicionat (Hitachi,  Hitecsa, Ayre); energies renovables (Mecapisa); material 
elèctric (Schneider eléctric). 
 
Donen servei a prop de 21 països d’arréu del món. L´any 2008 van donar un gir 
de 180º, i ens vam posar de ple en el camp de les energies renovables, més 
concretament en el cmp dels seguidors solars. Van desenvolupar un armari de 
control amb un software de PLC, pel seguiment de l’angle zinetal i asimutal del 
sol i s’han cosolidat. A partir d´unes coordenades de latitut i longitud, fa un 
càlcul astronòmic per aseguir el sol des que surt fins que es pon durant els dotze 
mesos de l´any. El conjunt de seguidors s´anomena “huertas solares”. Durant 
l’any passat va fer armaris i softwares que controlaven 1500 seguidors, 
aproximadament això són 15 MW de potència. 
 
Durant el 2009 van treure un armari Low Cost per la situació del mercat, per 
vendre’ls un a un, en comptes de fer grans instal·lacions. Han baixat el cost de 
l´armari del control del seguidor solar un 60%, això ha suposat per Egaratelek 
continuar construint armaris i implantar-los a Portugal. 
 
La segona fita d´aquest any ha estat guanyar un projecte de comunicació entre 
l´aire condicionat i la centraleta del cotxe a una enginyeria alemanya. S’ha 
evolucionat la comunicació de la versió TP 1.6 a TP 2.0, aquesta versió es munta 
als SEAT, VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI. Això ha suposat també ha suposat per 
al client un estalvi del 60% del cost inicial. 
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Millor Jove Iniciativa Empresarial Gremi/Associació (fora concurs)

Reconeixement



GREMI DE PROFESSIONALS DE LA IMATGE DE CATALUNYA (GPIC) 
 
President: Julián Gijón 
Número d’associats: 98 
E-mail de contacte: professionalsimatge@cecot.org   
 
 
El Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya (GPIC) neix al 1999 amb la 
finalitat de representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials i 
laborals dels seus associats davant l’ Administració i els agents socials. El Gremi, 
des dels seus inicis està adherit a la patronal catalana Cecot. 
 
El GPIC ha destacat durant aquests anys pel seu dinamisme: 
Organitzant sortides conjuntes a fires del sector com és Saloón Look 
Internacional de Madrid i promovent també així espais de networking 
entre els socis. 
 
El sector de la perruqueria i estètica és un sector de canvis de 
tendències constants i amb l’objectiu d’acostar als professionals del 
sector les darreres tendències, el GPIC ha organitzat presentacions 
de les col·leccions de les marques més importants com l’Oreal i 
Schwarzkoft, Atelier de Perruqueria i Estètica a l’Hotel RA Beach 
Thalasso-spa de Tarragona, sessions informatives d’interès sectorial i 
trobades tertúlia amb experts. 
 
Coneixedors de la importància de la formació ha programat 
anualment cursos de formació per als seus agremiats: Vinoteràpia, 
Treball d’ungles, Marxandatge i Feng Shui, Clients fidels o satisfets, 
Tècniques de motivació, etc. 
 
Altres serveis que ofereix el GPIC són:  
Informació sobre les normatives i regulacions d’interès que afecten al sector, 
acord avantatjós per als agremiats amb una empresa de recollida de residus a 
domicili,  distintiu d’agremiat renovable anualment, distribució d’invitacions 
professionals de les fires del sector, etc. 
Aquest gremi de professionals que molts cops s’associa al luxe ha 
donat a conèixer la seva vessant més solidària, organitzant des de fa 
cinc anys, la loteria solidària (amb la col·laboració de Creu Roja, 
Fundación Vicente Ferrer, etc.). 
 
D’altra banda, el GPIC portava molts anys reivindicant al 
Departament d’ Educació de la Generalitat que impartís els cursos de 
la família professional d’Imatge Personal. Finalment, les seves 
reivindicacions han donat el fruit esperat i aquest setembre es va 
posar en marxa el grau mitjà de perruqueria a l’IES Terrassa. La 
resposta ha tingut tant d’èxit, que en un futur ja es podran cursar 
tots els cicles formatius d’aquesta família professional, que inclouen 
estètica, spa i caracterització. 
 
El GPIC disposa actualment de prop de cent associats, tenint en compte els 
establiments de perruqueria i els d’estètica. 
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Gremi/Associació (fora concurs)
Millors Pràctiques de 
l’Administració Pública

Reconeixement



CIRE (Centre D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ) 
 
Àrea/departament: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
Activitat: Enginyeria elèctrica 
Població: Barcelona 
Persona de contacte: Rosa Maria Oliveras 
Telèfon de contacte: 93 554 43 73 
E-mail de contacte: roliveras@gencat.cat  
 
El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és una empresa pública, 
adscrita al Departament de Justícia, que té com a missió fonamental la inserció 
sociolaboral de les persones sota mesura judicial, a les quals ofereix amb aquest 
fi una formació adequada i uns hàbits laborals a través del treball als tallers 
productius ubicats dins o fora dels centres penitenciaris. 
 
L’any 2004 van crear la marca Made in CIRE, per donar a conèixer els productes 
fets pels interns als tallers productius dels centres penitenciaris de Catalunya, en 
una línia de disseny i fabricació pròpia de l’empresa. Les creacions aportades per 
reconeguts dissenyadors es produeixen als tallers del CIRE i d’aquesta manera es 
dóna un valor afegit i un prestigi al treball productiu dels interns, perquè mostra 
a la societat les capacitats i habilitats que han adquirit.  
 
De les línies d’actuació i activitats realitzades durant el 2008 destinades a la 
simplificació de processos administratius i/o a la reingenyeria de processos 
destaquen: 
 

• El CIRE ha redissenyat els circuits per a garantir els màxims nivells de 
qualitat del Servei de Restauració del Centre Penitenciari Brians 2, la qual 
cosa s’ha traduït en la obtenció de la ISO 9001.  

 
• Ha redissenyat els processos i circuits per a donar un millor serveis als 

clients en el taller exterior de Montmeló, que actualment està en procés 
d’obtenir la certificació ISO 9001. 

 
• Ha dissenyat el mapa de processos de l’àrea de formació per tal d’adaptar 

la capacitació a les necessitats del mercat laboral. En aquest sentit, s’han 
creat càpsules formatives específiques a les demandes de les patronals, 
gremis i empreses. A més, i amb l’objectiu de millorar la inserció dels 
nostres usuaris, s’ha treballat per certificar externament aquesta formació 
per part d’entitats de prestigi de cada sector. 

 
• S’ha elaborat un manual de qualitat per portar a terme la formació a tots 

els centres penitenciaris i educatius i d’aquesta manera, garantir una 
major eficiència i qualitat del servei. 

 
• S’han impartit més de 1000 hores de formació en Prevenció de Riscos 

Laborals a tots els treballadors dels tallers productius perquè puguin 
obtenir el carnet que emet la Fundació Laboral, certificant així que 
posseeixen els coneixements bàsics per a prevenir qualsevol tipus 
d’accident. 
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• S’ha elaborat el mapa de processos de l’àrea d’inserció, cosa que ha 
permès escurçar circuits i garantir un accés més directe al mercat de 
treball per als seus usuaris. 

 
• S’ha posat en marxa la Borsa de Treball telemàtica que permet fer el 

matching entre la oferta i la demanda i donar una resposta immediata al 
nostre client empresari i a l’usuari intern. 

 
• S’han redissenyat els sistemes de transmissió de dades per al pagament 

de les nòmines dels interns, de manera que s’ha automatitzat i 
homogeneïtzat d’acord amb els canals de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. Aquesta mesura ha permès 
un estalvi important de temps per al personal de gestió dels centres 
penitenciaris. 

 
• S’han simplificat els processos per a facilitar la presentació de la declaració 

de la renda dels interns treballadors, gràcies a un acord amb l’Agència 
Tributària. 

 
La millora aconseguida en els ratis de productivitat i dels resultats aconseguits 
arran de l’aplicació de les accions ja detallades es resumeix en: 
 

• El pressupost del CIRE ha crescut un 250% des del 2003. 
• La facturació s’ha triplicat des del 2003. 
• La facturació dels tallers productius s’ha duplicat des del 2003. 
• L’increment del cash-flow ha estat d’un 640,5% des del 2003. 
• La despesa pública per lloc de treball d’un intern/a s’ha reduït un 25% des 

del 2004. 
• La despesa pública és ara un 50% inferior a la del 2004 en relació a la 

facturació des del 2004. 
• La facturació per intern ocupat ha crescut un 44% des del 2004. 
• Les persones ocupades són un 69,5% més que el 2004, tot i el constant 

creixement de la població penitenciaria des del 2004. 
• El marge d’explotació de la producció pròpia ha crescut un 120% des del 

2004. 
• La sinistralitat laboral s’ha reduït un 50% amb un increment del 247% de 

la ocupació des del 2004.                                              
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Personalitat (fora de concurs)

Reconeixement



SALVADOR ALEMANY MAS 
 
Dades Personals: 

• Nascut a Barcelona l’any 1944 
• Casat – 2 filles – 4 néts 

 
Formació Acadèmica: 
Professor Mercantil i Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona 
Diplomat per IESE 
Censor Jurat de Comptes 
 
Activitats actuals 
President del Cercle d’Economia 
 
Professionals: 
Anterior.- 
(1963-1965) Turquand Young & Co. Auditoria 
(1965-1967) Catalana de Gas. Informàtica 
(1967-1970) BIT (Grupo Seresco). Cap d’Estudis i Sistemes 
(1970-1975) SIC (“Servicios Informáticos Condal”). Director de Sistemes 
(1975-1986) Banca Mas Sardà. Sotsdirector General 
(1987-1998) SABA. Conseller Director General 
(1998-2003) Autopistas, C.E.S.A. Conseller Director General 
(Des del 2003) Abertis Infraestructuras. Conseller Delegat 
President del Gremi de Garatges de Barcelona 
President del Consell del Gremi de Garatges de Catalunya 
President d’AEGA (“Asociación Española de Aparcamientos y Garajes”) 
Conseller d’Autopistes de Catalunya, S.A. (AUCAT) 
Membre del Consell Municipal de Circulació de Barcelona 
Conseller de Procivesa (Promoció Ciutat Vella, S.A.) 
Conseller de ProEixample, S.A. 
Actual.- 
President d’Abertis Infraestructuras, S.A. 
President d’Autopistas, C.E.S.A. 
President d’Abertis Telecom, S.A. 
Conseller d’Iberpistas, S.A.C.E. 
Vicepresident “Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de 
Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA)” 
Conseller Delegat de Saba Aparcaments, S.A. 
Vicepresident de Parc Logístic, S.A. i de Centro Intermodal de Logística, S.A. 
(CILSA). 
Conseller de Brisa (Portugal) 
Vicepresident d’Areamed 
President Honorari del Gremi de Garatges de Barcelona 
President Honorari d’AEGA (“Asociación Española de Aparcamientos y Garajes”) 
 
Activitat sector esportiu: 
Anterior.- 
President de la Secció de Bàsquet del F.C. Barcelona i Vicepresident del F.C. 
Barcelona (1986-2003). Representant d’aquest club en l’Asociación Española de 
Clubs de Baloncesto (ACB) i Euroleague.
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Actual.- 
President de la Comissió Econòmica i membre del Board d’Euroleague (Des del 
2003) 
Membre del Consell Consultiu de l’ACB (“Asociación de Clubs de Baloncesto”) 
 
Activitat voluntariat: 
Anterior.- 
President de Creu Roja Barcelona i Vicepresident de Creu Roja Catalunya (1997- 
2003) 
Fundador i President de Transport Sanitari de Catalunya, S.L.. Entitat vinculada 
de Cruz Roja Española. 
Membre del Comitè Nacional de Cruz Roja Española (2000-2003) 
Actual.- 
Conseller de Transport Sanitari de Catalunya 
Membre del Comitè d’Honor de la Fundació Altarriba – Amics dels Animals 
 
Altres títols: 
Commendatore del Ordine de Mérito i Grande Ufficiale del Ordine de la Stella de 
la Solidarietà. 
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 Empreses centenàries

Reconeixement



CERABELLA 
 
Sector: Comerç  
Activitat: Fabricants d’espelmes  
Data de constitució de l’empresa:  1862 
Població: Sentmenat 
Total plantilla:  
Persona de contacte: Antoni Anglès i Lluc - Gerent 
Telèfon de contacte: 93 715 31 62 
E-mail de contacte: comercial@cerabella.com 
 
 
Des del 1862 Cerabella fabrica espelmes d’alta qualitat amb cera d’abella 
segons una antiga tradició. 
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13è Premi Caixaterrassa 
     a la Creació de Valor Social



GRUPO FARMAEGARA-FARMAEUROPA 
 
Sector: Comerç  
Activitat: Comercialització al major de distribució de productes farmacèutics 
Data de constitució de l’empresa:  1997 
Població: Terrassa 
Total plantilla fixa: 56 
Total treballadors temporals: 3 
Percentatge de la plantilla segons el gènere: 52% homes, 48% dones. 
Persona de contacte: Gemma Franco 
Telèfon de contacte: 902 111 259 
E-mail de contacte: gemma.franco@farmaegara.net  
 
 
FARMAEGARA S.L. va ser constituïda l'any 1997, com a empresa de distribució 
logística de medicaments i productes sanitaris. 
 
Actualment distribueixen als principals organismes estatals de la sanitat privada 
cobrint el 100% del territori nacional. 
 
Són distribuïdors logístics i la feina diària va dirigida al proveïment integral de 
productes farmacèutics, para farmacèutics i materials fungibles a hospitals i 
centres assistencials d'organismes privats i concertats, així com a empreses. 
 
Disposen d'un ampli coneixement de la legislació vigent, recolzat per un Gabinet 
d'Advocats especialitzat, i assessoren diferents aspectes de la legislació 
farmacèutica, sempre vetllant pel compliment de la Llei 9/2006 del Medicament. 
 
Per poder desenvolupar les activitats de l'empresa en òptimes condicions i 
garantir l'aplicació i manteniment d'un sistema de qualitat, tant Farmaegara com 
Farmaeuropa, "empresa adquirida el 2007", disposen d'una Direcció Tècnica amb 
6 farmacèutics llicenciats, que supervisen les accions de tots els departaments 
per garantir que els productes i materials es conservin i es manipuli de forma 
adequada. Així doncs, els empleats que componen l'equip humà del grup 
Farmaegara - Farmaeuropa, segueixen estrictament les indicacions de la Direcció 
Tècnica per seguir les pautes i normes reflectides en la legislació farmacèutica 
vigent.  
 
Valoració de la candidatura 
 
Aspectes mediambientals: Farmaegara ha dut a terme mesures de reducció de 
consums durant l’any 2008 com ara mantenir els aires condicionats a 
temperatura idònia per tota l’empresa o modificar l'horari laboral per reduir 
hores d’energia en un dia laborable. També han aplicat mesures de reducció 
d’emissions i de residus com ara col·locar als departaments diferents zones de 
deixalles, tant cartró, plàstic, piles com orgànic i han seleccionat proveïdors amb 
certificacions ambientals durant l’any passat. 
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Aspectes laborals: tot i que l’empresa no està obligada per llei a complir plans 
d’igualtat ha posat en marxa mesures d’igualtat com ara xerrades amb el 
personal i modificar l’horari laboral per poder conciliar la vida laboral i personal 
de cada treballador. L’horari era fins les 19.00 h i l’any 2008 es va passar a 
plegar a les 17 h de la tarda. 
 
L’empresa, en compliment de la Llei Lismi, té dues persones discapacitades 
contractades en plantilla però a més, compra productes i serveis a Centres 
Especials de Treballadors Disminuïts. Farmaegara compta també amb dues 
persones provinents de països no comunitaris dins la seva plantilla. 
 
A part dels que regula el propi conveni,  l’empresa ha concedit altres beneficis als 
treballadors/es com ara més dies d’absència per familiar ingressat, una targeta 
per fer compres amb descomptes a diferents comerços i serveis, així com 
afavorir un horari flexible a l’entrada i sortida de la feina. També s’ha invertit una 
mitjana de 25 hores de formació per treballador/a durant el 2008. 
 
Farmaegara es va traslladar fa tres anys a unes noves instal·lacions amb 
l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques que tenien les antigues 
instal·lacions tant per les visites com per als treballadors/es. 
 
Aportacions a la societat: durant l’any passat l’empresa ha invertit en recerca i 
desenvolupament prop de 100.000€ i ha destinat a patrocini i mecenatge 
31.200€. Farmaegara també contempla en el seu Manual de Responsabilitat 
Social el comerç just en la compra de productes, el seu compromís amb els 
clients a respectar els drets humans en i el reconeixement a la diversitat cultural 
en el moment de les contractacions de personal. 
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10a Edició Premi Egarsat 
a l'Actuació en Prevenció de Riscos Laborals



CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU 
 
Sector: Serveis d’aigües  
Total plantilla: 219 
Població: Sabadell 
Persona de contacte: Eva de Olaza 
Telèfon de contacte: 93 715 57 43 
E-mail de contacte: prl@cassa.es  
 
Aigües Sabadell va néixer amb l’objectiu d’aconseguir cabals d’aigua suficients 
per abastar la ciutat. Era l’any 1949 la companyia, societat matriu del Grup 
CASSA, iniciava el seu camí. 
 
De primer, va començar a estendre’s per la comarca del Vallès, des d’on s’ha 
anat expandint cap a altres comarques, fins a consolidar-se com la segona 
operadora del sector a Catalunya. L’àmbit bàsic de projecció del Grup CASSA ha 
estat el territori de Catalunya, però des de fa uns anys ha començat a obrir-se 
pas en diversos altres punts de l’Estat i fins i tot a l’estranger, quan s’ha pogut 
garantir la qualitat en els serveis. 
 
Actualment, traduït en xifres, el Grup CASSA subministra aigua a més de 60  
municipis i a una població de 800.000 habitants. Gestiona més de 2.000 
quilòmetres de xarxa i compta amb més de 70 concessions relacionades amb el 
cicle integral de l’aigua i les energies renovables. CASSA gestiona també diverses 
estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), entre elles 2 de les 10 més 
grans de Catalunya, i instal·lacions dessalinitzadores d’aigua de mar. 
  
El Pla de Prevenció de Riscos Laborals de CASSA descriu la gestió dels riscos 
laborals incloent l’organització i les activitats de Prevenció de riscos i defineix la 
Política de PRL fonamentada en el compromís de la Direcció en la millora de les 
condicions de treball. 
 
La Gestió de la Prevenció aplica a totes les operacions, equips i processos de 
CASSA, i a tots els treballadors i visites. La gestió es centra en l’eliminació dels 
riscos en origen o en el control adient d’aquests riscos i en el compliment de tota 
la normativa legal de prevenció aplicable a CASSA. 
 
La comunicació als treballadors es realitza en el moment de la formació inicial 
per les noves incorporacions mitjançant el lliurament del document de 
benvinguda que inclou les polítiques de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
La política de PRL es revisa de forma anual juntament amb la revisió del pla de 
prevenció o qualsevol modificació d’aquest.  El Pla de PRL de CASSA va més enllà 
del compliment a les prescripcions previstes per la Llei en matèria de PRL, sinó 
que a més demostren millorar, en tot allò que els hi és possible, les condicions 
de vida. 
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