
 

 
 

Nota de premsa 

Pàgina 1 de 13 
 

Blasco de Garay, 29-49 
08224 TERRASSA 
Tel. 93 733 98 33 
Fax 93 789 11 65 
info@cambraterrassa.org 
www.cambraterrassa.org 
 
_____ 
 
Delegació 
Vallespir, 19, 1a Planta 
08173 SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 
Tel. 93 576 35 74 
Fax 93 576 35 71 
delegacio@cambraterrassa.org 

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, 

presidirà la cerimònia de lliurament de guardons el dia 11 de 

juliol al Centre Cultural de Terrassa 

 

CAMBRA DE TERRASSA: EMPRESES 

GUARDONADES AMB ELS PREMIS CAMBRA 

2019 
 

 

Azbil Telstar Technologies, Folgarolas Textil, Manipulados 

Vicopack, Sensocar i Skeyndor, de Terrassa, CIPSA Circuits, 

DSV Air & Sea, Robin-Hat, Talleres ABSA i Vectem, de Rubí, i 

Anaconda Biomed i Taller Jeroni de Moragas, de Sant Cugat del 

Vallès han estat guardonades en les categories obertes a 

participació 

 

Grup MOEHS, de Rubí, Premi Cambra 2019 a la Iniciativa 

Empresarial a la Demarcació, Talent Revolution, de Sant Cugat del 

Vallès, Premi Cambra 2019 a l’Empresa de Nova Creació i, Joan 

Vert, fundador Valles Car Holding, reconegut amb el Premi Cambra 

2019 al Lideratge Empresarial, respecte a les categories de 

designació directe nomenades pels òrgans de govern de la Cambra 

 

 

Terrassa, 24 de maig de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa fa públic les empreses guardonades amb els 

Premis Cambra 2019, tant pel que fa a les sis categories de 

participació oberta (Trajectòria Internacional Consolidada; Iniciació a la 

Internacionalització; Millora Contínua, Sostenibilitat i Eficiència Energètica; 

Empresa Saludable; Impuls de la Innovació, la Recerca i el 

Desenvolupament; i Millor Iniciativa Comercial i de Serveis), així com a les 
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tres categories de designació directa (Iniciativa Empresarial a la 

Demarcació, Empresa de Nova Creació i Lideratge Empresarial).  

 

 

Les 12 empreses guanyadores en les 6 categories de participació 

oberta 

 

Premis Cambra 2019 a la Trajectòria Internacional Consolidada 

 

SENSOCAR, S.A., de Terrassa, dedicada al disseny i producció de cèl·lules 

de càrrega i electrònica de pesada d’alta tecnologia aplicada al procés de 

fabricació industrial. Fundada l’any 1996, l’empresa va iniciar la seva 

activitat internacional l’any 1999 i actualment exporta a un total de 94 

països de tot el món, 62 dels quals són de fora de la Unió Europea, i 

destina el 75,77% de la seva facturació a l’exportació. Sensocar, que 

disposa d’una plantilla professional de 46 treballadors, ha experimentat un 

creixement sostingut sota un model de gestió orientat a mantenir la 

qualitat en tots els processos de disseny, certificació, fabricació i verificació 

dels seus productes. Ha estat guardonada per la capacitat de desenvolupar 

una estratègia global basada en el domini del coneixement i la tecnologia 

que ha consolidat la posició sòlida de la seva activitat dins del mercat 

internacional. 

 

SKEYNDOR, S.L.U., de Terrassa, dedicada al desenvolupament i producció 

de productes cosmètics especialitzada en el canal professional. Amb 

investigació i fabricació pròpia, Skeyndor s’ha convertit en una de les 

empreses líders en la innovació de productes de cosmètica professional 

d’alta qualitat, pionera en recerca i de reconegut prestigi internacional. 

Fundada l’any 1966, l’empresa va iniciar la seva activitat exportadora l’any 

1995 i actualment destina el 41,2% de la seva facturació a l’exportació. 

Amb sòlids acords de distribució a tots els països on hi és present, 

Skeyndor exporta a 57 països de tot el món i l’any 2018 va iniciar  una 

"joint venture" a l’Índia amb la creació d'una nova marca. En els darrers 

anys, l’empresa ha incrementat un 65% el volum de les seves 

exportacions. Ha estat guardonada pel seu sòlid creixement, capacitat de 



 

Pàgina 3 de 13 

 
 

lideratge i consolidació d’una estratègia estable d’expansió i posició de la 

seva marca en els mercats internacionals. 

 

Premis Cambra 2019 a la Iniciació a la Internacionalització  

 

ROBIN-HAT S.L., de Rubí, dedicada al disseny i fabricació de productes 

tèxtils per al sector mèdic i especialitzada en la producció de barrets 

antibacterians, resistents i personalitzables per a quiròfans. Creada l’any 

2015, l’empresa va iniciar la seva activitat a nivell local i actualment 

exporta a un total de 12 països de tot el món i compta amb una delegació 

a Xile mitjançant un acord amb un distribuïdor oficial. L’empresa, que 

compta amb un equip professional de tres persones, desenvolupa el seu 

propi disseny. La seva activitat exportadora representa en l’actualitat el 7% 

del volum total de la seva facturació, part de la qual es destina a ONG’s 

locals i campanyes d’acció solidària. Ha estat guardonada per la iniciativa 

emprenedora i capacitat creativa que l’ha portat a implementar una sòlida 

política d’expansió d’un producte altament especialitzat dins dels mercats 

internacionals. 

 

VECTEM S.A., de Rubí, dedicada al desenvolupament i producció de 

productes dermatològics, cosmètics i d’higiene i protecció sanitària. Creada 

l’any 1967 amb la fabricació de productes hipoal·lèrgenics, l’empresa ha 

anat ampliant i diversificant la seva activitat cap a altres sectors. L’any 

2013 inicia la seva activitat exportadora i, present a un total de 15 països 

en l’actualitat, el volum d’exportacions representa avui el 29% del total de 

la seva facturació, al mateix temps que les vendes al mercat nacional han 

experimentat un sòlid creixement. VECTEM, que té un equip professional 

de 55 persones, disposa d’un departament de recerca propi  al que dedica 

el 5% de la facturació anual. Ha estat guardonada pel ràpid  increment de 

la seva activitat internacional I la consolidació de la seva presència en nous 

mercats en un sector especialitzat altament competitiu. 
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Premis Cambra 2019 a la Millora Contínua, Sostenibilitat i Eficiència 

Energètica 

 

CIPSA CIRCUITS S.A., de Rubí, dedicada a la fabricació de circuits 

impresos. Fundada el 1982, l’empresa ha esdevingut líder en la fabricació 

de plaques de circuits impresos amb centres de producció a Espanya, Índia 

i Xina. Amb un equip professional format per 57 treballadors, CIPSA 

Circuits forma part d'un holding de sis empreses, totes elles relacionades 

amb el desenvolupament de circuits impresos,  teclats de membrana i 

productes electrònics. L’empresa, que compta amb un pla mediambiental 

definit, ha implementat sistemes de producció d’energia fotovoltaica, així 

com mesures per a la reducció del consum energètic basades en la 

instal·lació de plaques solars i equips de control de consum energètic, 

control d’emissions i reciclatge de residus. Ha estat guardonada pel la 

posada en marxa d’un pla estratègic de millora de la maquinària i d’equips 

productius amb finalitats d’eficiència energètica, atès que l’energia forma 

part dels recursos naturals que l’empresa vol preservar.  

 

DSV AIR & SEA S.A.U., de Rubí, ofereix serveis globals de transport de 

mercaderies i logístic. Creada l’any 1976, l’empresa d’origen danès es va 

introduir a Espanya en el 2006 i actualment, amb un equip de 1.200 

professionals, està present a més de 75 països de tot el món, al mateix 

temps que contribueix al teixit empresarial com a partner d’empreses 

locals en la gestió de la cadena de subministrament. DSV, que compta amb 

un comitè de sostenibilitat, un pla d’acció definida i sustentat per informes 

anuals de RSC, aplica una estricta política d’eficiència energètica basada en 

el control de consum elèctric i la implementació d’il·luminació led a totes 

les instal·lacions, així com d’homologació de proveïdors estratègics de 

transport. Al mateix temps, ha implementat un canal de transport propi 

orientat a donar compliment a la política corporativa des de la perspectiva 

mediambiental i sostenible. Ha estat guardonada per la iniciativa pionera i 

innovadora d’implementar un sistema sostenible de gestió de la logística 

amb la primera xarxa ferroviària pròpia de transport de mercaderies entre 

Espanya i Europa gestionada de forma exclusiva per professionals de 

l’empresa 
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Premis Cambra 2019 a l’Empresa Saludable 

 

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U., de Terrassa, dedicada al 

desenvolupament de solucions d’alta complexitat tecnològica d’enginyeria, 

construcció, equips de procés i consultoria GMP per la indústria farmacèutica 

i biotecnològica, hospitals, laboratoris i centres de recerca, així com solucions 

amb aplicació de tecnologia de buit i alt buit per a la indústria. Fundada 

l’any 1963 com a empresa familiar amb tecnologia i marca pròpia, Azbil 

Telstar té un abast global amb presencia a 13 països i distribueix els seus 

equips i serveis a més de 100 països. L’empresa disposa d’un pla actiu de 

prevenció de riscos laborals en el marc del qual ha implementat accions de 

millora d'instal·lacions en matèria de seguretat i salut i s’han promogut un 

total de 100 accions de formació durant l’any 2018, amb un total de 

1.037h, per a 472 persones. En aquest context, ha reduït els accidents dins 

de l’espai de treball en un 50% així com els dies de baixa laboral.  Al 

mateix temps, l’empresa  ha integrat en la política d’empresa accions que 

afavoreixen hàbits alimentaris saludables i de l’esport. Dins del pla 

d’empresa saludable, els professionals de l’empresa participen en 

iniciatives integradores que promouen l’activitat física com “el caminant del 

mes” i en jornades esportives pròpies. A més a més, l'últim divendres del 

mes l'empresa posa a disposició del treballador fruita fresca. Guardonada 

per la implementació d’una política estratègica de clima laboral i promoció 

de la salut amb la implicació i participació activa de tot l’equip professional 

i integrada en la cultura de l’empresa. 

 

TALLER JERONI DE MORAGAS S.C.C.L., de Sant Cugat del Vallès,  és 

una cooperativa d’iniciativa social i sense afany de lucre dedicada a la 

prestació de serveis orientats a la inclusió social i laboral de persones 

adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn 

d’espectre autista. Fundada l’any 1973, el centre té avui un equip de 81 

professionals, 35 dels quals són persones amb discapacitat, i atén a un 

col·lectiu de 100 usuaris. El centre té un pla corporatiu integrador de 

seguretat, prevenció de riscos i salut que inclou un programa complet 

d’avaluació de riscos i planificació preventiva, memòria anual d’activitats 

preventives i de medicina del treball, avaluació de riscos psicosocials i 

anàlisi d’accidents. Així mateix, inclou un pla de formació  cíclica de 

reciclatge i un pla de promoció de la salut, l'exercici físic, hàbits alimentaris 
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i control de l'estrès mitjançant accions formatives i vigilància i control del 

menjador social, tot supervisat per un comitè  de Seguretat i Salut i de 

coordinació d’Activitats Empresarials. Guardonada per la implementació 

d’una política activa en matèria de prevenció i vigilància de la salut 

integrada i sostenible orientada a promoure hàbits saludables dins de 

l’entorn de treball. 

 

Premis Cambra 2019 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el 

Desenvolupament 

 

FOLGAROLAS TEXTIL S.A., de Terrassa, dedicada al disseny i fabricació 

de col·leccions pròpies de teixits per a home i dona. Fundada l’any 1952, 

l’empresa té actualment una presència en més de 20 països i destina el 

85% de la producció a l’exportació. Folgarolas destina el 5% de la 

facturació anual a innovació i R+D i disposa d’un departament propi de 

recerca orientada al desenvolupament i millora de producte que genera una 

activitat de creació de més de 200 teixits nous a l’any. L’empresa, que 

elabora teixits nous amb fils provinents de triturat de peces de roba en 

desús, s’ha convertit en un referent de la capacitat innovadora dins del 

sector tèxtil amb la creació de teixits sostenibles (orgànics i reciclats). Amb 

un equip professional format per 16 persones, un terç es dedica en 

exclusiva a l’activitat d’R+D+i. Ha estat guardonada per l’esforç innovador i 

la capacitat de desenvolupar de forma continuada noves solucions pròpies 

dins d’un sector, el tèxtil, altament dinàmic i competitiu. 

 

ANACONDA BIOMED S.L, de Sant Cugat del Vallès, dedicada al 

desenvolupament de dispositius mèdics. Creada l’any 2015 com una start-

up, l’empresa ha desenvolupat una tecnologia disruptiva per al tractament 

endovascular de l’ictus. Amb un equip professional format per 21 persones, 

la meitat de les quals dedicades exclusivament a activitats d’R+D, 

l’empresa està focalitzada en el desenvolupament d´un dispositiu mèdic de 

nova generació per al tractament dels ictus isquèmics mitjançant 

trombectomies mecàniques. Reconeguda a nivell internacional, Anaconda 

Biomed disposa del segell Pime Innovadora i ha rebut el Seal of Excellence 

de la Unió europea dins del marc del programa R+D Horizon 2020. Amb 

estreta col·laboració amb diferents universitats nord-americanes (UMASS 
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de Massachussets i JACOBS Institut), l'empresa ha rebut suport tant privat 

com públic per al desenvolupament de la nova tecnologia, que  està 

protegida per patents a nivell internacional. Ha estat guardonada per la 

capacitat emprenedora i visió innovadora en el desenvolupament de noves 

tecnologies  altament competitives en l’àmbit de la salut. 

 

Premis Cambra 2019 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis 

 

MANIPULADOS VICOPACK, S.L.N.E., de Terrassa, dedicada a la 

manipulació de productes a tercers  (encaixats, promocions, ensobrats, 

etiquetats, expositors, etc..) especialitzat en el manipulat personalitzat de 

productes cosmètics homologats per l’agència de medicaments. L’empresa, 

que compta amb un sistema de control de la qualitat homologat per la 

norma ISO 9000 i ISO 22716, ofereix els seus serveis des de les seves 

instal·lacions i sota la modalitat d’outsourcing que, coordinat en xarxa, 

desenvolupa dins de les instal·lacions del client. Fundada l’any 2008, 

compta amb un equip professional de 32 persones. Ha estat guardonada 

per la seva trajectòria, sòlid creixement i la consolidació d’un projecte 

empresarial de serveis d’alta especialització. 

 

TALLERES ABSA, S.A.U., de Rubí, dedicada al disseny, fabricació i 

distribució de sistemes de tancament, panys electrònics, interruptors i 

manyeria mecànica i electrònica amb aplicació per a control d’accessos. 

L’empresa, que ha rebut la certificació d’alta protecció IP65 per al 

desenvolupament d’un nou pany amb teclat resistent a l’aigua, ofereix una 

àmplia gamma multidisciplinar de productes electrònics i mecànics 

adreçada a controls d’accés i a aplicacions en mobiliari i armaris per a tots 

els sectors, des de l’àmbit educatiu i de la salut a indústries i comerços. 

Fundada l’any 1965, Talleres ABSA compta un equip professional format 

per 47 persones.  Ha estat guardonada per la capacitat d’adaptar i 

consolidar un projecte empresarial altament especialitzat incorporant 

l’adaptació, flexibilitat i qualitat a la cadena de valor. 
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Premis de Designació Directa 

 

D’altra banda, pel que fa als premis de Designació Directa, els òrgans de 

govern de la Cambra de Terrassa han acordat atorgar, el Premi Cambra 

2019 a la iniciativa Empresarial al Grup MOEHS, de Rubí, el Premi 

Cambra 2019 a l’Empresa de Nova Creació a Talent Revolution, de Sant 

Cugat del Vallès i el Premi al Lideratge Empresarial a Joan Vert, 

fundador de Vallès Car Holding. 

 

Premi Cambra 2019 a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació  

 

GRUP MOEHS, de Rubí, és un grup d’empreses amb activitat vinculada 

a la química fina especialitzada en la fabricació d’ingredients actius per 

a la indústria farmacèutica. Amb una activitat internacional consolidada, 

l’empresa ven a més de 100 països i està present amb instal·lacions 

industrials pròpies Espanya, França, Bèlgica i Alemanya. L’empresa 

disposa d’un equip professional de 800 persones, 630 de les quals són a 

Espanya. La companyia té una capacitat productiva de 5.000 tones de 

principis actius anuals. Amb una facturació anual de 215 milions d’euros 

en el 2018, el 90% dels seus ingressos provenen de mercats 

estrangers. 

 

Fundada l’any 1962, MOEHS s’incorpora al grup SANOFI l’any 1980. 

Posteriorment, en el 1995, s’integra en el holding americà PMC i  forma 

una estructura de química fina conjuntament amb altres empreses. 

Mitjançant una política d’adquisicions, el grup MOEHS consolida una 

sòlida etapa d’expansió i creixement internacional. 

 

A Rubí, a banda de tenir la seu corporativa del grup, des d’on gestiona 

totes les plantes de producció, també està situada l’empresa Moehs 

Ibérica SL, on es centralitzen les activitats d’administració i finances,  

comercial i compres i logística. El grup està format per un total de 9 

empreses i plantes de producció, dues de les quals estan ubicades a 

Rubí i una a Castellbisbal. L’any 2017, crea un nou centre de recerca i 

desenvolupament propi -Moehs Group Research Center- i l’any 2019 el 

grup anuncia una inversió de 6 milions d’euros per construir una nova 



 

Pàgina 9 de 13 

 
 

planta de biocosmètics a Rubí. El Grup MOEHS, ha estat guardonat per 

la seva trajectòria i la consolidació a la demarcació de Terrassa d’un 

projecte empresarial d’alt valor afegit. 

 

 

Premi Cambra 2019 a l’Empresa de Nova Creació  

 

TALENT REVOLUTION, de Sant Cugat del Vallès, ofereix un servei de 

suport en l’àmbit digital i tecnològic a empreses que necessiten 

externalitzar alguns dels seus processos interns. L’empresa facilita el 

contacte entre empreses i professionals que busquen mantenir una 

flexibilitat laboral. El servei es basa en la prestació de serveis 

professionals on-line, a través de teletreball (Online Outsourcing).  

 

Creada l’any 2018, l’empresa compta amb un pool d’experts en àrees 

digitals i tecnològiques amb un mínim de 5 anys d’experiència i 

disponibles per a treballar com a freelance o amb contracte laboral i, 

mitjançant l’ús d’eines amb algoritmes de “matching” sofisticades,  

selecciona el perfil  demandat pel client de forma molt àgil i el 

professional s’integra al seu equip de forma molt ràpida a través d’un 

procés de contractació àgil i flexible. Ha estat guardonada per l’impuls i  

implementació d’una iniciativa empresarial de nova creació amb una 

sòlida visió emprenedora. 

 

Premi Cambra 2019 al Lideratge Empresarial 

 

Així mateix, els òrgans de govern de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa han acordat distingir Joan Vert, amb el Premi 

Cambra 2019 al Lideratge Empresarial. 

 

Joan Vert és el fundador de Vallès Car Holding, un grup d’automoció 

propietari de diverses concessions i diferents empreses relacionades amb la 

distribució d'automòbils. 

 

L’empresari va posar en marxa l’any 1965 un taller de vehicles que 

comercialitzava camions de la marca Barreiros que, poc després, va 
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esdevenir MAVISA Terrassa, un dels concessionaris de referència de la 

marca Peugeot.  L’empresa va experimentar un sòlid creixement i va anar 

ampliant les seves instal·lacions per donar resposta a una demanda 

progressiva i ampliant la comercialització de camions i turismes de diverses 

marques com Barreiros, Simca, Chrysler i Talbot les quals els seus drets, a 

partir de l’any 1983, van ser adquirits per Peugeot. Des de l’any 2002, 

l’empresa s’ubica a les instal·lacions a l’avinguda Can Jofresa de Terrassa, 

que ocupen quinze-mil metres quadrats. 

 

Amb la creació de VALLÈS CAR HOLDING, i sota la marca Vallescar 

Automoción, l’empresa ofereix serveis de venda de vehicles nous, compra i 

venda de vehicles d'ocasió, venda de motocicletes, reparació i 

manteniment integral, distribució i venda de recanvis i accessoris, 

corredoria d'assegurances, gestoria i lloguer de vehicles i opera a Sabadell, 

Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola i Martorell. L’empresa cobreix les 

marques d’automoció Peugeot, Fiat, Opel, Honda, Lancia, Alfa Romeo, 

Toyota, Kia, Lexus, SsangYong i Jeep. 

 

Joan Vert, ha estat implicat de forma activa en l’activitat empresarial de la 

ciutat de Terrassa i va ocupar el càrrec de president de Mútua de Terrassa 

entre els anys 2003 i 2006. Ha estat guardonat en reconeixement d’una 

sòlida trajectòria professional, ferma actitud emprenedora i capacitat 

innovadora. 

 

El Jurat dels Premis Cambra 2019 

 

Un jurat de caràcter multidisciplinari, reunit ahir 23 de maig de 2019, ha 

valorat les candidatures presentades a les sis categories  obertes a 

participació. Ha estat format per representants dels òrgans de govern de la 

Cambra, membres de la Generalitat de Catalunya i dels Ajuntaments de 

Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, representants dels mitjans de 

comunicació, patrocinadors dels guardons i empreses premiades en 

l’anterior edició. La composició del jurat ha estat la següent: 

 

Co presidència  

- Sr. Marià Galí, President de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa  
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- Sra. Marta Felip, Secretària General d’Empresa i Coneixement  

 

Vocals  

- Sr. Manuel Giménez, Tinent d'alcalde de l'Àrea Desenvolupament 

Econòmic, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.  

- Sra. Sílvia Solanellas, Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i 

Ocupació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

- Sra. Olga González Cerezales, Coordinadora de l’Àmbit de 

Promoció Econòmica i Projectes Estratègics de l’Ajuntament de 

Rubí. 

- Sra. Cristina Serradell, Directora d’internacionalització d'ACC1Ó  

- Sr. Josep Abad, Vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria 

i Serveis de Terrassa.  

- Sr. Miquel Font, Vocal del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria 

i Serveis de Terrassa.  

- Sr. David Chaler, Delegat de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa.  

- Sr. Pere Masachs, Vocal del Comitè Executiu de la Cambra de 

Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa . 

- Sr. Daniel Gatius, director de Banca Institucional de CaixaBank – 

patrocinador. 

- Sr. Jaume Vallet, Director General de Compliance Consulting & 

Engineering, SL – Empresa guardonada l’any 2018 . 

- Sr. Blai Felip, Cap de secció d’economia de LA VANGUARDIA. 

 

 

Secretària  

- Sra. Marta Torrents, Secretària General de la Cambra de 

Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

 

 
 

Acte de lliurament de premis: 11 de juliol a Terrassa 

 

L’acte de lliurament dels Premis Cambra 2019 se celebrarà el dijous 11  

de juliol a les 20h al Centre Cultural de Terrassa, en el marc d’una 

cerimònia de caràcter marcadament institucional i empresarial, presidida 
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per Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. 

L’esdeveniment reunirà al voltant de 500 persones, directius d’empreses i 

representants empresarials de la demarcació de la Cambra, així com 

representants del món polític, econòmic i institucional català. 

 

Patrocini empresarial 

 

Els Premis Cambra 2019 compten amb el patrocini de CaixaBank, 

Circutor, Eurofragance, Serafí-indústria gràfica publicitària, Egarsat 

Prevenció, Masachs Naus Industrials, Kern Pharma, Air France KLM i Audi-

Sarsa Vallès; amb la col·laboració del RACC, Diari de Terrassa, Prinet, Via 

Empresa; i el suport del projecte europeu Graspinno. 

  

 

Tota la informació sobre els guardons: HUwww.premiscambra.comUH  

 
  
 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 

referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva 

demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 
 
 

Departament de Comunicació  
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207 

http://www.premiscambra.com/
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E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.org 


