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Obertes les inscripcions per
optar als Premis Cambra
ENTITATS La Cambra de Comerç recupera els guardons amb
presentació de candidatures de les empreses. Enguany hi ha
tres categories: Internacionalització, Sostenibilitat i Innovació

La Cambra de Comerç de Terrassa dona el tret de sortida a una
nova edició dels Premis Cambra, que
enguany se celebraran el dijous 14
de juliol al Teatre La Passió d’Olesa
de Montserrat, en un dels esdeveniments empresarials emblemàtics del territori. L’entitat va
obrir ahir el període de presentació de candidatures per als seus
guardons, que enguany comptaran amb tres categories obertes al
públic: Internacionalització, Sostenibilitat i Innovació.
El Premi Cambra a la Internacionalització distingirà aquella empresa de la demarcació que hagi
expansionat de forma sostinguda a la seva activitat internacional, amb una trajectòria creixent
i assolint una posició internacional consolidada.
Per la seva part, el Premi Cambra a la Sostenibilitat guardonarà
aquella empresa que hagi desenvolupat actuacions destacables
per garantir la sostenibilitat de
l’empresa i la seva contribució
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a l’Agenda 2030, amb polítiques que afavoreixin i tinguin en compte
factors mediambientals, econòmics i socials.
Finalment, el Premi Cambra a
la Innovació distingirà l’empresa
que hagi tingut una trajectòria estretament lligada a l’impuls de la
innovació, la recerca i el desenvolupament aplicada als seus productes i processos.

El nou “showroom” està ubicat al costat de la fàbrica i les oficines
centrals de l’empresa

Gradhermetic
estrena un nou
espai d’exposició

Empreses de la demarcació

A les tres categories, poden presentar-s’hi les empreses amb seu
social o activitat en un dels municipis que conformen la demarcació
de la Cambra de Terrassa (Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa
de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant
Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls).
Les candidatures es poden fer
arribar fins al 10 de maig, mitjançant un formulari disponible al
lloc web dels Premis Cambra, en
el qual les empreses també podran descarregar-se les bases de
participació.
Un cop finalitzat el termini de
recepció de candidatures, es
constituirà un jurat multidisciplinari, format per representants de
la Generalitat de Catalunya i dels
ajuntaments de la demarcació,

La gala de l’última edició dels Premis Cambra / ALBERTO TALLÓN

14
de juliol se celebrarà
la gala dels Premis
Cambra 2022 al
Teatre La Passió
d’Olesa de Montserrat

membres dels òrgans de govern
de la Cambra, guardonats en anteriors edicions dels Premis Cambra, representants dels patrocinadors i representants dels mitjans
de comunicació. Aquest jurat serà el que decideixi quines són les
candidatures més meritòries en
cadascuna de les categories.
A més de les tres categories
obertes a la participació, també
s’entregarà el Premi Cambra al
Lideratge Empresarial, que atorguen els òrgans de govern de la
Cambra i que reconeixerà la trajectòria i el lideratge d’un empresari o empresària de la demarcació de la Cambra de Terrassa.

Gradhermetic, empresa terrassenca especialista des de 1954 en
solucions tècniques i decoratives
en protecció solar, sostres metàl·
lics i revestiments, acaba d’obrir
una nova zona d’exposició just al
costat de la seva seu, a l’avinguda
de Béjar, “un nou espai que pretén
mostrar la infinitat de solucions
que ofereix Gradhermetic al sector
de l’arquitectura i la construcció”,
comenten des de la companyia.
El “showroom”, que consta
de més de 500 metres quadrats,
mostra una variada selecció de
les solucions de l’empresa, que
confia que aquesta nova zona
d’exposició els ajudi a anar més
enllà del servei integral de projecció, fabricació i instal·lació de solucions arquitectòniques i “crear
sinergies i relacions sòlides basades en el diàleg continu i en el
compromís”.
Aquest espai, situat al costat de
la fàbrica i les oficines centrals de
l’empresa, serà de lliure accés per

La companyia
egarenca obre
un “showroom”
de més de
500 metres
quadrats

a tots aquells professionals que
desitgin visitar-lo sota cita prèvia. Tècnics de Gradhermetic els
acompanyaran per oferir-los una
atenció personalitzada.
El recinte compta amb una petita zona d’exposició en homenatge a l’inici de l’empresa (un petit
taller de fusteria situat al centre
de la ciutat propietat de Jaume
Colom Grau), així com diferents
mostres de productes a escala
real i realitzats en diferents materials: alumini laminat, perfilat,
acer galvanitzat, fusta de cedre
vermell, pi termotractat i fusta de
bambú.
En un futur no gaire llunyà, l’objectiu és convertir-lo en un espai
totalment interactiu que permeti als clients veure el producte “in
situ” però també poder projectar
les diferents solucions damunt
dels seus edificis perquè puguin
veure realment com quedarà integrat el producte.
El nou espai corporatiu, a més
d’un “showroom” en el qual es
pugui veure un ampli aparador de
productes de Gradhermetic, també pretén ser un espai de reunió,
de celebració d’esdeveniments,
convencions i conferències, formacions i tallers per fomentar valors de marca i actuar com a centre d’intercanvi de coneixement
entre arquitectes i professionals
del sector de la construcció.

