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Qui és el teu
capdidat?
Avui es presenten els onze aspirants a Capgròs de l’Any
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Premis
Cambra per
a EFF Spain,
Bio-Fil
i Hercal
ENTITATS La Cambra de Terrassa escull
dues empreses egarenques i una de Rubí
com a guanyadores dels seus guardons P. 18
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EFF Spain, Bio-Fil i
Hercal, guanyadores dels
Premis Cambra 2022
ENTITATS La Cambra de Comerç de Terrassa ja ha escollit les empreses guanyadores de
les tres categories obertes a la participació: Internacionalització, Innovació i Sostenibilitat.
Les guardonades són una companyia amb seu a Rubí i dues egarenques

La gala, el 14 de
juliol a Olesa
Els premis es lliuraran el
14 de juliol al Teatre de
la Passió d’Olesa en una
gala que vol combinar
els reconeixements,
la creació d’un espai
relacional per al teixit
empresarial i la reivindicació dels interessos
generals de les empreses
del territori. Sota el títol
“La real Passió d’Olesa:
la B40”, se centrarà en
la reivindicació de la
finalització de la B-40.

European Flavours & Fragances Spain, Bio-Fil i Hercal Diggers
són les tres empreses guanyadores de les diverses categories obertes a concurs dels Premis Cambra
2022. Així ho va donar a conèixer
ahir la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Serveis de Terrassa, després que el dilluns passat es reunís
el jurat dels guardons per deliberar
sobre les 36 candidatures presentades i decidir-ne les guanyadores.
Internacionalització

European Flavours & Fragrances
Spain, amb seu a Rubí, s’endú el
Premi Cambra 2022 a la Internacionalització. Fundada el 2013, l’empresa es dedica a la fabricació i la
comercialització d’aromes destinades a la indústria de l’alimentació i les begudes.
La companyia desenvolupa un model d’exportació directa a clients estratègics de països
emergents, agents comercials
i distribuïdors exclusius, a més
de comptar amb filial comercial i oficines comercials internacionals. Exporta els seus productes a 36 països d’arreu del món.
“European Flavours & Fragrances Spain manté una política de
millor, adaptació i innovació dels
productes i serveis orientada al
posicionament en els mercats internacionals, amb la incorporació de laboratoris d’R+D. A més,
compta amb un pla de formació
i sensibilització en internacionalització per al seu equip professional”, destaquen des de la Cambra.

compacta que permet augmentar la capacitat de tractament
d’una depuradora municipal en
més d’un 35% sense necessitat
d’ampliar l’obra civil, eliminant
la totalitat de la matèria orgànica
i una gran part dels contaminants
emergents, i podent canviar el
color de tota mena d’aigua sense
afegir reactius químics.

Innovació

Per la seva banda, Bio-Fil és la guanyadora del Premi Cambra 2022 a
la Innovació. Biología i Filtración
SL (Bio-Fil) va néixer l’any 2011 i es
dedica a la creació, patent i millora
dels sistemes de tractament de les
aigües residuals, tant municipals com
industrials. Compta amb oficines
a Terrassa i a Santa Eulàlia de Ronçana i ha registrat diferents patents
de sistemes biològics i productes.
Darrerament, ha dissenyat un
nou procés innovador que unifica dues tecnologies en una més

Sostenibilitat

Els pròxims
dies es donarà
a conèixer el
Premi Cambra
a la Trajectòria
Empresarial

L’última categoria a concurs, la del
Premi Cambra 2022 a la Sostenibilitat, ha recaigut en l’empresa egarenca Hercal Diggers. La companyia va néixer l’any 2006 i es dedica
al sector de la construcció: obra
civil, moviment de terres, enderrocs i fabricació d’àrids reciclats i
de formigó. Recentment, ha posat
en marxa a Terrassa la planta de
valorització de residus H-Zero, la
primera i única instal·lació estatal

que transforma els residus de la
construcció en àrids reciclats rentats per a la fabricació de formigó
sostenible.
A més, han incorporat 3.000
metres quadrats de plaques fotovoltaiques en la seva nova seu,
una planta de decantació que els
permet reutilitzar el 100% de l’aigua utilitzada en el procés de rentada dels àrids i una excavadora híbrida i carregadors elèctrics
a l’aparcament de la companyia
per a un procés de substitució de
la flota de vehicles cap a cotxes
elèctrics.
A més dels Premis Cambra
oberts a la participació, també
hi haurà un Premi Cambra 2022
a la Trajectòria Empresarial, que
s’atorga a proposta del Comitè
Executiu de la Cambra de Terrassa i que es farà públic en els pròxims dies.

Jurat multidisciplinari
El jurat dels guardons
està format per Susanna
Patiño, Albert Closas,
Dídac Solà, Santiago
Sabatés, Pere Masachs,
Jordi Aguasca i Pepe
García

36
són les candidatures
que es van presentar
als Premis Cambra
2022 i de les quals han
sortit les tres empreses
guanyadores

