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L’acte de lliurament se celebrarà el dia 27 d’abril en una Cambra 
transformada en Cambra B&W, més oberta que mai al teixit 

empresarial 
 

Els Premis Cambra 2023 esdevindran un gran 
punt de trobada publicoprivat del món de 

l’empresa i l’emprenedoria 
 

Hi participaran destacats referents empresarials i nombroses 
personalitats i autoritats polítiques 

 
Terrassa, 21 març 2023 – Els Premis Cambra gaudeixen de bona salut. Un 
total de 33 candidatures concorren a la nova edició 2023 d’aquests 
històrics guardons empresarials de la demarcació de la Cambra de 
Terrassa. Des de la Cambra es valora de manera molt positiva l’atractiu 
que conserven aquests Premis per a les firmes de la demarcació que 
mantenen el nombre de participants per sobre de la trentena. Entre les 
candidatures, hi ha empreses de Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, 
Terrassa, Matadepera i Olesa de Montserrat. Els Premis Cambra 
2023 es lliuraran el dijous dia 27 d’abril, en un acte que tindrà com 
escenari principal una Cambra de Terrassa transformada en Cambra 
Business & Working.  Un projecte que inclou la total renovació física 
de les tres plantes de l’edifici per reforçar la seva vocació d’obertura al 
teixit empresarial i al foment de l’emprenedoria. 
 
Tota una jornada de reflexió entorn el món de l’empresa, des dels àmbits públic i 
privat, emmarcaran la nova edició dels Premis Cambra que comptaran amb grans 
referents empresarials com Raimon Cortada (VITAE Health Innovation), Mar Galtés 
(Tech Barcelona) i Antonio Llardén (ENAGÁS S.A). També hi participaran 
nombroses personalitats i autoritats del món polític. S’espera la presència de la 
majoria de les dotze alcaldies de la demarcació, així com de les presidències de les 
tretze Cambres de Comerç catalanes, a més dels representants de la Generalitat. 
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Els Premis Cambra 2023 esdevindran un gran punt de trobada del món empresarial 
tant de l’àmbit públic com privat. 

 
Josep Prats, director gerent de la Cambra de Terrassa, indica que 
“reconèixer els assoliments empresarials continua tenint tota la vigència pel qual es 
van crear el Premis Cambra, ja que si bé el context socioeconòmic és canviant, les 
empreses són la font de generació d’oportunitats per a les persones més important 
que tenim en un territori com la demarcació de la Cambra de Terrassa, i això cal 
cuidar-ho.” 
 
Jornada de reflexió i intercanvi  
L’acte de lliurament dels Premis es concretarà en una àmplia jornada d’opinió, 
reflexió i intercanvi entorn de l’empresa i l’emprenedoria. Així doncs, la jornada 
s’estructurarà en quatre blocs temàtics, coincidint cadascun d’ells amb una de les 
categories dels Premis Cambra:  Internacionalització, Sostenibilitat, Innovació 
i Emprenedoria (en els guardons, Start Up Emergent). Recordar que els Premis 
Cambra inclouen també el guardó a la Trajectòria Empresarial.   
 
Durant cada sessió, en què es lliurarà el Premi a la categoria afí, hi haurà també la 
intervenció d’un referent empresarial. La jornada s’iniciarà a dos quarts de deu del 
matí (09.30) amb l’acte de lliurament del Premi a la Internacionalització sota la 
presidència de la Hble. Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert Sra. 
Meritxell Serret i en el qual el Sr. Raimon Cortada, CEO de Vitae Health 
Innovation, oferirà la conferència “Internacionalització Tradicional, vs. Start 
Ups nascudes globals”. 
 
A dos quarts d’una (12.30), es preveu la presentació institucional de Cambra 
B&W  i el lliurament del Premi a la Trajectòria Empresarial.  La sessió, presidida 
per la Hble. Consellera d’Economia i Hisenda Sra. Natàlia Mas,  anirà 
acompanyada de la conferència “Ecosistema emprenedor català”,  a càrrec de 
la Sra. Mar Galtés , directora de Desenvolupament Corporatius a Tech 
Barcelona i autora dels llibres Barcelona startup i Aventuras de emprendedores. 
 
A la tarda (17.00), es reprendran les sessions amb la conferència del Sr. Antonio 
Llardén president executiu d’ENAGÁS S.A, “L’aportació d’ENAGÁS a la 
sostenibilitat i la seguretat energètica en l’àmbit europeu”. Tot seguit es farà  
lliurament dels Premis Cambra a la Innovació i a la Sostenibilitat, acte que 
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serà presidir per la Hble. Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Sra. Teresa Jordà.  
 
Per a Iolanda Pujol, responsable d’Estratègia i Projecció Institucional, “la 
Cambra sempre ha estat una entitat  impulsora del creixement de l’empresa i que 
promou el vincle i les relacions entre els actors privats, empreses i els actors públics 
de govern i administració. És aquest esperit d’integració el que ens ha permès 
posicionar-nos com entitat coneixedora de la realitat socioeconòmica i el que ens ha 
encoratjat a promoure la integració de coneixement entre empresaris i directius a 
través d’establir relacions, organitzar activitats i prestació de serveis orientats als 
diferents àmbits de la gestió empresarial. 
 
L’Emprenedoria al Teatre Principal 
Una altra de les sorpreses que reserva el programa dels Premis Cambra 2023 serà 
la participació de Josep Coll, advocat, rocker, emprenedor i fundador de Red 
Points. Coll presentarà “Rock and Business”, “la primera conferència 
d’emprenedoria de la història amb banda de rock en directe”, en paraules el 
mateix empresari.   
 
Per celebrar la darrera sessió de la jornada, dedicada a l’emprenedoria i al Premi a 
l’Start Up Emergent, l’acció del Premis Cambra es desplaça al Teatre Principal.  
Aquí, “Rock and Business” donarà pas a l’exposició dels tres projectes finals als 
Premis 2023 a la Millor Start up Emergent que es triarà, in situ, per votació 
telemàtica dels assistents. 
 

Cambra B&W, la Cambra es transforma 
Els Premis Cambra 2023 també serviran per presentar la  transformació de la 
Cambra en la Cambra Business & Working (Cambra B&W).  Un projecte que neix 
amb la vocació de ser una plataforma per al foment de l’esperit emprenedor de la 
demarcació, amb un sentit ampli i actual, i capaç d’aprofitar la potencialitat de la 
ciutat (connectivitat, universitat, etc.) “La Cambra s’obrirà més que mai al teixit 
empresarial i també a emprenedors i emprenedores, start up,  PIMES i 
micropimes” explica Marianella Pereira, responsable de Cambra B&W, 
Transformació Digital i Sostenibilitat. 
 
 
 



DOSSIER de PREMSA 
Premis Cambra 2023 · 21/03/2023 

 

 

 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 – Terrassa  

Tel. +34 937 339 833 
 
www.cambraterrassa.org 
 

Castellbisbal - Gallifa - Matadepera - Olesa de Montserrat - Rellinars - Rubí - Sant Cugat del Vallès - Sant Llorenç Savall - Terrassa - Ullastrell - Vacarisses - Viladecavalls 

 

Premsa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

premsa@cambraterrassa.org 
 

Els objectius de Cambra B&W són impulsar l’emprenedoria i les starts ups de base 
tecnològica a través de projectes connectats a les necessitats del territori i ajudar 
les PIMES a incrementar la seva competitiva a través de la transformació digital, la 
sostenibilitat i les aliances estratègiques. També persegueix oferir serveis adaptats 
a les necessitats de PIMES autònoms i emprenedors, i potenciar la gestió sostenible 
dels seus col·laboradors. 
 
Per reforçar i afavorir aquesta vocació de punt d’acollida, impuls i projecció de 
l’emprenedoria, les tres plantes de l’edifici transformades en Cambra B&W acolliran 
coworkings,  sales de networking i laboratoris d’assajos i experimentació. Les obres 
que ja es troben en el  tram final d’execució, tenen un pressupost de 1.250.000 
euros, dels quals 230.000 € provindran dels fons FEDER EU a través de la 
Fundación Incyde de la Cambres de Comerç i que corresponen al 50’% de l’espai 
coworking digital. A Catalunya només hi ha dos coworkings digitals de les 
característiques del que hi haurà a Terrassa i al conjunt de l’Estat se’n disposen de 
vint i dos”.  
 
Marianella Pereira explica que “el concepte Cambra B&W neix de la pròpia 
experiència i ecosistema empresarial de la Cambra”. Un bon exemple és la 
trajectòria de la Cambra en matèria d’internacionalització “on disposem d’un 
ecosistema molt ric en contactes”. En aquest sentit, Iolanda Pujol, responsable 
d’Estratègia i Projecció Institucional de la Cambra de Terrassa, indica que  “la 
Cambra vol integrar dins d’aquest ecosistema un nou format d’organització que 
potencií i refermi noves realitats empresarials d’iniciativa i actitud emprenedora, que 
afavoreixi sinergies amb realitats ja consolidades i que potencií l’intercanvi de 
coneixement i experiència per seguir promovent el creixement socioeconòmic del 
territori”. 
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Ponents dels Premis Cambra 2023  
 

• Josep Coll 
Josep Coll Rodríguez, emprenedor de Sant Feliu de Guíxols, advocat especialitzat 
en propietat intel·lectual i professor de la Universitat de Girona, va fundar el 2011 
una de les startups de més èxit, Red Points. Ho va fer amb un capital social inicial de 
3000€, després de veure com cada dia tancaven cinemes i llibreries, i com que 
s'iniciava un nou món on indústries paral·leles es nodrien i vivien dels continguts dels 
altres.  
Red Points està considerada entre les 25 millors startups europees per WIRED. La 
seva trajectòria està avalada per diferents premis i reconeixements, entre ells el 
premi “Millor Idea de Futur” de Catalunya Ràdio el 2018 i en matèria corporativa el 
premi “Emprenedor XXI”, millor Startup 2014 per la Generalitat, millor Startup 2016 
per ESADE. 
 A la seva etapa com a president, Red Points va arribar a tancar una sèrie a i una 
sèrie b de finançament de 22 milions d'euros i passar d'1 a 160 professionals. 
 
 

• Raimon Cortada  
És economista per la Universitat de Barcelona i màster en gestió d’empreses per 
ESADE. Després de treballar 5 anys en empreses del sector tèxtil, comença a 
treballar creant la seva pròpia empresa tèxtil, dedicada a la importació i exportació 
de fibres i filats, on aprèn la casuística de gestió pròpia de les empreses 
internacionals.   
Després dels Jocs Olímpics de Barcelona (1992), el 1995 constitueix l’empresa Vitae 
Health Innovation que impulsarà, a traves d’un gerent, en paral·lel a la seva 
dedicació a l’empresa tèxtil.  Assumeix la direcció general de Vitae el 2010 i la 
transforma d’empresa distribuïdora a empresa fabricant dels seus propis productes, 
amb marca pròpia registrada des de l’inici a Europa. 
 A partir d’aquest moment, inicia l’expansió internacional de l’empresa venent els 
productes fabricats als mercats amb mes competència i mes difícils. L’objectiu, a 
part de vendre a mes mercats (objectiu tradicional) es aprendre de la competència 
i mercat de consum d’aquests països per tal de transformar els nostres productes 
fabricats tot donant-los molt mes valor afegit. Després de mantenir aquesta 
trajectòria des d’aleshores, avui l’empresa exporta a molts països i te una cartera 
de productes de gama alta que la diferencien de la competència d’una forma molt 
important 
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• Mar Galtés 
Mar Galtés (Esplugues de Llobregat, 1973) és llicenciada en Ciències de la 
Informació per la UAB i PDD per l'IESE. 
Durant els seus 27 anys a la secció d'Economia del diari La Vanguardia, va ser 
redactora de referència per al teixit empresarial català i l'ecosistema digital. 
Com a periodista ha seguit l'evolució i la transformació de centenars de companyies, 
tant startups com multinacionals, ha entrevistat emprenedors i presidents de grans 
corporacions mundials, i ha visitat empreses i fàbriques a diversos continents. 
El març del 2019 es va incorporar a la consultoria de comunicació LLYC. Des del 
gener del 2021 és directora de desenvolupament corporatiu a Tech Barcelona. 

 
• Antonio Llardén   

Antonio Llardén és el president d'ENAGÁS des del 2007. Actualment és també 
president de la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (Funseam), 
formada per les principals companyies del sector energètic d'Espanya. 
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha ocupat al llarg de 
la seva trajectòria diferents llocs d'alta responsabilitat als sectors d'infraestructures 
i energia. Ha estat president de la patronal gasista Sedigas, membre del Consell 
Directiu d'Eurogas i del Comitè Executiu de la Unió Internacional de la Indústria del 
Gas (IGU). Ha format part de la Comissió Executiva i la Junta Directiva del Club 
Espanyol de l'Energia. El 2007 va presidir el LNG World Congress que reuneix els 
principals agents del sector del gas natural del món cada tres anys. Ha estat també 
Degà del Col·legi d'Enginyers; membre del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i president de la Comissió Econòmica. 
És membre del Consell d'Acció Empresarial de CEOE, del Fòrum de Dirigents 
(Business Leadership Forum) i del Consell Empresarial Espanyol per al 
Desenvolupament Sostenible. És Patró del Reial Institut Elcà d'Estudis 
Internacionals i Estratègics i de la Fundació Princesa de Girona. 
És Cavaller de l'Ordre Nacional de la Legió d'Honor de França, la més alta 
condecoració que atorga l'Estat francès a persones que destaquen pels seus mèrits 
al servei del país i ha estat guardonat amb el Premi Tiepolo, reconeixement que 
atorguen conjuntament la Cambra de Comerç i Indústria Italiana per a Espanya 
(CCIS) i la CEOE per la seva tasca d'integració i desenvolupament de les relacions 
economicocomercials entre Itàlia i Espanya. 
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PROGRAMA PREMIS CAMBRA 2023 
 
Dia 27 d’abril de 2023 
09:30 – 11:15 h.  Espai Internacionalització.  

Lliurament del ‘Premi Cambra 2023 a la 
Internacionalització’ 
Lloc: Cambra de Comerç de Terrassa 

  
12:30 – 14:30 h.  Presentació institucional de la Cambra B&W. 

Lliurament del ‘Premi Cambra 2023 a la 
Trajectòria Empresarial’ 
Lloc: Cambra de Comerç de Terrassa 
 

17:00 – 18:30 h.  Espai Sostenibilitat i Innovació. 
Lliurament del ‘Premi Cambra 2023 a la 
Sostenibilitat’, i del ‘Premi Cambra 2023 a la 
Innovació’ 
Lloc: Cambra de Comerç de Terrassa 
 

20:00 – 23:00 h. Espai Emprenedoria. 
Exposició de candidatures finalistes, votació 
pública i lliurament del ‘Premi Cambra 2023 a la 
Start up Emergent’. 
Show ‘Rock & Business’, de Josep Coll. 
Lloc: Teatre Principal de Terrassa 

 
 
 


