PREMIS I RECONEIXEMENTS DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS A
EMPRESES I INSTITUCIONS
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, a fi d’avivar i incentivar a les
empreses i institucions de la demarcació, concedeix anualment uns premis
i reconeixements sobre: foment de l’exportació; jove emprenedor, a la
implantació, ampliació i inversió industrial, a la innovació tecnològica, a la
tasca social, econòmica i de servei. Aquest any 2018, el Ple de la Cambra ha
acordat distingir a les següents empreses de la comarca:
PREMIS AL FOMENT DE L’EXPORTACIÓ 2017
Per l’increment de les exportacions s’atorga el premi a l’empresa
HORMIPRESA, NEC S.L., situada al Polígon Industrial del Pla de Santa Maria.
Aquesta companyia creada el 1972, està especialitzada en el disseny,
producció i muntatge d’edificacions amb prefabricats de formigó. Després
de molts anys d’història, s’ha consolidat com una indústria de referència en
el sector de la construcció, amb un clar lideratge tècnic a nivell europeu en
la producció de plaques per a forjats. A més, són especialistes en la
construcció de tot tipus d’edificacions, des de naus industrials fins a cases
claus en mà, sector en el qual des de fa anys és un líder a nivell nacional.
HORMIPRESA, ja en els seus inicis, es converteix en la primera empresa
capaç de muntar una casa unifamiliar prefabricada en 22 dies. El 2012 es
produeix un canvi accionarial de la societat, que suposa un trasllat de la seu
social de Santa Coloma de Queralt al Pla de Santa Maria i s’amplia l’oficina
comercial de Barcelona.
HORMIPRESA té el seu centre de producció i administració al Pla de Santa
Maria, amb unes instal·lacions totals de 120.000 metres quadrats, amb
capacitat per produir anualment més de 300.000 tones de prefabricats de
formigó, i amb una plantilla que frega els 150 treballadors. La facturació
anual de l’empresa ha passat de 21 milions d’euros l’any 2017 a una previsió
de 27 milions d’euros per a aquest any.
La societat compta amb una delegació a Perpinyà, que estén la seva zona
d’actuació al sud de França. És precisament aquest departament el que ha
aconseguit un increment més espectacular dins l’empresa. Ha aconseguit
passar d’una facturació sostinguda d’1,5 milions d’euros anuals en els
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darrers anys a un total de 4 milions d’euros aquest any, cosa que suposa un
266% d’augment de les vendes quan encara no ha finalitzat l’any.
HORMIPRESA és una empresa amb un remarcable prestigi dins el sector de
la construcció i amb moltes ganes de seguir creixent tant en el mercat
nacional com internacional. L’empenta de la nova directiva fa augurar un
futur brillant de la companyia dins d’aquest sector en expansió.
www.hormipresa.com
Per la labor d’exportació més antiga i duradora, s’atorga el premi a
l’empresa CATOR, S.A., situada a Alcover.
CATOR és una empresa dedicada a la regeneració i recollida d’olis minerals
i sintètics usats.
Mitjançant la seva activitat converteix un residu, l’oli usat, en una matèria
primera apta per a fabricar nous lubricants. D’aquesta forma CATOR
promou l’economia circular de l’oli.
L’any 1998 CATOR va ser la primera empresa a Europa en obtenir pel seu
oli regenerat les certificacions i homologacions europees (ACEA) i
americanes (API) més exigents. Això demostrava que l’oli regenerat
(reciclat) tenia com a mínim una qualitat similar als olis de primer refí.
Aquesta fita va ajudar enormement a ampliar els mercats de venda de
producte de CATOR.
L’any 2000 CATOR crea el Centre d’Educació i Formació Mediambiental
(CEFMA) a les seves instal·lacions d’Alcover. Es tracta d’un centre actiu,
obert a tothom (escoles, universitats, entitats, etc.) amb l’objectiu de
fomentar el desenvolupament sostenible i les bones pràctiques
mediambientals.
L’any 2002 CATOR dóna suport a la creació de la Xarxa Espanyola del Pacte
Mundial de les Nacions Unides, convertint-se en soci fundador i signatari
dels 10 Principis de Responsabilitat Corporativa que l’acord promou.
La venda dels seus productes es realitza principalment a Catalunya i a la
resta d’Espanya, però una part important de les seves vendes és a
l’estranger. Concretament en els darrers anys ha venut més de 3.000 tones
dels seus productes a països d’arreu del món com Alemanya, França, Tunis,
Portugal, Emirats Àrabs, Puerto Rico, Itàlia o Vietnam.
CATOR, S.A. és per tant una empresa de prestigi internacional ben arrelada
a les nostres comarques.
http://cator-sa.com/ca/
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Per l’obertura de nous mercats d’exportació, s’atorga el premi a l’empresa
productora i elaboradora de Vins i Caves VINITUM, amb seu a
Picamoixons.
Si creies que ja estava tot vist al Priorat, a la Conca de Barbera i a la DO Cava,
avui us descobrim un petit projecte que ens ha conquistat.
Es diu VINITUM i esta liderat per l’emprenedor Jordi Masdeu Català, format
pel seu amic i soci Sergi Montalà, que van començar l’any 2007 elaborant
vins Singulars expressant la Tipicitat, Autenticitat i Territori de les varietat “
Trepat” de la DO Conca de Barberà amb el Celler “MOLI DELS CAPELLANS”
a Barbera de la Conca.
Un any més tard conjuntament amb el reconegut “Sommelier Alessandro
Marchessan”, comença el nou projecte i Celler “MAS LA MOLA” a la DOQ
Priorat buscant la bellesa, singularitat i la elegància de la Garnatxa Negra i
la Carinyena de vinyes velles d’alçada.
Gràcies al fet que els nostres vins tenen una bona acollida en el mercat
internacional , en Jordi Masdeu ha aprofitat qualsevol ocasió per engegar
nous projectes en col·laboració amb altres mestres de mon del vi, per poder
compartir saviesa i sinergies.
El darrer somni fet realitat ha estat l’elaboració de “L’ATZAR CAVA
RESERVA” a la DO Cava, concretament a L’Espluga de Francolí.
Els vins de MAS LA MOLA i MOLI DELS CAPELLANS, no són fàcils
d’aconseguir degut a la seva limitada producció.
Els vins de MAS LA MOLA i MOLI DELS CAPELLANS porten ja cridant
l’atenció a crítics molt notables. Sense anar més lluny, Eric Asimov
especialista de vins per el prestigiós diari “New York Times” va destacar el
vi MAS LA MOLA “Vi d’Altura” com el millor vi del Priorat dins dels seu
“review” de vins del Priorat, per davant inclús d’alguns dels vins negres més
reconeixibles i exclusius d’aquesta mítica denominació.
Recentment l’exclusiva companyia aèria “Emirates Airlines” va escollir el vi
MAS LA MOLA “Vi d’Altura”, per a servir en les seves aerolínies del
continent asiàtic pels seus clients de “First Class” & “Business Class”.
Més recentment és la selecció que la periodista i candidata a Master of
Wine Lauren Mowery ha realitzat aquest any a la revista “Forbes”, en la que
entre els seus 10 vins preferits del priorat subratlla també MAS LA MOLA
MASDEU “Vi de vinyes Històriques”.
L’any passat “La Guia de Vins de Catalunya” va atorgar al vi negre “MOLI
DELS CAPELLANS TREPAT” el premi al millor “Vi Negre de Catalunya 2017”
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sent la primera vegada que un vi negre elaborat amb Trepat aconseguia
aquest reconeixement.
També el prestigiós “Guru” internacional “ROBERT PARKER” ha atorgat als
vins de Moli dels Capellans les millors puntuacions als vins elaborats amb la
varietat “Trepat” i excel·lents puntuacions per sobre dels 90 punts als vins
Mas la Mola del Priorat.
VINITUM exporta el 80% de la seva producció. Podem trobar els vins de
MAS LA MOLA, MOLI DELS CAPELLANS & L’ATZAR CAVA a la majoria dels
restaurants més exclusius i botigues especialitzades de la majoria de ciutats
de tot el món, com Londres, Nova York, Miami, Dubai, Hong Kong, Beijing,
Toronto, Estocolm, Copenhaguen, Moscou, Praga, Hèlsinki, només per
anomenar-ne algunes…
Es tracta d’una petita empresa, amb un remarcable prestigi i solera en el
sector dels vins selectes, i amb presència en molts mercats internacionals,
que estem segurs que ens continuarà sorprenent i fer gaudint amb nous
vins i reconeixements , divulgant l’essència dels vins de la nostra terra als
mercats internacionals.
www.vinitum.com
Els premis al Foment de l’Exportació 2017 estan patrocinats pel Banc de
Sabadell.

Reconeixements de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls a la
implantació, ampliació i inversió industrial
MARTKOM GLOBAL INDUSTRIES, SL, situada a Alió. Fa cinc anys es va
fundar, a l’Alt Camp, MARTKOM GLOBAL INDUSTRIES un projecte de futur
amb opcions de crear un impacte positiu a nivell social i econòmic.
Gràcies a l’experiència familiar en la industria de la fusta i el moble,
representada per l’empresari vallenc Magí Marti Solanes, i l’empenta de les
noves generacions es va aconseguir que la multinacional més important del
sector comptes amb MARTKOM per esdevenir un dels líders en la fabricació
de productes entapissats a nivell nacional.
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Amb la confiança d’aquest gegant de la industria i la bona col·laboració de
les entitats locals com Institut Municipal de Desenvolupament Local
Vallsgenera o la pròpia Cambra de Comerç i Indústria de Valls, és va posar
en funcionament el projecte a finals de l’any 2014, amb una important
inversió.
Actualment, gracies al compromís del equip que integra l’empresa,
MARTKOM produeix més de 1.500 sofàs i butaques per setmana
posicionant-se com un dels principals fabricants del sector. L’empresa te
l’expectativa de créixer en els propers anys, implementant un segon torn i
assolint xifres de producció encara més elevades.
Dóna feina a prop de 100 operaris, entre directes i indirectes.
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls reconeix a MARTKOM GLOBAL
INDUSTRIES la inversió i la implantació industrial a la demarcació.
www.martkom.com
ID LOGISTICS, SA, operador logístic internacional, es va instal.lar a Vilarodona l’any 2014, amb l’obertura d’una plataforma logística dedicada al
seu client Privalia, companyia líder al sector del e-Commerce, vinculat
principalment a la moda & tèxtil.
La nau, situada al polígon Les Arenelles, compta amb 20.000 m2 des d’on
es gestiona tota l’operativa de Privalia en quan a emmagatzematge,
preparació i expedició de comandes, per les línies de tèxtil, home,
cosmètica i calçat.
En total, hi treballen una mitjana d’entre 150 i 200 empleats. I és que al
tractar-se d’una operació pura d’e-Commerce, són habituals les campanyes
i promocions especials. Aquestes impliquen un increment de l’activitat i del
volum a gestionar amb curts períodes de temps, que suposen una alta
dinamització en quan a la contractació de personal, per a garantir un servei
de qualitat i la millor experiència de compra al client final.
ID LOGISTICS, SA, operador logístic de referencia, gestiona més de
1.200.000 m2 en les més de 60 plataformes logístiques repartides per tot el
territori ibèric. Amb una alta experiència en sectors com el e-Comerce, tèxtil
& moda, retail, fama o automoció entre altres, aposta per solucions
logístiques sostenibles i innovadores.
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La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, reconeix a ID LOGISTICS, SA la
inversió i implantació productiva a la demarcació de la Cambra.
www.id.logistics.com
Els reconeixements estan patrocinats pel Banc de Santander.

PREMI JOVE EMPRENEDOR 2018

El guardó d’aquesta edició s’ha atorgat a XAVIER BOLEDA BOADA de 45
anys juntament amb el seu soci RAFAEL SALAS VENERO, que varen crear
l’any 2004 l’empresa MANUFACTURING & TEST COMPANY HIGHLIGTH
“MATCH, SL”, situada al polígon industrial de Valls i dedicada a la enginyeria
i manteniment industrial. L’empresa dissenya i fabrica maquines industrials,
entre elles destaquen les etiquetadores de palets servo motoritzades.
D’immediat presenten a la fira del SIL 2018, fira de logística i manutenció,
una etiquetadora nova, dedicant-se l’empresa al software industrial,
realitzant manteniments a destacades empreses multinacionals de les
comarques de Tarragona, realitzant programacions i automatitzacions de
línies així com optimització de processos de qualitat, destacant la visió
artificial.
L’empresa es troba a la carretera del Pla, 216, naus B5 i B6, del polígon
industrial de Valls, i ocupa prop de 10 persones directes més les indirectes.
MATCH té una important projecció de futur d’expansió.
www.matchsl.com
El Premi al Jove Emprenedor 2018 ha estat patrocinat per l’Obra Social “La
Caixa”
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Reconeixement de la Cambra de Comerç de Valls a la Fundació Privada
Resilis “El Guaret” de Valls, per la Tasca Social, Econòmica i de Servei

La Fundació Privada Resilis és una entitat social que va néixer al 2006, tot i
que té els seus orígens al 1994 en l’associació plataforma educativa 3 esses.
L’objectiu principal és la gestió i el desenvolupament de projectes,
programes i serveis d’atenció a infants i joves en situació d’exclusió, risc i/o
greus dificultats. En aquest sentit, el CREI el Guaret és un recurs residencial
especialitzat que ofereix 20 places per a joves d’entre 12 i 18 anys, emparats
per la DGAIA.
El Guaret es va inaugurar l’any 2009 a Valls. Al llarg d’aquests 9 anys hem
atès més de 150 joves d’arreu de Catalunya. La idea de crear el Centre
Residencial d’Educació Intensiva va néixer davant de la necessitat de donar
resposta a un sector de la població adolescent que presenta alteracions
conductuals i requereixen d’un treball especialitzat par part de l’equip de
professionals.
El projecte del centre engloba tota una sèrie d’activitats, recursos específics
( aula taller i una Unitat d’Escolarització Externa) així com programes
(Familiar, Suport Psicològic, Esportiu, ...) que possibiliten l’acció educativa
envers als joves que atenem amb l’orientació de viabilitzar un projecte de
vida per a cada jove acollit atenent la seva individualitat.
El Guaret sempre s’ha sentit molt acollit a nivell comunitari per Valls, fet
que ha possibilitat anar teixint tota una sèrie de complicitats que han
permès que el joves puguin participar de forma activa de la vida cultural i
social de la ciutat, d’aquí la nostra participació en les diferents festes
populars i locals i tornant en part aquesta estima en la realització de
col·laboracions en l’àmbit social.
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls reconeix la important tasca, i
l’esforç que realitza.
www.resilis.org
El Reconeixement ha estat patrocinat per l’Obra Social “La Caixa”.
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Premi a la Innovació Tecnològica
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, concedeix el premi a la Innovació
Tecnològica a REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, SA (RIPSA)
situada a Els Garidells, dedicada a l’extracció de petroli del mar, i com a
activitat única i diferenciada, per la seva constant innovació tecnològica a
la Plataforma Casablanca, amb inversions continues en la modernització i
actualització tecnològica que l a situen a un nivell molt avançat. Aquestes
inversions l’han portat a desenvolupar projectes d’utilitat per a d’altres
instal.lacions petrolíferes.
RIPSA porta en l’àmbit geogràfic de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls
des de 1981.
La CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS reconeix a RIPSA la constant
Innovació Tecnològica a la seva Plataforma.
www.repsol.com

l’Acte de l’entrega dels premis i reconeixements, es realitzarà a la Nit de
Premis de Valls, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Valls, la
Cambra de Comerç i Indústria de Valls i la Fundació Ciutat de Valls, el
dissabte 9 de juny a partir de 2/4 de 9 del vespre en el marc del Centre
Cultural Municipal de Valls.

Valls, maig de 2018.
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