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ESCOFET 1886, PREMI CAMBRA A LA GESTIÓ DEL DISSENY 2011 
 

• Escofet 1886, empresa industrial catalana que destaca per la seva aposta 
estratègica pel disseny i la innovació, rep l’únic guardó en tot l’estat que 
reconeix l’excel·lent gestió del disseny 
 

• El president de la Cambra de Comerç de Barcelona i president de BCD 
Barcelona Centre de Disseny, Miquel Valls, lliurarà el guardó el proper 19 
d’octubre en el marc de la BCN Design Week  
 

Barcelona, 22 de setembre de 2011.- L’empresa Escofet 1886 guanya el Premi Cambra a la 
Gestió del Disseny 2011, un reconeixement a una empresa amb una llarga trajectòria en un 
sector industrial madur i complex com és la ceràmica i el mobiliari urbà, que ha mantingut el 
disseny com a eix principal de la seva estratègia al llarg dels seus 125 anys, obtenint un 
excel·lent retorn de la seva inversió en disseny. 
 
El Premi Cambra a la Gestió del Disseny, convocat des de l’any 1999 per la Cambra de 
Comerç de Barcelona i BCD Barcelona Centre de Disseny, reconeix anualment les 
empreses que han sabut rendibilitzar la seva gestió global del disseny, la qual els ha suposat 
una millora en la seva estratègia empresarial, una optimització dels recursos per a la 
diferenciació i un millor posicionament, i un conseqüent augment de la seva competitivitat. 
 
El jurat d’aquesta vuitena edició, format per Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de 
Comerç de Barcelona; Norberto Chaves, assessor en gestió de la identitat i la comunicació 
(president del jurat); Xavier Costa, director general de Lékué, Premi Cambra a la Gestió del 
Disseny 2010; Xènia Viladàs, consultora en Design Management; Ramon Aymerich, redactor 
en cap d’Economia de La Vanguardia, i Isabel Roig, directora general de BCD (actua com a 
secretària del jurat), han decidit atorgar el Premi Cambra a la Gestió del Disseny 2011 a 
l’empresa Escofet 1886, que destaca per la seva aposta constant per la innovació i per la 
frescor de les seves propostes, amb una política de disseny coherent, interioritzada per tot 
l’equip i ben transmesa en la seva estratègia de comunicació. 
 
El jurat ha destacat la diversitat de sectors empresarials i amb diferents vinculacions amb el 
disseny, des de productores a usuàries, que s’han presentat en aquesta edició, així com la 
participació d’empreses molt joves amb estratègies de negoci basades en la innovació. 
 
El Premi Cambra a la Gestió del Disseny, es lliurarà el proper 19 d’octubre de mans del 
president de la Cambra de Comerç de Barcelona i president de BCD, Miquel Valls, durant la 
BCN Design Week 2011. Escofet, a més de ser guardonada amb l’únic premi de tot l'estat que 
reconeix la gestió del disseny, rebrà 6.000 € en concepte de Beca Cambra - a bescanviar per 
serveis i accions de la Cambra de Comerç de Barcelona en l’àmbit de la formació, la innovació i 
la projecció internacional - juntament amb una placa i un diploma de reconeixement. 
 
El Premi Cambra a la Gestió del Disseny, adreçat a totes les empreses industrials i/o de serveis 
electores de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’activitat principal de les quals no sigui la 
prestació de serveis de disseny, ha guardonat en les seves anteriors edicions la tasca 
d’empreses com ara Roca (1999), Mobles 114 Barcelona (2001), Industrias Cosmic (2003), 
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nanimarquina (2005), Figueres International Seating (2007), MUNICH i Ficosa International 
(premi ex aequo 2009) i Lékué (2010). 
 
 

BCD Barcelona Centre de Disseny és un centre de promoció i informació per a les empreses 
fundat l’any 1973 que té com a missió promocionar el disseny dins de l’àmbit empresarial com 
a un element estratègic de innovació i competitivitat. BCD compta amb el suport de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç i el Ministeri de Ciència i Innovació. 


