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EL DIA DE LA CAMBRA A L’HOSPITALET  

RECONEIX LES EMPRESES MÉS DESTACADES  

DE L’ANY 
 

− Ferran Adrià del Restaurant El Bulli rep el guardó a la trajectòria professional 
d’un emprenedor de la ciutat.  

 
− Les empreses MRW; Promaut; Sutran i Loydis han esta t escollits com a les 

empreses més significatives de L’Hospitalet d’aques t any. Han rebut els 
guardons en reconeixement a la seva tasca de mans d el president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; de l’Alcaldes sa de la ciutat, Núria Marin; 
de la Consellera de Justícia, Mª Pilar Fernández i del president de la delegació de 
la Cambra a L’Hospitalet de Llobregat, Joan Martore ll.  

 

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva delegació a L’Hospitalet, ha lliurat 

aquest vespre a l’Hotel Porta Fira de la ciutat els Premis Cambra, coincidint amb la celebració 
del Dia de la Cambra  a L’Hospitalet. Durant el decurs de l’acte s’ha celebrat, a més, una 

interessant conferència  a càrrec de l’economista i empresari, Salvador Alemany amb el títol: 

Internacionalització. Motor del creixement empresar ial.  
 

L’acte ha comptat amb la presència de més de 200 persones entre empresaris, autoritats i 
representants públics de la ciutat, encapçalats pel president de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, Miquel Valls  i el president de la delegació de la Cambra a L’Hospitalet, Joan 
Martorell . L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín . 

  

Premi a la responsabilitat social empresarial a MRW 

MRW, és una empresa de transport urgent que en 34 anys ha passat de ser una missatgeria 

local a una multinacional del transport i la logística, amb una xarxa de prop de 1,300 

franquícies, 61 plataformes operatives, més de 3,000 vehicles, 8 avions i unes 13,000 persones 

vinculades a la companyia. 
 

Però el més fascinant d'aquesta gran empresa és la seva clara vocació de servei, liderada per 

la filosofia del seu president, Francisco Martin Frias, qui defensa la idea que “l'ètica empresarial 

passa per retornar a la societat una part del que n’obtenim d’ella ”. 

 
MRW destina més de l'u i mig per cent de la seva facturació bruta anual a projectes directament 

relacionats amb l'acció social dels que se'n beneficien els col·lectius més desfavorits. 

Recentment han creat la “Fundación MRW-red de emociones” la missió de la qual és agafar 

consciència de la manca de bens bàsics que pateixen nens i nenes de tot el món i treballar per 
a que en tinguin accés.  
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En la concessió d'aquest premi s'ha valorat la magnífica labor social d'una de les empreses 

pioneres en apostar amb fermesa per aquest valor des de la iniciativa privada. 

 

Premi a la millor iniciativa d’innovació: Promaut 

Promaut  va néixer l'any 1995 com a enginyeria elèctrica especialitzada en l'automatització i 
robotització de processos només pel sector de l'automòbil. És en el 2006 quan Promaut 
defineix una nova estratègia per diversificar sectors d'actuació, obrir-se a mercats 

internacionals i per tant obtenir nous clients finals. 

 

Actualment, la seva activitat es concentra en la realització de projectes “claus en mà” per als 
sectors automobilístic, ferroviari i energètic, principalment. Promaut  abasta tota la cadena de 

valor dels seus clients, des de la detecció de la necessitat i la R+D, passant pel 

desenvolupament de l'enginyeria i la instal·lació elèctrica, la robotització i l'assistència tècnica. 

 
En la concessió d'aquest premi s'ha valorat el canvi d'estratègia per diversificar sectors, que ha 

permès a l'empresa invertir en innovació i desenvolupament i seguir creixent. 

 

Premi a la millor iniciativa emprenedora: Sutran 

Sutran  és la jove resposta catalana des de L'Hospitalet al problema de la hiperhidrosi: una 

patologia que provoca hipersudoració en les persones. Sutran  ha trobat una resposta en forma 

de patent que ha triomfat en els mercats nacionals i internacionals, assolint unes vendes 

significatives ja el primer any. 

 
Avui Sutran  disposa d'un producte únic i exclusiu a tot el món, un teixit tècnic capaç d'evitar les 

taques de suor i mantenir el cos sec en tot moment. A més proporciona un agradable tacte amb 
la pell. Amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sutran  està treballant en 

la recerca de distribuïdors internacionals. Actualment ja està distribuint els seus productes a 

escala mundial. 

 
En la concessió d'aquest premi s'ha valorat una firma jove que ha estat capaç de trencar amb 

els paradigmes establerts i superar un entorn de crisi clarament desfavorable per crear un 

producte únic, competent i amb clara projecció de futur. 

 

Premi a la internacionalització: Loydis Gifts International  

Loydis  neix l'any 1996 per comercialitzar joguines a escala nacional, però és en el 2000 quan 

fan  un gran salt i s'obren a mercats internacionals, els asiàtics, i a un nou sector: els articles de 

regal.  En el 2003 obren la seva pròpia fàbrica d'aquests articles a la Xina la qual cosa els porta 

a l'especialització en el producte i, en concret, a la fabricació, producció i distribució de detalls 
per casaments, batejos i comunions. Loydis  compta a més amb una secció d'articles de 
llicència i una secció d'amenities (productes per a hotels).  

 

En la concessió d'aquest premi s'ha valorat l'aposta pels mercats internacionals i la consolidada 

presència a la Xina. Tenen sense dubte un gran potencial d'expansió. 
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Premi a la trajectòria professional: Ferran Adrià 

Ferran Adrià  neix a Santa Eulàlia, un dels barris de L’Hospitalet de Llobregat, l'any 1962. 

Realitza els seus estudis bàsics en el Col·legi Casal dels Àngels i en el Col·legi de Sant Isidre 

de Barcelona. Durant aquests anys viu amb la família, Ginés Adrià, Josefa Acosta i el seu 
germà Albert. En aquell temps, la seva relació amb la cuina és nul·la.com és normal en un nen 

de l’època, és a dir no gaire gourmet. La seva passió és el futbol. Juga al Joventut de 

L’Hospitalet fins 1974 i al Santa Eulàlia F.C. fins 1980.  

 

Des de 1981 treballa a la cuina de diferents restaurants de la costa i de Barcelona i, a partir de 
l'any 1987, comença a buscar el camí cap una cuina pròpia. Des d'aquell moment la seva vida 

ha estat vinculada incondicionalment al progressiu i unànime reconeixement que el Restaurant 

El Bulli de Roses ha anat guanyant amb el temps. De forma paral·lela, el restaurant s’ha 
convertit en un puntal molt important en la gastronomia mundial mentre el propi Ferran Adrià  

ha estat reconegut com a un dels grans cuiners del món.  

 

En la concessió d’aquest premi s’ha valorat la notorietat mundial d’aquest personatge públic, 

nascut a L’Hospitalet, capaç de trencar tots els motllos de la cuina creativa internacional.   

 
 

 

 

 

Sala de Premsa virtual de la Cambra:  

   http://premsa.cambrabcn.org/  


