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EL DIA DE LA CAMBRA AL VALLÈS ORIENTAL 

PREMIA LES EMPRESES MÉS DESTACADES 

 
 El Club Cambra oferirà serveis a preus especials, propis i de tercers, a les 

empreses de la comarca 

 

 “La Caixa” posa a disposició dels socis del Club Cambra una línia de 

finançament de 2.000 milions d’euros 

 

 La Cambra premia a Aurelio González (Cosmos Aromática); a Dynamica; a 

Construccions Deumal; a Salerm Cosmetics i a Grup Intermas 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva delegació al Vallès Oriental, ha lliurat 

aquest vespre al Teatre-Auditori de Granollers els Premis Cambra, coincidint amb la celebració 

del Dia de la Cambra al Vallès. La relació de premiats ha estat: 

 

· Aurelio González, de Cosmos Aromática, premi a la trajectòria professional 

· Dynamica, premi a l’empresa jove 

· Construccions Deumal, premi a l’empresa de serveis 

· Salerm Cosmetics, premi a la innovació  

· Grup Intermas, premi a la internacionalització 

 

En la seva intervenció, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha 

recordat que “el principal objectiu de la Cambra de Comerç és ajudar a les empreses, 

dinamitzant el seu entorn i facilitant el seu desenvolupament per a fer-les més fortes i 

competitives”. Valls ha afegit que, ara més que mai, cal transmetre a tots els empresaris i al 

conjunt de la societat un missatge d’optimisme envers el futur però no només això, sinó que 

“cal donar eines als empresaris per a obrir les seves empreses als mercats exteriors, afavorint 

el creixement dels seus serveis i productes més enllà de les nostres fronteres”. 

Valls ha destacat la posada en marxa del Club Cambra, una “plataforma de negocis” adreçada 

a tota mena d’empreses i autònoms, que aglutina els serveis de la Cambra, així com serveis i 

productes de tercers en condicions avantatjoses. 

Per la seva banda, la presidenta de la Delegació de la Cambra al Vallès Oriental, Rosa Maria 

Lleal, ha fet referència a les tres actuacions més importants dutes a terme per la Cambra a la 

comarca: l’inici de la construcció de Can Muntanyola, centre empresarial de referència; la 

reactivació de l’Observatori de l’Antena de Mollet i el Dinar Cambra centrat en la fira 

Expoquímia. En el transcurs de la seva exposició, Lleal també ha explicat els aspectes més 

rellevants del Club Cambra –que ha qualificat com “un nou vehicle innovador per ajudar a les 

empreses a sortir de la crisi”- i n’ha destacat els seus avantatges, així com el seu eslògan: 

“Crea, creix, forma’t i projecta’t al món”. 

 

El Club Cambra, en marxa des del passat 18 de gener, permet als socis formar part d’una 

comunitat empresarial, tant física com online, de 250.000 empreses, pertanyents a 40 

sectors, i tenir accés a una xarxa de 1.500 cambres de tot el món, repartides en 180 països. A 

més, els socis del Club Cambra es beneficiaran dels productes i serveis propis de la Cambra i 
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també de tercers, partners de la Cambra en aquesta nova etapa. En aquest sentit, destaca 

l’acord amb “la Caixa” que permet, als socis del Club Cambra en exclusiva, l’accés a una 

línia de finançament de fins a 2.000 milions d’euros per a pimes i autònoms i a la targeta 

VISA Club Cambra / “la Caixa”, amb múltiples avantatges i descomptes.  

En el decurs de l’acte s’ha celebrat, a més, una conferència a càrrec de Salvador Alemany 

amb el títol: Dimensió i Internacionalització-Claus per interpretar (i gestionar) la crisi des 

de l’empresa. L’acte, que ha comptat amb la presència de més de 200 persones entre 

empresaris, autoritats i representants públics de la ciutat i la comarca, ha estat presidit per 

l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, qui ha fet la cloenda de l’acte que ha estat patrocinat 

per Jda, econòmics-legals. 

 

Premi a la trajectòria professional: Aurelio González 

Aurelio González va començar a viatjar fent de representant amb només 17 anys. En poc 

temps es va convertir en soci d’aquella primera empresa i als 24 anys ja la dirigia. L’any 1952 

va fundar Cosmos Aromática Internacional (L’Ametlla del Vallès) que s’ha convertit en un 

dels principals fabricants d’aromes per a alimentació de l’estat. Amb més de 10.000 referències 

desenvolupades, 50 professionals altament especialitzats i unes vendes internacionals de més 

del 50 % de la seva producció, actualment està especialitzada en el sector de les begudes. 

En la concessió del premi s’ha valorat, en primer lloc, l’esperit innovador i autodidacta que ha 

demostrat al llarg de tota la seva trajectòria empresarial. En segon lloc, la seva vocació de 

servei i professionalitat que ha sabut transmetre al seu equip humà. I, finalment, el seu 

arrelament a Catalunya tot i no haver-hi nascut. 

Premi a la millor empresa jove: Dynamica 

Fundada l’estiu del 2007, Dynamica (Granollers) és una empresa de serveis de consultoria i 

instal·lació d’eines informàtiques de gestió empresarial per a pimes, especialitzada en l’ERP de 

Microsoft, Dynamics NAV. Dynamica instal·la aquestes eines informàtiques, les adapta a les 

necessitats concretes de cada client i ofereix tot tipus de solucions addicionals per treure’n el 

màxim rendiment. 

En només cinc anys, s’ha consolidat i ja compta amb 15 treballadors i més de 70 clients arreu 

d’Espanya. El seu fundador i director general, Josep Pagès, ha estat guardonat durant sis anys 

consecutius amb el premi “Most Valuable Professional” que atorga Microsoft, un reconeixement 

que només han aconseguit 21 persones d’arreu del món i que premia els experts en productes 

de Microsoft.  

 

Premi a la millor empresa de serveis: Construccions Deumal 

Construccions Deumal (Cardedeu) és una empresa de serveis per a l'obra pública i la 

construcció d'habitatges, especialitzada en paviments asfàltics. Va iniciar la seva activitat fa 

aproximadament 75 anys i actualment té prop de cinquanta treballadors. En la concessió del 

premi es reconeix la solidesa del projecte de l’empresa, que ha centrat els seus esforços en 

impulsar una cultura basada en la qualitat i serveis als seus clients; i la innovació i diversificació 

constants. 
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Aquesta política d’empresa ha permès a Construccions Deumal mantenir l’activitat i les 

inversions, malgrat la important davallada que ha patit el sector de la construcció durant els 

últims anys. En aquest sentit, destaquen les inversions realitzades recentment en nous 

sistemes de fabricació de paviments i en noves línies de productes. 

 

Premi a la innovació industrial: Salerm Cosmetics  

Amb una experiència de més de 50 anys, Salerm Cosmetics (Lliçà de Vall) fabrica i 

comercialitza productes capil·lars per a professionals del sector. Actualment té  més de 1.000 

treballadors, delegacions pròpies i col·laboradors arreu d’Espanya i en punts estratègics de tot 

el món, com Nova York, Califòrnia o Milà, entre altres. En la concessió del premi s’ha tingut en 

compte el paper que han jugat la innovació i el desenvolupament de producte en l’estratègia de 

Salerm Cosmetics per fer front a la crisi.  

 

Els seus laboratoris d’R+D són la pedra angular de l’empresa, d’on surten constantment 

avenços científics. Aquest aspecte ha estat clau per mantenir-se líder d’un mercat tan 

competitiu i que exigeix una renovació constant, i per aconseguir un creixement de les vendes 

internacionals. Aquest premi valora també la tasca de la Fundació Salerm, creada l'any 2007, 

que ofereix ajut econòmic a persones amb recursos limitats per tal que puguin accedir a la 

formació en el sector dels cosmètics. 

 

Premi a la internacionalització industrial: Grup Intermas 

Intermas Nets (Llinars del Vallès) va ser fundada l’any 1956. L’empresa fabrica malla extruïda i 

teixida elaborada amb material termoplàstic per a diversos sectors d’activitat, entre els quals 

destaca la jardineria, l’embalatge i l’obra civil. Amb 680 treballadors, una facturació de 190 

milions d’euros  i un conjunt d’empreses situades en diferents països d´Europa, Grup Intermas 

és líder mundial de vendes en el sector de l’extrusió i el teixit plàstic. 

 

En la concessió del premi es reconeix, sobretot, el paper que ha jugat la internacionalització en 

l’estratègia del Grup Intermas per fer front a la crisi i que li ha permès quadruplicar la facturació 

en els últims 10 anys. La política d’implantació internacional de l’empresa ha estat possible 

gràcies a la recerca constant de noves oportunitats i a la seva voluntat i capacitat a l’hora 

d’assumir riscos. Ha aconseguit presència a uns 70 països i actualment el 75% de la facturació 

del Grup prové dels mercats exteriors. 

 

 

Sala de Premsa virtual de la Cambra:  

   http://premsa.cambrabcn.org/ 

http://premsa.cambrabcn.org/

