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El Dia de la Cambra a Osona reconeix 

les empreses més destacades de l’any 
    

 Les empreses osonenques Font Vergés; Effitronix; imedicplus; el Grup Bon Preu; i 

l'emprenedor Fèlix Ferrer han estat escollits empreses i trajectòria emprenedora, 

respectivament, més significatives de la comarca d’aquest any 

 

 Han rebut els guardons, en reconeixement a la seva tasca empresarial, de mans 

d'Oriol Guixà, coordinador de les delegacions del Comitè Executiu de la Cambra 

de Comerç de Barcelona;  i del president de la delegació de la Cambra a Osona, 

Josep Pujadas 

 

Vic, 12 de novembre de 2013. La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva 

delegació a Osona, ha lliurat ahir al vespre al Teatre L’Atlàntida (Vic), els Premis Cambra, 

coincidint amb la celebració del Dia de la Cambra a Osona. Durant el decurs de l’acte s’ha 

celebrat, a més, una interessant conferència a càrrec del cap adjunt del gabinet del 

vicepresident econòmic de la Comissió Europa, Amadeu Altafaj amb el títol: Albirant la 

sortida de la crisi. Una perspectiva europea per l'economia catalana.  

 

L’acte ha comptat amb la presència d’unes 600 persones entre empresaris, autoritats i 

representants públics de la comarca, encapçalats pel coordinador de les delegacions de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, Oriol Guixà i el president de la delegació de la Cambra a 

Osona, Josep Pujadas. 

 

Premi a l’empresa industrial: Font Vergés  

Empresa fundada l’any 1932, dins del clúster de la torneria de la Vall del Ges, va iniciar la seva 

activitat a Sant Pere de Torelló fabricant botons de fusta.  

 

A finals de l’any 2008, la situació del mercat porta la quarta generació de l’empresa a iniciar un 

pla estratègic per re-enfocar el seu producte i processos productius. Fruit d’aquest procés, 

l’any 2009 Font Vergés treu al mercat la marca VIEFE de nanses i tiradors de metacrilat i 

polièster no injectat. Es desenvolupa un nou procés en la transformació d’acabats amb 

efectes tan perfectes que és difícil d’apreciar si són reals o imitacions materials naturals. 

L’empresa, amb poc temps, ja està venent el 70 % de la seva producció a més de 25 països 

d’arreu del món. 

 

En la concessió d’aquest premi es reconeix l’aposta que ha fet l’empresa per la innovació. 

S’ha valorat el procés seguit, basat en la realització d’un pla estratègic i que ha comportat el 

re-enfocament de la producció i els processos interns, l’adquisició de tecnologies 

capdavanteres, la creació d’una marca pròpia i la internacionalització de l’empresa. 
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Premi a l’empresa de serveis: Effitronix  

Effitronix és una empresa de Tona que inicia la seva activitat l’any 1994 amb l’objectiu d’oferir 

a la indústria solucions per resoldre incidències puntuals a través del manteniment industrial.  

 

L’any 2009 inicia el projecte MICO24,  un sistema de monitorització a temps real capaç de 

controlar màquines, motors i elements del procés productiu. El sistema és capaç de 

processar tot tipus de senyals, oferint la possibilitat d’integrar dades procedents de qualsevol 

equip o sistema prèviament instal·lat, i proporcionar tota la informació necessària perquè es 

pugui controlar la planta en tot moment des de qualsevol lloc i de forma centralitzada. 

 

En la concessió d’aquest premi es reconeix l’evolució que ha fet l’empresa en la prestació del 

seu servei de reparació i manteniment. També es valora el disseny modular de l’eina MICO24 

que la fa adaptable a qualsevol sector productiu, i també escalable i ampliable en funció de les 

característiques de la planta, aportant una eina integral per la millora de la competitivitat 

industrial. 

 

Premi a l’empresa jove: imedicplus  

Imedicplus desenvolupa i comercialitza una aplicació al núvol per consultoris mèdics que 

permet una comunicació entre metge i pacient per Internet de forma segura, eficient i 

rendible, i millora l'eficiència en l'atenció mèdica. 

 

Aquest projecte d'e-Health comença la seva trajectòria l’any 2011 amb un Consultori Online 

que permet als pacients realitzar consultes mèdiques, compartir informes i rebre avisos, i 

consultar la seva història clínica. Més endavant, es desenvolupa el Consultori2.0, un conjunt 

de funcionalitats que permeten als consultoris gestionar-se al núvol. Imedicplus permet als 

consultoris millorar l'atenció mèdica i obtenir beneficis econòmics addicionals, així com 

simplificar la gestió mèdica del consultori i poder accedir a les dades dels pacients des de 

qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu connectat a Internet. 

 

En la concessió d’aquest premi es valora la rapidesa amb què s’ha implementat la plataforma, 

que es comença a comercialitzar l’any 2012 i ara està operativa a 50 consultoris i en procés 

d’internacionalització. També es té en compte el seu potencial de creixement en els propers 

anys en el sector de la sanitat privada, on la innovació en els serveis, acompanyada de les 

noves tecnologies, hi jugarà un paper predominant. 

Premi a la responsabilitat social corporativa: Grup Bon Preu  

El Grup Bon Preu és una empresa del sector de la distribució amb la seva seu central a Les 

Masies de Voltregà. Compta amb 113 supermercats Bonpreu, 39 hipermercats Esclat, 22 

benzineres Esclatoil i una plantilla de 4.236 persones. Amb 40 anys d’experiència, la 

responsabilitat social conforma un enfocament estratègic dins del seu model de gestió.  
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Destaquen en l’àmbit mediambiental, haver estat pioners en l’eliminació de les bosses de 

plàstic, la introducció dels productes de km. Zero o les instal·lacions fotovoltaiques en els 

centres comercials. En l’àmbit social, la comercialització de productes de comerç just i els 

convenis de col·laboració amb els bancs d’aliments. En l’àmbit cultural, la col·laboració amb 

diferents entitats culturals d’arreu del país, i en l’àmbit econòmic l’alt percentatge de compres 

en el territori, que arriben a un 68% del total, o el patrocini dels premis INNOVACAT.  

 

En la concessió d’aquest premi, es reconeix especialment el compromís en l’àmbit de l’equip 

humà. Amb un 98 % de contractació indefinida dels seus professionals i quasi el 4 % de 

contractació de persones amb discapacitat. L’any 2013 l’empresa ha portat a terme un 

projecte de promoció del talent, amb la contractació indefinida de joves universitaris amb 

un pla de carrera de dos anys i amb el desenvolupament professional intern dels seus 

treballadors. 

  

 

Premi a la trajectòria empresarial: Fèlix Ferrer 

El negoci el van iniciar els pares d’en Fèlix Ferrer. Als anys 20 compraven al Mercat del peix a 

Barcelona i el rebien amb tren a l’estació de Vic, per vendre’l a la parada de la Plaça del Pes, i 

més endavant a la peixateria del carrer dels Argenters. Als 8 anys, Fèlix Ferrer ja els ajudava 

venent peix a la parada. 

 

Uns anys més tard va agafar el timó del negoci i, va obrir una fàbrica de gel per a la 

conservació del peix i un primer magatzem a la carretera de Prats, amb una nevera de 

congelats. Va construir un magatzem de gran capacitat per poder emmagatzemar i 

comercialitzar el peix. i, amb esforç, va acomplir aquest projecte, que ha resultat ser la base 

de l’actual Frigorífics Ferrer. 

 

La concessió del premi a Fèlix Ferrer, vol reconèixer  l’esperit visionari i emprenedor que va 

demostrar quan va apostar per la innovació en el món del peix i els congelats. També es 

valora el seu tracte proper i humà. I finalment la seva dedicació i perseverança, que ha sabut 

transmetre als seus fills i néts. Alguns d’ells actualment lideren Frigorífics Ferrer i n’han 

consolidat el seu creixement, convertint-la en una empresa de més de 300 treballadors amb la 

seu central a Vic i delegacions a Manresa, Figueres, Tarragona, Lleida, Mercabarna i Girona. 

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org/ 


