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El Dia de la Cambra al Baix Llobregat reconeix 
les empreses més destacades de l’any 

    

 Les empreses Dallant, Adtel Sistemas de Comunicación, Electricitat i Automatismos 

Santos; i les emprenedores Joana i Imma Amat d’Amat Immobiliaris han estat 

escollits empreses i trajectòria emprenedora, més significatives de l’any 2014 a la 

comarca  

 

 Han rebut els guardons, en reconeixement a la seva capacitat d’afrontar la crisi, de 

mans de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; del 

president de la delegació de la Cambra al Baix Llobregat, Carles Guilera i de 

l’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell 

 

 

Sant Esteve Sesrovires, 18 de juny de 2014; La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la 

seva delegació al Baix Llobregat, ha lliurat aquest vespre al Restaurant Paradís Can Amat els 

Premis Cambra, coincidint amb la celebració del Dia de la Cambra al Baix Llobregat. Durant el 

decurs de l’acte s’ha celebrat, a més, la conferència a càrrec del psicòleg, escriptor, investigador 

del comportament humà i dinamitzador d’equips, Juan Manuel Opi amb el títol: els confins del 

lideratge en la gestió empresarial.  
 

L’acte ha comptat amb la presència d’unes 250 persones entre empresaris, autoritats i 

representants públics de la comarca, encapçalats pel president de la Cambra i el president del 

Consell de la delegació de la Cambra a la comarca, Carles Guilera. Ha presidit l’acte l’alcalde de 

Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell. 

 

Premi a la responsabilitat social corporativa: Dallant, S.A.  

Dallant, S.A. de Sant Feliu de Llobregat, es dedica des del 1950 a la investigació, 

desenvolupament, producció i comercialització d’aromes i ingredients d’alta qualitat per a 

companyies líders en la indústria alimentària. Dallant ha estat sempre en continua evolució, 

impulsant el creixement del sector alimentari tant a Espanya com a escala internacional. 

 

Però a més, Dallant, en els seus més de 60 anys de funcionament ha fomentat sempre les 

relacions estables i respectuoses amb les persones i el medi ambient, entenent que aquesta és la 

única manera de fer front als reptes de futur i garantir el creixement sostenible a mig i llarg termini. 

Dallant ha establert aliances amb diferents organitzacions no lucratives, sent l’eix principal 

d’aquestes, la infància i els joves amb situació de vulnerabilitat. En la concessió d’aquest premi 

s’ha valorat la magnífica labor social, l’aposta pels valors humans i el respecte pel medi ambient. 

  

Premi a la millor iniciativa d’innovació: Adtel Sistemas de Telecomunicación, S. L.  

Adtel Sistemas de Telecomunicación, neix l’any 1993 per centrar-se en la prestació de serveis de 

manteniment, enginyeria i operació, i en la integració de solucions en l’àmbit de les 

telecomunicacions i audiovisuals. El punt bàsic en l’estratègia d’Adtel és la innovació basada en 

els conceptes de mobilitat, ubiqüitat i convergència multimèdia. 
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Actualment Adtel, des de Molins de Rei, ha desenvolupat dos nous productes; el Air Voice que 

integra solucions de comunicacions i megafonia, basat en transmissió sense fil, per facilitar un 

sistema de comunicacions en entorns oberts. I, el producte ION que permet una producció i 

realització automàtica de continguts audiovisuals a través d’internet. En la concessió d’aquest 

premi s’ha valorat l’aposta per la constant innovació com a mitjà per aconseguir expansió 

geogràfica i diversificació de productes. 

 

Premi a la internacionalització: Electricitat i Automatismes Santos, S.A. 

Des de la seva fundació l’any 1980, Electricitat i Automatismes Santos de Sant Andreu de la 

Barca ha centrat la seva activitat en el desenvolupament i execució de projectes elèctrics en el 

sector químic, plantes de formigó i àrids, i fabricants de maquinària. 

 

És en el 2011 quan veuen la necessitat de definir una nova estratègia per pal·liar els efectes 

devastadors de la crisi. Decideixen obrir-se a mercats internacionals de la ma de la Cambra de 

Comerç de Barcelona. Gràcies a la formació continuada dels seu personal tècnic i la col·laboració 

amb Disseny i Aplicació de Sistemes, l’any 2012 aconsegueixen l’adjudicació d’una planta química 

a Egipte. I, en el 2013 se’ls atorguen dos projectes més als Emirats Àrabs Units. Actualment 

treballen també a Panamà. En la concessió d’aquest premi s’ha valorat l’aposta pels mercats 

internacionals com a estratègia per a fer front a la caiguda de clients nacionals. Tenen sense dubte 

un gran potencial d’expansió. 

  

Premi a la millor trajectòria empresarial: Amat Immobiliaris 

Amat Immobiliaris és una empresa familiar fundada per en Joan Amat el 1948, gestionada des del 

1952 per la seva vídua Concepció Amigó. A finals del anys 80, prenen el relleu les seves filles, 

Imma i Joana Amat. Actualment ja s’ha incorporat la tercera generació. La història d’Amat és la 

història d’un repte continu des de la seva seu de Sant Just Desvern.  

 

L’aposta per l’excel·lència en l’atenció al client, inversió en noves tecnologies i la formació 

continuada de l’equip, han estat factors determinants per l’èxit d’aquesta empresa. Però el seu 

compromís amb els seus valors, amb la professió i la societat són, sense dubte, la clau de l’èxit de 

tota una magnífica trajectòria empresarial. Són clarament un exemple a seguir. 

 

 

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org/ 


